
 

 

Một cô gái bị chặn lại vì chạy quá tốc độ… 

Cô gái: - Dạ thưa anh, có chuyện gì thế? 

Cảnh sát: - Chào cô, cô chạy quá tốc độ. 

Cô gái: - Ô thế ạ? 

Cảnh sát: - Cho tôi xem bằng lái nào? 

Cô gái: - Có là em đưa anh liền, nhưng em không có. 

Cảnh sát: - Cô không có bằng lái à? 

Cô gái: - Dạ mất rồi, 4 năm trước, một lần lái xe lúc say rượu, em đánh mất rồi. 

Cảnh sát: - Thế à… cho tôi xem giấy tờ xe nào. 

Cô gái: - Em không đưa được. 

Cảnh sát: - Sao không? 

Cô gái: - Xe này em ăn trộm mà. 

Cảnh sát: - Thiệt không? 

Cô gái: - Vâng, em đã giết chủ xe và lấy chìa khóa. 

Cảnh sát: - Thiệt không? 

Cô gái: - Xác ổng em chặt ra mấy khúc, gói trong bao, hiện còn để trong cốp xe. Anh muốn xem 

không? 

Viên cảnh sát nhìn cô gái rồi từ từ lùi lại về phía xe của mình rồi gọi điện thoại. Vài phút sau, mấy 

chiếc xe cảnh sát phóng tới vây quanh xe cô gái. 

Cảnh sát 2: - Chào chị, mời chị bước ra khỏi xe một chút. 

Cô gái bước ra khỏi xe. 

Cô gái: - Có chuyện gì không anh? 

Cảnh sát 2: - Nhân viên tôi báo cáo là chị đã ăn trộm chiếc xe này và giết chủ xe. 



Cô gái: - Giết chủ xe à? 

Cảnh sát 2: - Vâng, chị vui lòng mở cốp xe tôi xem. 

Cô gái mở cốp xe, chả có gì trong đó cả. 

Cảnh sát 2: - Đây là xe chị à? 

Cô gái: - Vâng, giấy tờ xe của em đây ạ. 

Viên cảnh sát chưng hửng. 

Cảnh sát 2: - Nhân viên tôi nói chị không có bằng lái xe. 

Cô gái đưa tay vào túi, móc bằng lái và đưa cho viên cảnh sát. 

Viên cảnh sát xem bằng lái, tỏ ra rất bối rối. 

Cảnh sát 2: - Cảm ơn chị, nhân viên tôi đã báo cáo rằng chị không có bằng lái, chị ăn trộm chiếc 

xe này, và chị còn giết chủ xe và chặt ra nhiều khúc nữa. Chị có giải thích gì không? 

Cô gái: - Chắc thằng ba xạo ấy còn bảo tôi chạy quá tốc độ nữa chứ gì ? 
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Hai vơ chồng già đi hưởng tuần "hấp hôn", ở một khách sạn nổi tiếng, bên bờ biển thơ mộng. Để 

bà vợ ngạc nhiên, ông chồng vào trong một tiệm bán quần áo hàng hiệu loại nổi tiếng của khách 

sạn, đặt mua một chiếc áo ngủ thật sexy, rồi dặn người bán hàng gói lại, mang lên phòng.... 

Tối hôm ấy, người bán hàng mang gói quà lên, ông chồng trịnh trọng trao cho bà vợ món quà kỷ 

niệm tuần hấp hôn, rồi nói với bà mặc thử xem sao ! 

Bà vào bên trong chuẩn bị. Ông nằm ở ngoài chờ đợi, và tưởng tượng những cảnh lãng mạn sắp 

xảy ra... 

Khi mở gói quà ra, bà thấy một chiếc áo ngủ thật mỏng, gần như nhìn thấy toàn bộ, cùng với biên 

nhận 500 đô la. Bà chợt nghĩ, áo này mặc cũng như không, hơn nữa mắt của ông già kém lắm, 

khó phân biệt thật giả.  



Bà quyết định không mặc áo để mang trả lại, tiết kiệm được 500 đô, và cứ trần truồng như thế 

bước ra.... 

Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến tình tứ được cắm trên chiếc bánh "hấp hôn", lão ông 

nhỏm dậy, bước xuống giường, từ từ tiến tới lão bà: 

-Mẹ kiếp, cái áo mắc tiền thế kia mà nó không ủi cho một cái, nhăn nhúm quá ! 

 

 

 


