
 

Ôi, Bất gì mà lắm Bất thế! Đủ thứ Bất! 
 

 Đàn ông mà phải cưới vợ là chuyện bất đắc dĩ 

 Đàn ông mà không lấy được vợ là bất thành nhân 

 Có vợ đẹp là bất an 

 Có vợ xấu là bất hạnh 

 Có vợ giỏi là bất xứng 

 Mình ở nhà mà để vợ đi làm là bất ổn 

 Mình đi làm mà để vợ ở nhà bất tiện 

 Không nuôi nổi vợ là bất tài 

 Bị vợ chê là bất lực 

 Bị vợ cắm sừng là bất dung. 

 Biết chồng có bồ mà vợ tỉnh bơ là bất cần 

 Quyến rủ vợ bạn là bất nghĩa 

 Tin bạn mà mất vợ là bất cẩn 

 Khen người đẹp trước mặt vợ là bất lợi 

 Cãi lời vợ là bất kính 

 Nhậu không mời vợ là bất công 

 Nhậu về đánh vợ là bất nhân 

 Vợ kiểm tra túi chồng là thể hiện sự bất tín 

 Nộp lương đủ cho vợ là bất khả kháng 

 Trộm tiền vợ để đánh bài là bất lương 

 Xin tiền vợ đi uống bia ôm là bất khả thi 

 Cãi nhau với vợ về việc dạy con là bất phân thắng bại 

 Lời vợ dạy luôn luôn là bất biến 

 Tính xấu của vợ là bất di bất dịch 

 Khi vợ nổi máu ghen là bất luận phải trái 

 Bị vợ chửi mà làm thinh là bất bạo động 

 Bị vợ đánh mà không khai ra bồ là bất khuất 

 Vợ giận đi ngủ riêng là thể hiện sự bất hợp tác 

 Vợ bỏ nhà đi luôn là bất chiến 

 Được vợ khen là điều bất ngờ 

 Vợ làm mồi ngon cho chồng nhậu là bất hủ 

 Cùng vợ đi chơi cuối tuần là bất diệt 

 Vợ là người phụ nữ mau già nhưng bất tử.. 

 Vợ hát mà không khen là bất lịch sự 

 Vợ không cho ngủ chung là bất đồng 

 Vợ yêu bất ngờ là bất chiến tự nhiên thành... 
 


