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TỔNG HỢP TRUYỆN CƯỜI TÓC VÀNG HOE

Tóc vàng hoe và cảnh sát
Một ngày nắng đẹp trời Tóc vàng hoe đang vu vi cùng chiếc xe màu đỏ rực rỡ trên đường.
Mái tóc nàng bay bay theo làn gió mát lành. Bỗng Tóc vàng hoe bị một anh cảnh sát tuýt
còi và dừng xe của cô lại:
- “Xin lỗi. Cô có thể cho tôi kiểm tra giấy phép lái xe của cô được ko ạ?” Anh cảnh sát
lịch sự nói.
- Ô hay. Các anh cảnh sát làm ăn thế nào thế? Hôm qua, một anh cảnh sát đã lấy mất giấy

phép lái xe của tôi. Ngày hôm nay anh lại đòi tôi cho anh kiểm tra là thế nào?

Tóc vàng hoe và bí mật
Tại một góc của party vui nhộn, một vài vị khách đang chìm vào cuộc tranh luận “Liệu
rằng con gái hay con trai là người giữ được bí mật tốt hơn? Đáng tin cậy hơn?”
- “Dĩ nhiên là ko phải là con gái rồi”: Một chàng trai nói
- “Họ chẳng bao giờ có thể giữ được bất cứ một bí mật nào cả”. Anh ta cằn nhằn thêm
- “Vậy sao? Tôi đến giờ vẫn ko biết về sự thật ấy đấy. Liệu tôi có thể tin được ko nhỉ?”
Một vị khách Tóc vàng hoe lên tiếng bảo vệ cho nữ giới.
- “Lấy ví dụ như tôi này”. Cô gái tóc vàng hoe tiếp tục. Tôi đã giữ được bí mật về tuổi
của mình kể từ khi tôi còn là một cô gái

Tóc vàng hoe và người yêu
Một cô gái tóc vàng hoe nghi ngờ người yêu của cô ấy đang lừa dối cô. Tóc vàng hoe đã
ra ngoài và mua về một khẩu súng. Cô đi đến căn hộ của chàng người yêu và mang theo
khẩu súng vừa mua. Mở tung cánh cửa nhà bạn trai và Tóc vàng hoe đau đớn nhận ra
rằng một cô tóc vàng hoe khác đang nằm trong vòng tay của anh chàng người yêu trên
giường của anh ta.
Mở ví và rút ra khẩu súng nhanh chóng, Tóc vàng hoe chĩa khẩu súng về phía tên bạn trai
phản bội. Nhưng cô đã tự chế ngự bản thân cùng với nỗi đau khổ đang choán ngợp tâm
hồn. Bỗng nhiên cô chĩa súng về phía đầu mình.
Chàng trai giật thót và rối rít: “Honey của anh à, Em đừng làm như vậy mà. Anh sai rồi.
Đừng dại dột như thế”
“Câm mồm đi tên phản bội đáng chết” Nàng tóc vàng hoe dữ dội phản ứng. “Anh sẽ là
người tiếp theo mà tôi bắn chết đấy”

Nàng Tóc vàng hoe và bác sỹ
Một nàng Tóc vàng hoe đến gặp bác sỹ với hai cái tai đỏ lừ. Anh bác sỹ giật mình nhìn cô
nàng bệnh nhân với hai cái tai đỏ một cách thảm hại
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- “Đôi tai của cô làm sao vậy?” Anh bác sỹ ân cần hỏi Tóc vàng hoe
- “Trời ơi! Thật là tức không tả nổi.” Tóc vàng hoe trả lời. “Tôi đang là quần áo và điện
thoại reo lên rối rít. Nhanh nhảu chạy đến. Nhưng thay vì nhấc chiếc điện thoại lên thì tôi
lại nhấc chiếc bàn là lên và dính nó vào tai mình”.
- “Thế còn chiếc tai còn lại thì sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Anh bác sỹ tò mò
- “Đồ đểu ấy lại gọi lại”

Tóc vàng hoe và đàn ***
Một cô nàng tóc vàng hoe với bộ dạng phờ phạc, hốc hác đến phòng khám.
- “Anh bác sỹ à, có một đàn *** sống trong ngôi nhà của người hàng xóm của tôi. Chúng
cắn ăng ẳng cả ngày và cả đêm. Tôi không thể nào nhắm nổi mắt”.
- “Ồ! Vậy sao, tôi có một vài thông tin thú vị cho cô đây. Đừng lo lắng, Đợi chút nhé”.
Anh bác sỹ lục lọi trong ngăn kéo, rút ra một hộp nhỏ và vui vẻ nói:
- “ Đây là một loại thuốc gây ngủ mới. Loại thuốc này có tác dụng tạo ra cảm giác như
đang trong một giấc mơ. Hãy sử dụng một vài viên, những rắc rối của cô sẽ tan đi thôi”
- “Tốt quá” Tóc vàng hoe trả lời. “Tôi sẽ thử bất cứ điều gì chỉ cần có thể ngủ lại được.
Hãy tính tiền cho tôi đi”/
Một vài ngày sau, Tóc vàng hoe trở lại phòng khám với bộ mặt thảm hại hơn lần trước
nhiều lần.
- “Bác sỹ à. Cách của anh chẳng có tác dụng gì cả. Tôi đã mệt lử hơn nhiều.” Tóc vàng
hoe nói với giọng trách móc.
Anh bác sỹ lúc lắc cái đầu với sự khó hiểu: “Đó là loại thuốc ngủ tốt nhất hiện nay rồi
đấy. Tôi ko hiểu tại sao lại như vậy”
- “Đó là sự thật” Tôi thề có chúa là như vậy.
- “Tôi đã phải thức trắng cả đêm để rượt đuổi theo lũ ***. Cuối cùng thì tôi cũng bắt
được một con và cố nhét viên thuốc vào miệng nó để nó nuốt. Nhưng kết quả thì anh thấy
rồi đấy!”

Tóc vàng hoe và chàng luật sư
Một vị luật sư và một cô gái Tóc vàng hoe ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay dài từ
Los Angeles đến New York. Chàng luật sư nghiêng người sang phía bên Tóc vàng hoe và
nhã nhặn mời cô tham gia một trò đố vui. Tóc vàng hoe đã buồn ngủ rúi mắt vì thế lịch sự
từ chối lời đề nghị và quay mặt về phía cửa sổ để bắt đầu giấc ngủ ngon lành. Anh chàng
luật sư vẫn chưa dừng lại mà cố tìm cách giải thích rằng trò chơi này rất dễ và rất vui cô
ko chơi là một quyết định sai lầm. “Tôi sẽ hỏi cô một câu hỏi nếu cô ko trả lời được cô sẽ
trả tôi 5 $ và ngược lại” Anh chàng luật sư giải thích.
Một lần nữa Tóc vàng hoe lại từ chối một cách lịch sự với đôi mí mắt đang chực rơi
xuống vì buồn ngủ. Anh chàng luật sư vẫn chưa chịu thôi: “Okey, nếu cô ko biết câu trả
lời cho câu hỏi của tôi thì cô chỉ phải trả tôi 5$ nhưng nếu tôi ko trả lời được câu hỏi của
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cô tôi sẽ trả cô 500$. Đồng ý rồi chứ?”
Nhận thấy rằng nếu ko chơi với anh ta anh ta sẽ ko để cho cô yên giấc. Vì thế Tóc vàng
hoe đã chấp nhận chơi cùng anh ta để thoát khỏi sự khổ sở mà anh ta gây ra cho cô.
Anh chàng bắt đầu với câu hỏi” Khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất là bao nhiêu?”
Tóc vàng hoe ko trả lời, rút tờ 5$ trong ví ra đưa cho anh ta. Đến lượt mình, Tóc vàng hoe
hỏi anh luật sư “Cái gì đi lên đỉnh đồi bằng ba chân nhưng lúc đi xuống lại đi bằng bốn
chân?”
Chàng luật sư nhìn Tóc vàng hoe với ánh mắt bối rối. Anh ta lấy chiếc latop ra và tra cứu
thông tin. Rồi anh luật sư lại lấy ra chiếc Airphone hiện đại nhất tìm kiếm câu trả lời. Bực
tức, anh gửi mail cho tất cả những người bạn anh biết. Ko một thông tin nào hiển thị cho
câu hỏi của Tóc vàng hoe. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm không có kết quả, anh ngậm ngùi rút
tờ 500$ ra đưa cho Tóc vàng hoe đang say giấc nồng trên chiếc ghế bên cạnh. Cất tờ 500$
vào ví và Tóc vàng hoe lại tiếp tục ngủ ngon lành.
Anh luật sư cố gắng nén tức giận đánh thức và hỏi lại cô gái “Vậy câu trả lời ở đây là
gì?”
Ko nói một lời nào, Tóc vàng hoe mở ví rút ra tờ 5$ đưa cho anh chàng luật sư và tiếp tục
đánh giấc say nồng.

Tóc vàng hoe mua vẹt
Tóc vàng hoe (TVH) bước vào cửa tiệm PET SHOP và quyết định mua một con vẹt biết
nói. Vài ngày sau, TVH quay trở lại than phiền :
- Tại sao con vẹt nhà em không nói được. Anh bán cho em cái gì mà có thể giúp cho con
vẹt nói được đi.
Người bán hàng nói :
- Loài vẹt phải trong tâm trạng vui vẻ chúng mới nói, hay cô em mua cái lồng mới này đi.
Vẹt sẽ thích nó và nói được đấy.
Vài ngày sau, TVH quay trở lại, cau có :
- Con vẹt của em vẫn không nói gì được. Em nên mua thêm cái gì bây giờ?
Người bán hàng thuyết phục :
- Uhm, em mua mấy cái lúc lắc này đi. Treo chúng lên trên tường vui nhộn sẽ làm cho
con vẹt nói được.
Vài ngày sau, TVH nức nở:
- Huhu, con vẹt của em nói được nhưng chết rồi!
Người bán hàng sửng sốt :
- Ủa? Thế trước khi chết nó nói gì ?
- Nó thều thào: "Chẳng lẽ cái cửa hàng chết tiệt đó không bán loại thức ăn nào cho vẹt
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Tóc vàng lo xa
Anh trai bảo em gái là tóc Vàng hoe:
- Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, khi ở nhà một mình, em phải khoá cửa lại cơ mà.
- Nhưng nhỡ khoá cửa, nếu trộm vào thì em chạy bằng lối nào?

Tóc Vàng Hoe Qua đường
Hai tóc vàng chạy xe hơi, sắp đến giao lộ với đường sắt. Cô này nói với cô kia: Cậu coi
có tàu bên trái không nha, còn tớ coi bên phải.
Ba giây sau: Rầm! Chiếc xe bẹp lép. Hai cô lết ra khỏi xe, một cô hổn hển: Chúng ta
thiếu mất một người nhìn đằng trước, nên tông phải cái thanh chắn cậu ạ!

Nghe lời mẹ dặn
Bà mẹ có cô con gái tóc vàng hoe đang ở tuổi dậy thì rất lo lắng cho con. Một hôm, cô
xin phép đi chơi với bạn trai, bà mẹ dặn:
- Con nhớ nhé, nếu nó sàm sỡ phần trên, con phải khuyến cáo là "Đừng!".
- Thế nếu nó sàm sỡ phần dưới? - cô con gái hỏi.
Bà mẹ nói tiếp:
- Ôi, thế thì nguy hiểm! Lúc đó, con phải kêu lên: "Dừng lại!".
Mãi sáng hôm sau, đứa con về nhìn phờ phạc. Bà mẹ đã hiểu chuyện gì, bèn hốt hoảng
hỏi:
- Thế là thế nào? Sao con không nghe lời mẹ dặn?
Cô con gái hậm hực thưa:
- Dạ, nó sàm sỡ con cả trên lẫn dưới, con kêu to: "Đừng dừng lại! Đừng dừng lại!". Thế
rồi ...
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