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Thầy bói phán cho một ông đi xem: 
-    Đường hậu vận của ông rất tốt. Nếu ông chết trước thì ông sẽ được lên thiên đàng".  
Ông kia bèn hỏi: 
-   Thế nếu vợ tôi chết trước? 
-   Càng tốt, thì ông đã có thiên đàng ngay từ giờ phút đó.  
 
 
Vợ nghe được bí quyết giảm béo về hí hửng khoe ngay với chồng. 
-   Anh ạ, từ hôm nay em chỉ ăn rau và chuối thôi. 
Chồng nghe thấy thế liền lầm bầm: 
-   Voi nó cũng chỉ ăn mỗi thế thôi đấy!  
 
 
Có anh nọ xưa nay rất là sợ vợ. Vợ nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng, không dám cãi một lời. 
Anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về. Thổi cơm ăn xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm. Khi 
anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít. Anh ta vừa gỡ tay vợ túm 
ngực, vừa kêu xin:  
-   Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó!  
Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, tát cho 
luôn chị vợ mấy cái, rồi trợn mắt, quát:  
-   Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ! 
 
 
Có hai vợ chồng cùng lên xe buýt tại bến xe. Người chồng trông còn khá trẻ, còn cô vợ thì trông có vẻ già hơn 
chồng rất nhiều. Lúc lên xe, cô vợ nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà ngồi phía sau nhận xét về mình:  
-    Khiếp cái cô vợ sao mà trông già thế, cứ như là chị của ông chồng không bằng.  
Cô vợ cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, cô đỏ mặt lên vì giận dữ. Một người 
đàn bà đứng tuổi khác ngồi bên cạnh cô vợ thấy thái độ khác thường của cô liền hỏi:  
-    Sao có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế?  
Tìm được người để chia sẻ, cô vợ quay sang bà khách đồng hành than thở:  
-   Tôi bực vì mấy người đàn bà ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi.  
Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang anh chồng, trách: 
 -   Này cậu, tại sao cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả? 
 
 
Ba anh chàng đứng trước cổng thiên đường. Thánh Peter hỏi từng người và cho họ biết còn một chỗ trống 
cho một người. Thánh Peter hỏi xem họ đã chết như thế nào.  
-   Một hôm tôi về nhà và thấy vợ tôi trên giường, khoả thân. Tôi nhìn khắp nhà và quyết định kiểm tra ban 
công. Tôi thấy có mấy ngón tay ở đó và thế là tôi lấy cái búa đập vào ngón tay hắn khiến hắn rơi xuống, rồi tôi 
lấy cái tủ lạnh ném vào hắn nữa. Nhưng rồi tôi cảm thấy tội lỗi vì đã giết người nên tôi đã tự tử.  
-   Tôi đang sơn ở tầng thứ 37 thì trượt chân và rơi xuống. Tôi nắm được vào ban công, thì bỗng có ai đó đập 
mạnh vào ngón tay tôi bằng búa nên tôi rơi xuống, sau đó lại còn cả cái tủ lạnh rơi vào tôi nữa.  
-   Tôi đang trốn một cách vô tội trong cái tủ lạnh. 
 
 
-   Con đã gần 40 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này ăn cơm xong, muốn xỉa răng cũng không có người lấy tăm 
cho đâu!  
40 năm sau, chàng trai ngày ấy, nay đã thành ông già 80 tuổi, nằm ôm đầu bông nhét chặt hai hai lỗ tai. Xung 
quanh, lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa đá bóng ở phòng ngoài. Ông thầm than thở:  
-   Ôi! Chỉ vì một cái tăm mà thân ta khốn khổ thế này đây! 
 
 



Buổi tối, bà vợ là "sư tử Hà Đông" nấu nướng xong liền bảo cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. 
Thằng con gọi điện một hồi rồi chạy ra bảo mẹ:  
-    Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.  
Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì 
sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:  
-    Mày nói đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào?  
-    Dạ, cô ấy bảo "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". 
 
 
Chàng trai vừa đi công tác một tháng ở Paris về, gặp một người bạn. Anh bạn hỏi:  
-    Sao? Đi nước ngoài sướng không? Có chuyện gì hay kể nghe với! Này, mà sao mắt cậu đỏ hoe thế?  
-    Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách 
sạn cùng mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới 
kể rằng nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái 
việc xấu xa bẩn thỉu, thú vật đã xảy ra tối hôm qua. Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình 
cũng cảm thấy vô cùng ân hận, và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau.  
-    Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ?  
-    Nhưng suốt một tháng trời, hôm nào cũng như vậy! 
 
 
Vợ cằn nhằn chồng:  
-   Sao sáng nào anh cũng đi cà phê, trưa thì đọc báo, tối lại đi nhậu hết vậy?  
-   Anh làm vậy vì em thôi.  
–  Tại sao lại vì em?  
-   Anh đi cà phê thì mới có tin tức thời sự kể cho em nghe, anh đọc báo để biết shop thời trang, mỹ phẩm nào 
giảm giá, khuyến mãi cho em chứ.  
-   Chứ còn anh đi nhậu?  
-   Để khi nhậu về, anh thấy em thật quyến rũ và dịu dàng. 
 
 
Thấy vợ đi chợ về, anh chồng hỏi:  
-   Em mua hộp gì mà to thế?  
-   Hộp thịt!  
-   Thịt gì vậy em?  
-   Thịt hộp! - ?!? 
 
 
Cô gái nói với chồng sắp cưới :  
-   Trên đời này chỉ có hai loại đàn ông thôi anh ạ : loại thứ nhất đi nhậu bia ôm nhưng còn biết hối hận với vợ, 
với con; loại thứ hai là đi nhậu mà không thèm hối hận, cắn rứt gì cả ... Thế anh thuộc loại nào ?  
-    Anh ấy à, anh thuộc dạng không đi bia ôm nhưng hối hận. 
 
 
Bà vợ nổi tiếng hay chì chiết chồng, sau khi xỉ vả thịnh nộ hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thấy chồng vẫn im lặng 
bèn hạ câu cuối cùng:  
-   Ông muốn tôi câm điếc cho vừa lòng hả!  
Ông chồng lơ đễnh nhổ râu, thủng thẳng đáp: 
-   Tôi đâu dám mơ ước được cả một lúc hai phép lạ ấy. 
 
 
Trong đêm tân hôn, chồng âu yếm hỏi vợ:  
-   Lúc chưa lấy anh, em sợ điều gì nhất?  
-   Em... ngại quá!  
-   Đừng ngại, cứ nói đi em yêu!  
-   Em... em sợ... ế chồng! 
 



 
Một đôi vợ chồng nông dân đang bàn bạc.  
Vợ: "Này ông, con bé Tư sinh con rồi!"  
Chồng: "Đó là việc của nó".  
Vợ: "Nhưng nó bảo đó là con ông".  
Chồng: "Đó là việc của tôi".  
Vợ: "Bây giờ tôi phải làm thế nào?"  
Chồng : "Đó là việc của bà". 
 
 
Chồng đi làm về, vợ săn đón:  
-    Anh dùng bữa nhé? 
-   Không, anh ăn ở chỗ làm rồi.  
-   Anh có đọc báo mới không?  
-   Chả có gì hay ho đâu, anh đọc hết rồi.  
-   Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy?  
-   Nếu về đến nhà mà vẫn phải tiếp tục dịu dàng, thì anh ở lại công sở cho xong. 
 
 
Chồng có bồ, đòi ly dị vợ:  
-   Đơn ly dị đây, mời cô ký vào!  
-   Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến thế?  
-   Với cô, như thế là đáng đời rồi.  
-   Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia có tội tình gì mà anh lại lấy người ta? 
 
 
Ông chủ nọ gọi về cho vợ biết là phải làm việc trễ tối nay. Gọi xong, ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn và ông 
ta gặp may được cô ta rủ về phòng mình! Hai tiếng sau, ông vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà. Bỗng 
ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại. Ông hoang mang vì không biết 
phải nói sao nếu bị vợ hỏi. Ông mở cửa vào nhà và con chó bec-giê nhảy chồm lên mừng chủ. Ông lanh trí vội 
vàng ôm lấy con chó làm bộ vật lộn với nó rồi la toáng lên và chạy vào phòng. Ông ta một tay lấy ôm cổ ra vẻ 
đau đớn nói với vợ:  
-   Em xem nè! Con chó quỷ cắn bầm cổ anh này!  
Vợ ông ta vội phanh áo mình ra phân bua liền:  
-   Anh coi đó! Nó cũng cắn tím bầm mình mẩy em này!!! 
 
 
Cô vợ kêu toáng lên:  
-   Cái tay họa sĩ này bất công quá! Hắn vẽ người phụ nữ trong tương lai lại không có miệng, trong khi người 
đàn ông miệng lại rộng hoác... 
 -   Em cứ bình tĩnh, đó chỉ là ước mơ thôi... 
 
 
Vợ: Em chán lắm rồi, con thì khóc đòi sữa, anh thì say xỉn tối ngày!  
Chồng: Vậy em muốn con thì say xỉn tối ngày, còn anh thì khóc đòi sữa chắc? ...  
Vợ: Tại sao anh có thể ngồi xem đá bóng khi con nó khóc ngằn ngặt thế này?  
Chồng: Ôi dào, từ sớm tới giờ anh cũng la khản cả cổ có sao đâu. 
 
 


