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Bà A nói:  
–    Chồng tôi cái gì cũng được cả, chăm chỉ, biết chiều vợ thương con, tính tình hòa nhã, dễ thương, chỉ bị 
mỗi cái tật ngáy . . . ngáy quá! . . . ngáy như bò rống! . . . nhiều đêm tôi giật mình thức dậy rồi thức trắng luôn 
đến sáng, không tài nào ngủ được! 
Bà B lên giọng chỉ bảo: 
–    Tôi đã nói với mấy chị rồi, kinh nghiệm của tôi đấy, cứ mua cái “núm vú giả” của con nít, đêm ngủ nhét vào 
miệng cho mấy ông ấy ngậm là êm chuyện. 
Bà C phản đối: 
–    Chị làm như dễ lắm ấy! tôi có thử nhiều lần rồi, chỉ được hai ba đêm đầu thôi bà ơi! . . . Mấy bữa sau mấy 
ông ấy cũng biết, ngậm được vài ba phút cũng lại nhằn nhằn rồi lè ra . . . ngáy tiếp . . . Mấy chị biết không? 
bực mình, sau cùng tôi nhét đại “vú thật” vào miệng cho mà ngậm, thế là êm chuyện, từ đó đến nay quen cái 
tật cứ ngậm vú là ngủ suốt đêm, nhưng được cái hết ngáy. 
Bà A thở dài: 
–    Mấy chị xúi dại, em cũng đã thử qua cách của chị rồi, ông chồng em đâu phải chỉ ngáy không thôi đâu! . . . 
Ông ấy còn có tật nghiến răng nữa!!! Em sợ lắm, có thể bị đứt luôn !!!!  
 

Hai nhân viên ngồi buôn chuyện với nhau. Một anh hỏi: "Sao mắt mũi sếp lại sưng tím bầm lên, đến cơ quan 
làm việc mà lúng ta lúng túng thế kia nhỉ?”. 
Anh còn lại trả lời: 
-    Bị bà vợ "chỉnh" cho chứ sao nữa! 
-    Sao cậu biết? 
-    Mỗi lần tớ bị Sếp chỉ trích quát nạt, tớ đều gửi đến nhà ông ta một tấm ảnh phụ nữ. Sau khi vợ sếp nhận 
được là bà ấy thay tớ cho ông ấy một trận. 
 
 
Khách tới chơi, cả nhà đi vắng, chỉ có cậu bé 5 tuổi ở nhà. Ông khách kiếm câu chuyện làm quà: 
-    Người mà bố cháu gọi là mẹ, thì cháu gọi bằng gì? 
-    Dạ, bà ạ. 
-    Thế còn người mà Bố cháu gọi bằng Bà, thì cháu gọi bằng gì? 
-    Cháu gọi là Mẹ ạ. 
 
 

Một tài xế chạy xe quá tốc lực bị cảnh sát đuổi theo và chặn lại. Anh cảnh sát nói : "Rất may cho anh, hôm nay 
tôi có chuyện vui trong lòng, tôi cho anh một cơ hội: Nếu anh nói ra một lý do chính đáng tại sao anh chạy xe 
nhanh quá như vậy thì tôi tha cho anh..."  
-   Thưa Xếp, Chẳng nói giấu gì Xếp. Tuần trước con vợ tôi bỏ đi theo một tên cảnh sát, hôm nay, thấy xe Xếp 
đuổi theo, tôi phải chạy nhanh vì tôi tưởng tên cảnh sát đó đuổi theo để trả lại con vợ cho tôi... 
-   Hay! Tôi tha cho anh đó... 
 
 

Một em bé hỏi mẹ :  
-   Mẹ ơi! Trước Mẹ khi sanh con ra thì con ở đâu ?.  
Bà mẹ suy nghĩ một chút rồi trả lời :  
-   Ban đầu con ở bên Ba, sau đó con qua bên Mẹ, rồi Mẹ sanh con ra !.  
Đứa bé lại thắc mắc : 
-   Tại sao Ba muốn con qua bên Mẹ vâỵ ?.  
Bà mẹ lắc đầu :  
-   Đâu có, Ba đâu có muốn giao, cứ trì quỡn hoài, Mẹ phải dành giựt trong tay Ba đó chứ! 
 

 



Ngày đầu xuân, vợ đi lễ, lắc xâm, xin quẻ, te te chạy về, hớn hở khoe với chồng: 
-    Hay lắm anh ạ. Ông thầy bói này mù cả hai mắt, chỉ ngồi một chỗ bấm quẻ thôi mà biết đủ mọi việc, nói gì 
trúng nấy, lại nói rõ là em đẹp lắm, đẹp như người mẫu ấy chứ... Mù mà sao lại giỏi thế không biết. Có điều 
lúc nào thầy cũng đeo lù lù cặp kính đen, chẳng biết là mù thật hay mù giả.  
Không cần suy nghĩ, chồng nhanh nhẩu quả quyết: 
-    Bấm quẻ nói Em đẹp, Lão Thày này Mù. Mù thật. Mù 100%! 
 

 

-    Này cô, hôm nay chúng ta có những ca nào?  
-    Thưa bác sĩ, có hai trường hợp nhẹ: một người bị tai nạn ô tô, một người bị tai nạn sản xuất. Và một 
trường hợp nặng: Một ông chồng không chịu rửa bát! 
 

 

Tại sao cấu tạo như nhau mà “Dưới cằm gọi là râu, trên đầu gọi là tóc, những nơi... hiểm hóc thì gọi là lông”? 
Đó là câu hỏi nhớn mà các nhà ngôn ngữ thuộc Trung tâm ngôn ngữ Thế kỷ đã đặt ra. Và chính các nhà ngôn 
ngữ học của Trung tâm nhận thấy rằng: “Nếu không có việc này thì khi bạn bước vào hiệu cắt tóc, chủ hiệu sẽ 
không biết bạn muốn cắt cái gì, ở chỗ nào?” 
 
 
Anh chồng hỏi: 
-    Sao thượng đế lại sinh ra phụ nữ vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch thế nhỉ? 
Cô vợ đáp: 
-    Có xinh đẹp mới khiến các anh xiêu lòng, có ngốc nghếch mới chịu được các anh. 
 
 
Kỷ niệm ngày cưới, hai vợ chồng dắt nhau đi du lịch. Tối ấy đang mặn nồng trong nhà nghỉ thì công an rục rịch 
xông vào kiểm tra. Anh chồng hoảng hốt bảo vợ: 
-     Em cứ nói là vợ anh nhé! 
Cô vợ lập tức nổi khùng: 
-     Anh vừa nói gì? 
 
 
Trong bữa cơm, cô vợ than: 
-    Hồi trước anh toàn ăn đầu cá, đuôi cá cơ mà! Bây giờ thì miếng nào ngon, anh chén trước là sao? 
Anh chồng vừa nhai vừa đáp: 
-    Mục tiêu nay đã khác. Hồi trước anh đóng vai người đi câu, bây giờ anh phải hưởng thành quả chứ. 
 
 
Hai vợ chồng đi coi triển lãm hội hoạ. Anh chồng cứ đứng đực trước một bức hoạ thiếu nữ khoả thân chỉ có 
vài chiếc lá che đi bộ phận nhạy cảm. Cô vợ bực bội hỏi: 
-    Anh định chờ mùa thu đến mới chịu cất bước hả? 
Anh chồng thật thà đáp: 
-    Chỉ cần một cơn gió là đủ. 
 
 
Cô vợ hỏi: 
-    Sao con trai bọn anh cứ mê mẩn những cô nàng ngực bự nhỉ? 
Anh chồng bình thản đáp: 
-    Ngực bé thì tụi anh cũng có rồi còn gì. 
 
 
Có hôm cô vợ đứng ngắm nghía hồi lâu trước gương rồi bật khóc nói:  
-    Em đã già đã xấu như này rồi sao?.  
Anh chồng ngồi cạnh an ủi: 
-    Thi thoảng em mới soi gương một lần đã thương tâm thế này rồi, ngày nào anh cũng nhìn thấy em chả nhẽ 
anh phải khóc cạn nước mắt sao? 



 
 
Anh chồng đi làm về mặt mũi thất thểu, cô vợ lo lắng hỏi: 
-    Sao thế anh?  
Anh chồng ủ rũ đáp: 
-    Nãy trên bus anh nhặt được 500k. 
Cô vợ ko hiểu hỏi: 
-    Thế anh phải vui mới đúng chứ!  
Anh chồng thở dài: 
-    Nhưng có người nhìn thấy đòi chia nửa, kết quả anh đưa hắn 250k.  
Cô vợ vẫn thấy lạ: 
-    Thì vẫn còn 250k, anh buồn cái gì?  
Anh chồng ôm đầu: 
-    Nhưng vừa rồi giở ví đếm tiền mới phát hiện ra 500k đó là anh đánh rơi!  
 
 
Anh chồng khá là sợ vợ, một hôm làm vợ nổi giận tát anh một cái. Anh gầm lên: 
-     Cô tát tôi cái nữa thử xem! 
Cô vợ ko do dự tát luôn cái nữa. Anh chồng bèn thở phào nói: 
-    Thấy cô chịu nghe lời tôi tha cho lần này. 
 
 
Cô vợ bảo:  
-    Anh hay nói mớ quá, mai đi khám bác sĩ xem sao.  
Anh chồng lắc đầu nguầy nguậy:  
-    Ko đi! Nhỡ bác sĩ chữa khỏi thì trong nhà này anh chẳng có chút quyền phát ngôn nào nữa  
 
 
-    Từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc nữa, chồng em bắt đầu nghi ngờ rồi.  
-    Cái gì?! Từ lúc kết bạn facebook đến giờ chúng ta chưa từng nói chuyện mà!  
-    Anh được an toàn rồi, tôi là chồng cô ấy đây.  
 
 
Cô vợ hỏi: 
-    Con trai bọn anh ghét nhất điều gì ở con gái?  
Anh chồng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo:  
-    Chúa ghét con gái bọn em suy đoán lung tung.  
Cô vợ hỏi: 
-   Vì sao?  
Anh chồng chán nản thở dài: 
-    Vì toàn đoán trúng phóc thôi.  
 
 
Cô vợ lục thấy đống phim xxx trong máy tính chồng, bực mình hỏi: 
-    Có vợ rồi còn tàng trữ đống này làm gì nữa?  
Anh chồng vội đáp: 
-    Thế sao em còn coi phim tình tứ Hàn Quốc? 
 
 
Đi trên đường, thấy một em bé kháu khỉnh dễ thương, cô vợ liếc chồng rồi ngán ngẩm bảo: 
-    Sau này con mình mà giống anh thì xong đời.  
Anh chồng nhướng mày đáp: 
-    Nó mà ko giống anh thì em xong đời.  
 
 
 


