
Vài Truyện Vui Giải Trí Trong Ngày Cá Tháng Tư!

Người chồng trongmơ

Vicky đến sở cảnh sát cùng người hàng xóm để báo tin
chồng cô bị mất tích.

Người cảnh sát hỏi:

- Đặc điểm nhận dạng của chồng cô là gì?

- Anh ấy 35 tuổi, cao 5 feet 8, da trắng, mắt đen, tóc lượn
sóng, khỏe mạnh, vạm vỡ, ăn nói dịu dàng và rất thích trẻ
con.

Người hàng xóm chen ngang:

- Sao vậy Vicky, có lộn không? chồng cô chỉ cao có 5 feet 4,
béo phì, bị hói, hôi hám, ăn nói thô lỗ và có đứa trẻ nào dám lại gần hắn đâu.

Vicky thở dài một tiếng rồi trả lời:

- Đúng vậy, nhưng ai muốn kiếm hắn về đâu!

- Nhưng sao cô lại khai với cảnh sát như vậy?

- À, đấy là hình ảnh người chồng trong mơ của tôi! Tôi có quyền tả chứ!

Tức giận vì nhân viên làm đúng theo yêu cầu

Sau một vài tuần thử việc, giám đốc gọi Tom vào phòng làm việc với vẻ mặt giận dữ.

Ông ta quăng lên bàn một tập hồ sơ và quát Tom:

- Lúc ứng tuyển vào đây, anh nói rằng anh đã tốt nghiệp loại xuất sắc và có 5 năm kinh
nghiệm làm việc. Vậy mà theo thông tin tôi kiểm tra, thì anh chỉ tốt nghiệp loại trung
bình, và đây là công việc đầu tiên anh có. Vậy anh giải thích thế nào đây?

Tom nhún vai:

- Tôi chỉ làm đúng theo yêu cầu tuyển dụng của công ty thôi.

- Cậu đừng có ăn nói bậy bạ! Giám đốc tức giận.

Tom bình thản đáp:

- Không phải yêu cầu tuyển dụng của công ty là: “Cần những người có trí tưởng tượng
dồi dào, cho công việc sáng tạo sao!”

Cứ ngỡ bạn trai tốt



Một cô gái nói với bạn trai:

- Nếu anh cũng đến nhà em đúng trăm lần, như người bạn trai trước, thì em sẽ trao trái
tim cho anh.

- Dễ thôi – Anh bạn trai nhún vai.

Từ đó, dù trời mưa trời nắng, dù bão táp phong ba, tối nào một chàng trai cũng đến nhà
cô gái, vạch một vạch lên thân cây trong sân, để làm bằng chứng.

Cuối cùng đêm thứ 99, trời đổ mưa giông bão dữ dội, cô gái đứng ở cửa sổ nhìn xuống,
tim nàng rung động, tan chảy, khi thấy chàng trai đang đội mưa, lúi húi bên thân cây.
Nàng vội lao ra khỏi nhà chạy đến:

- Em hiểu lòng anh rồi, không cần phải đợi đủ 100 ngày nữa đâu. Anh ướt như chuột lột
đây nè, vào phòng ngủ nhà em thay quần áo đi.

Bấy giờ chàng trai mới quay đầu lại, lẩm bẩm:

- Tôi chỉ là người được trả tiền, thuê làm việc này mỗi tối thôi, cô ơi!

Con nợ uy tín

Hai vợ chồng Tèo mắc nợ như chúa chổm, một hôm chủ nợ kéo đến nhà la ó.

Sợ kinh động đến hàng xóm, Tèo bước ra nói với chủ nợ một cách chắc nịch:

- Chúng tôi là người biết điều, chú không cần lo lắng, Nhất Định nhà tôi sẽ trả chú đủ.

Bẵng đi gần một năm, vẫn chưa thấy hai vợ chồng Tèo có động thái trả nợ, chủ nợ lại
kéo đến hỏi:

- Hai vợ chồng anh hứa nhất định trả, mà qua cả năm rồi, vẫn không thấy đồng vốn đồng
lãi nào là sao?

Tèo nhìn chủ nợ cười xởi lởi nói:

- Tôi nói thật đấy, tôi đã bảo Nhất Định nhà tôi sẽ trả mà. Đấy, đợi thằng Nhất Định nhà
tôi sau này kiếm được tiền sẽ trả các chú ngay ấy mà. - Tèo vừa nói vừa chỉ vào đứa con
trai chưa được một tuổi, tên Nhất Định của mình.

- Chủ nợ chỉ biết cười trừ!

Bác sĩ ngạc nhiên với gia đình sống quá thọ!

Một ông lão đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.



Bác sĩ thực hiện các xét nghiệm và khi nhìn thấy kết quả, bác sĩ nhìn ông lão một cách
thảng thốt:

- Này ông bạn già, thật không thể tin nổi! Tuổi ông đã lớn như thế nhưng lại có sức khỏe
của một thiếu niên đấy! Huyết áp và lượng đường trong máu hoàn toàn ổn định và
không có mỡ trong máu nữa. Thật tuyệt vời, làm thế nào mà ông có thể khỏe như thế
chứ?

Ông lão mỉm cười:

- Không có gì đâu, do tôi thường xuyên vận động thôi. Sáng nào tôi cũng chạy bộ và
thỉnh thoảng tôi thích đi câu cá nữa.

Bác sĩ xua tay:

- Không, không đâu! Tôi nghĩ không chỉ do luyện tập đâu, hẳn là do yếu tố di truyền ấy.
Bố của ông được bao nhiêu tuổi khi mất?

- Bố tôi vẫn còn sống, thỉnh thoảng ông ấy còn đi câu cá với tôi nữa.

Vị bác sĩ run rẩy:

- Bố anh còn sống? Năm nay ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?

- Hơn 100, ngày xưa ông ấy kết hôn hơi sớm! – ông lão nhún vai.

- Ồ, đúng là một hiện tượng vĩ đại trong y học. Vậy còn ông của ông, ông ấy sống đến bao
nhiêu tuổi?

- Tôi cũng chưa biết nữa, giờ ông ấy gần 130 tuổi và vẫn đang khỏe mạnh.

Bác sĩ nhìn ông đầy hoài nghi:

- Đừng nói là ông ấy cũng đi câu cùng ông và bố ông đấy nhé?

- Bình thường thì thế, nhưng tuần này ông ấy phải ở nhà để chuẩn bị cho hôn lễ của ông
ấy rồi?

- Ông của ông kết hôn ở tuổi 130 ư? – vị bác sĩ mướt mồ hôi, hoàn toàn mất bình tĩnh.

- Ông ấy cũng chẳng muốn đâu, thế nhưng bố mẹ ông ấy cứ thúc ép mãi! Ông bị ép hôn
đấy!

Chồng nghèo vì quênmật khẩu

Hai vợ chồng Tèo mới cưới nhau vài ngày đã cãi nhau ỏm tỏi. Vợ Tèo khóc lóc nói:

- Anh là đồ dối trá, sao trước khi lấy tôi, anh bảo trong tài khoản của anh có một triệu
rưỡi mà. Nhìn xem bây giờ đến tiền đóng tiền nhà cũng không có một đồng.



Tèo thanh minh:

- Anh có nói sai đâu, tài khoản anh có một triệu rưỡi thật mà. Chỉ là anh quên mật khẩu
nên không rút ra được thôi. Giờ mỗi ngày anh vẫn đang mò mật khẩu đây nè.

Vợ Tèo tức tưởi đáp:

- Anh đừng có nói dối nữa, có giỏi thì chứng minh cho tôi thấy đi.

Tèo móc từ túi áo ra một xấp vé số quăng xuống bàn:

- Đây, mật khẩu này, chừng nào anh đoán đúng sẽ lấy một triệu rưỡi cho em xem. Đúng
thì có cả trăm triệu, chứ chỉ có 1 triệu rưởi, nhằm nhò gì!

Trả giá vì phớt lờ lời cảnh báo của chồng

Hai vợ chồng trẻ cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng người vợ ômmặt khóc nức nở:

- Nếu sớm biết anh nghèo đến mức này thì tôi đã chẳng thèm lấy anh đâu.

Người chồng tức giận đáp:

- Trước khi kết hôn anh đã nói trước, nói thật với em rồi, ai bảo em không chịu nghe.

Người vợ ngạc nhiên:

- Khi nào chứ?

- Thế em nghĩ câu anh đã nói “Em là tất cả những gì anh có hiện tại” có nghĩa là gì?

Tuyệt chiêu thử con trai của bà mẹ

Mẹ Tèo lặn lội đường xa đến thăm con trai và bà phát hiện Tèo đang sống cùng một cô
gái.

Bà nghi ngờ cô gái ấy chính là người yêu của Tèo, nhưng anh lại bảo:

- Không phải như mẹ nghĩ đâu. Con và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, tụi con chỉ muốn
chung nhà để tiết kiệm tiền thôi.

Mẹ Tèo gật đầu nhưng vẫn rất nghi ngờ, trong suốt bữa ăn, bà luôn quan sát xem giữa
họ có chuyện gì bất thường không. Đọc được suy nghĩ của mẹ, lúc tiễn bà về, Tèo nói:

- Con biết là mẹ vẫn nghi ngờ con, nhưng con nói thật mà, hai đứa con không có gì cả
đâu. Con và cô ấy ngủ khác phòng mà.

Khi mẹ về được khoảng một tuần, cô bạn cùng phòng của Tèo nói với anh:



- Kể từ hôm mẹ anh đến ăn tối, em không tìm thấy chiếc nhẫn vàng của mình đâu cả. Em
không muốn nghĩ là mẹ anh có thể đã lấy nó.

Tèo ngạc nhiên nói:

- Em đã tìm cẩn thận chưa? Anh không nghĩ là mẹ anh lấy đâu, nhưng anh vẫn sẽ gọi và
hỏi lại cho chắc.

Thế là Tèo gọi điện về cho mẹ và nói:

- Mẹ ơi, con không nói là mẹ đã lấy chiếc nhẫn của bạn con, con không hề nói như vậy.
Nhưng thật sự là cô ấy đã không tìm thấy chiếc nhẫn kể từ hômmẹ đến chơi.

Mẹ của Tèo bình thản đáp:

- Con trai, con nói là con và cô gái ấy không có gì, con nói con và cô ấy không hề ngủ
cùng phòng với nhau. Nhưng nếu thật sự như vậy, thì cô ta phải nhìn thấy chiếc nhẫn
mẹ đã để ngay dưới gối trong phòng cô ta chứ!

Chờ khai tên mình!

- Vợ chồng hàng xóm cãi nhau gì mà to thế nhỉ?

Cô vợ nhanh nhảu:

- Anh không nghe thấy à? Anh chồng đang điều tra vợ ngoại tình đó!

Anh chồng tiếp lời:

- Nghe chừng có vẻ cãi nhau to đấy! Hắn đang bắt cô vợ nói ra kẻ thứ ba kìa!

Một lát sau vợ giục chồng đi ngủ:

- Đi ngủ thôi anh, mất thời gian quá!

Chồng gật gù:

- Ừ nghe mãi mà không thấy cô ta khai tên anh ra, thôi ta đi ngủ thôi!

3 giờ sáng đi đâu?

Một anh chàng nói với vợ là ra ngoài mua thuốc lá, nhưng lại đến quán bar uống bia, gặp
một cô gái đẹp. Điều tiếp theo anh ta nhớ được là tỉnh dậy trong căn hộ cô gái lúc 3 giờ
sáng.

- Ôi, vợ tôi sẽ giết tôi mất – anh ta cuống cuồng kêu lên – Nhanh lên, cho tôi một ít bột
màu trắng nào!



Cô gái lấy cho anh ta một ít bột phấn trắng, anh ta liền xoa ngay vào tay rồi vội về nhà.

Vừa về đến nhà, vợ tay ta nhảy bổ ra và hỏi:

- Anh đã đi đâu thế hả?

- Anh thú thật với em, anh đã đi quán bar, uống bia rồi về nhà một cô gái xinh đẹp…

- Đưa tay đây tôi xem nào – cô vợ quát lên.

Anh chồng đưa tay đầy bột phấn trắng ra.

- Đồ nói dối mà không biết ngượng – Cô vợ mắng – Anh lại đi chơi bowling suốt đêm
chứ gì!

Trả lời thật

Anh ơi! Em hỏi cái này anh phải nói thật nhé?

- Uhm! Em hỏi đi.

- Từ trước đến giờ có khi nào anh nói dối em chưa?

- À! Ừm! Cũng có vài ba lần.

- Vài ba lần? Cụ thể là khi nào?

- Những lần em cứ hỏi anh là, anh ơi nhìn em có thấy xấu và vô duyên không, và anh trả
lời là không đâu em yêu à!

Máy phát hiện nói dối

Thấy con trai đi học về muộn, ông bố muốn hỏi nhưng sợ con nói dối, bèn mang máy
phát hiện nói dối ra sử dụng.

Đứa con vừa trả lời xong, bị máy phát hiện nói dối đấm cho 1 cái.

Ông bố liền lên giọng: “Hồi bằng tuổi con, bố không làm ông bà nội phải buồn lòng bao
giờ”, vừa nói xong ông bố bị cái máy đá một phát văng ra ngoài cửa.

Thấy vậy, cô vợ liền nói: “Đáng đời anh, vì anh mà con phải ra nông nỗi thế này, ít ra thì
nó cũng là con của anh chứ?”. Vừa nói xong, cô vợ bị cái máy đá cái bốp văng tít ra ngoài
đường!

Lời đoán của thầy bói

Thấy ông bạn đồng nghiệp xuất hiện với hai bên má sưng đỏ, Tèo hỏi:



- Mặt ông bị sao thế, Tồ?

Tồ uất ức nói:

- Sáng nay có một cặp nam nữ đến xem ngày cưới. Tôi bảo tuổi họ khắc nhau, cưới về là
không có con được. Tốt nhất là đặt tiền cúng để tôi giải.

Tèo tò mò:

- Rồi sao nữa?

Tồ đáp:

- Anh kia vừa nghe vậy liền quay sang tát tôi một cái rồi hét: “Nói láo, bạn gái tôi có thai
được hai tháng rồi, mới đến xem ngày cưới đấy!”.

- Trời ơi, sao xui quá vậy! Còn bên má kia bị sao nữa? - Tèo chỉ vào dấu tát to hơn.

Tèo thở dài:

- Tôi cố gỡ gạc nói: “Chắc gì là của anh! thì ăn luôn cái tát này của cô gái!”




