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Sau ngày 30.4.75 nhiều gia đình Cán bộ, bộ đội từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp, trong số đó có vợ chồng 
Hương, từ Hải phòng vào đây. Vì là Cán bộ thâm niên nên đôi vợ chồng này được ưu tiên "hóa giá" nghĩa 
là được mua một căn nhà với giá tượng trưng, căn nhà do một gia đình sĩ quan chế độ cũ đã vượt biên. 
Từ ngày có gia đình Ông Hương dọn về ở, xóm tôi tự nhiên náo động hẳn lên vì hầu như không ngày nào 
hai vợ chồng này không có những cuộc cãi vã... Chúng tôi chẳng ai muốn can ngăn, phần vì còn lạ lẫm 
nhau, phần vì giữa chúng tôi và họ vốn đã có một hố sâu ngăn cách, khó mà hòa hợp nhau được.Ông 
chồng vốn là một tay nát rượu, xưa nay bị kềm chế, bây giờ vào Nam, mặc sức mà uống, nên mỗi lần 
uống là mỗi lần say khướt, mà mỗi lần say là thế nào hai vợ chồng cũng lục đục. Một hôm cả xóm đang 
yên tĩnh, bỗng nghe tiếng thất thanh : 
-   Ối giời đất, thánh thần ơi, ối làng nước ôi, sao tôi có thằng chồng khốn nạn thế này, hở Giời ?! 
Chúng tôi chạy lại trước cửa, thấy anh chồng hai mắt nhíu lại, giọng lè nhè :  
-   Khốn nạn hả, mày bảo ông khốn nạn hả, Khốn nạn mà sao mày cứ bám lấy ông như đỉa, mày làm khổ 
ông, mày giam hãm ông ! 
Hai bên lời qua tiếng lại, nhưng vì anh chồng đã nát rượu nên không thể cãi lại mụ vợ dẻo mồm, dẻo 
miệng. Anh chỉ còn cách sử dụng nắm đấm làm biện pháp chiến thắng, nhưng đấm quờ đấm quạng, càng 
đấm... cái loa rè càng tăng công suất. Chị vợ cũng không kém, càng sấn sổ vào gần chồng để xỉa xói. Bất 
ngờ, một cú đấm mạnh trúng ngay vào mồm. Chị vợ hét lên : 
-   Ối làng nước ơi, đồng bào, đồng chí ơi ! Nó đánh vào Đài rồi.  
Thừa thắng xông lên, anh chồng nhắm ngay mắt vợ đấm cho một cú, chị vợ lảo đảo, vừa né vừa la: 
-   Ối giời ôi, Nó đánh trúng Trung Tâm Nghe Nhìn rồi.  
Ông chồng đá tiếp vào chân vợ. 
-   Ối nhà nước ôi ! Nó đánh vào Bộ Giao Thông Vận Tải rồi! 
Anh chồng quơ tay phải trúng ngay vú trái ! Bà vợ càng la to hơn: 
-   Đồ vô nhân đạo ! Đồ dã man, Mày dám tấn công vào cơ quan Bảo Vệ Bà Mẹ Và Trẻ Em nữa à? 
Vợ càng la to, chồng càng hăng tiết, đấm ngay một cái vào vú phải. 
-   Ối giời đất ơi, Nó tấn công vào Tổng Cục Cao Su rồi ! 
Anh chồng gào to: 
-   Mày nói gì, cái gì mà cao su với không cao su, Ông cho mày biết tay luôn... 
Vừa nói hắn vừa nhắm ngay chỗ kín mụ vợ, đá thẳng vào. Bà vợ thét lên: 
- Ối làng nước ơi, Ối Bác Hồ, Bác Giáp ơi, cái thằng chồng khốn nạn của con nó đã tấn công thẳng vào Bộ 
Chỉ Huy Sinh Đẻ Có Kế Hoạch của Bác rồi, Bác ơi na` Bac' !  

 
Một cặp vợ chồng vào tiệm thuốc tây hỏi mua Viagra. Ông chồng hỏi khẽ dược sĩ:  
-    1 viên viagra bao nhiêu thế cô ? 
Dược sĩ đáp với vẻ lạnh lùng:  
-   10$ 1 viên, miễn trả giá.  
Ông chồng nghe thấy thế liền la toáng lên: 
-   Sao mắc thế, những 10$ cho 1 viên viagra là qúa mắc! 
Bà vợ đứng bên cạnh nghe thấy bèn nói:  
-   20$/ một năm mà còn mắc cái gì nữa !!! 
 
 
Vợ hỏi: 
-   Anh đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà??  
Chồng trả lời ngon lành:  
-   Chỉ có mình em yêu! Với tất cả người khác anh.... đều thức. 
  
 
Người lính gác trước điện Buckingham Palace, England bị đem ra tòa xử tội vì đã vi phạm luật lệ của 
hoàng gia là bỏ chạy trong lúc thi hành nhiệm vụ.  
Quan tòa phán rằng : "Anh có nhìn nhận tội của anh là bỏ chạy trong lúc phải đứng nghiêm là một trọng sẽ 
đem bị xử tử?"  
Anh lính : " Thưa quan tòa tôi nhận tội vì tôi biết đây là một hành động làm mất thể diện của quân đội 
hoàng gia"  
Quan tòa : "Anh còn lời gì để giải thích hành động của anh không?"  



Anh lính : "Thưa quan tòa, tôi xin được phép nói vài lời để giải thích hành động của tôi. Số là như vầy, khi 
tôi đứng gác có một cặp sóc đang đùa ở gốc cây gần đấy. Rồi thì 2 con sóc nầy bò lại dưới chân của tôi. 
Tôi vẫn đứng yên, vài phút sau chúng nó leo lên đầu của tôi và chui vào trong nón của tôi. Tôi nghe một 
con nói với bạn của nó là 'nơi đây rất ấm cúng chúng ta có thể làm tổ được' "  
Quan tòa : " Chỉ có thế là anh bỏ chạy? " Anh lính : " Thưa không ạ, tôi vẫn đứng yên. Một hồi sau, chúng 
nó bò xuống bụng của tôi rồi reo hò là 'nơi đây rất là tốt để cho chúng ta vui đùa'. Và chúng bắt đầu chạy 
nhảy tùm lum làm tôi nhột nhạt không chịu nổi "  
Quan toà thấy thương tình : " Ðó là nguyên nhân làm anh bỏ chạy? Tôi cũng thông cảm dùm nhưng luật là 
luật..."  
Anh lính : " Dạ thưa không đâu, mặt dù khó chịu nhưng tôi vẫn đứng yên chịu đựng cho đến khi chúng nó 
bò xuống quần của tôi và tôi nghe chúng nó nói với nhau là "Hai hột dẻ nầy mầy muốn ăn hột nào trước? "   
 
 
Một lần, cô thư ký thấy giám đốc quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo: 
-   Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không! 
Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang 
hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô 
vào phòng, ông hỏi: 
-   Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó 
không? 
Cô thư ký nhanh trí đáp: 
-  Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự. 
 
 
Hai anh cảnh sát VC nói chuyện với nhau. Anh cảnh sát kinh tế nói:  
-  Tôi chỉ cần quét mắt vô biển số các xe là biết xe nào từ tỉnh lên, tư nhân hay là nhà nước.  
Anh cảnh sát giao thông cười:  
-  Vậy là xưa rồi. Tôi chỉ cần coi lái xe điều khiển xe qua ổ gà, ổ nước, ổ điện... lập tức biết ngay xe nào 
của tư hay của công.  
 
 
Tông tông Ồ ba má chạy bộ vào buổi sáng trên đường và vô tình trượt chân, bay qua khỏi hàng rào chắn 
của một câu cầu và rơi xuống con suối phía dưới. Trước khi đội cứu hộ tìm thấy và cứu ông ta thì có 3 đứa 
trẻ đi câu cá ngang qua và kéo ông ta ra khỏi con suối. Để tạ ơn, ông ta hứa sẽ cho ba đứa bé bất cứ cái 
gì mà bọn nhóc yêu cầu. Đứa trẻ đầu tiên nói:  
-  Con rất muốn đi Disneyland.  
-  OK! Ta sẽ phái chuyên cơ riêng của ta đưa con đến đó! - Nhà lãnh đạo đáp.  
Đứa trẻ thứ hai:  
-  Con muốn có đôi giày Nike giống loại mà Michael Jordan đang mang.  
-  Ta sẽ mua nó cho con và thậm chí còn có chữ ký của Michael!  
Đứa trẻ thứ 3 nói:  
-  Con muốn có một chiếc xe lăn có tivi kèm dàn âm thanh nổi!  
Tổng thống ngạc nhiên:  
- Nhưng con trông không có vẻ gì là đau yếu cả…  
-  Con sẽ! Nếu như cha con biết được rằng con đã cứu ngài khỏi chết đuối!  
 
 
Một đôi vợ chồng đi chèo thuyền. Vốn lo xa, anh chồng bèn dạy vợ cách chèo.  
-  Em hãy cầm lấy mái chèo. Giả vờ như anh bị một cơn đau tìm bất thình lình, em hãy tự mình đưa thuyền 
vào bến nhé!  
Cô vợ làm theo và thuyền cập bến an toàn. Tối hôm ấy, khi vừa về nhà, thấy anh chồng đang xem tivi, cô 
vợ nói:  
-  Anh yêu, giả vờ như em bị một cơn đau tim bất thình lình, anh hãy chuẩn bị bữa tối, dọn bàn ăn và rửa 
bát nhé!  
 
 
Phóng viên phỏng vấn một cụ già:  
-  Thưa cụ, xin cụ cho biết vì sao cụ chưa bao giờ có ý định lập gia đình?  
-  Vô cùng dễ hiểu: Tôi thà suốt đời muốn cái mình không có còn hơn có cái mình không muốn!  



 
 
Bà nọ gọi điện cho bác sĩ  
-  Tôi cầu xin ngài, bác sĩ! Chồng tôi đang trên đường đến chỗ ông để khám mắt. Xin ông làm ơn đừng cho 
chồng tôi đeo kính. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kể từ 10 năm nay rất là hạnh phúc!  
 
 
 
MƯỜI ĐIỀU RĂN CỦA KIẾP VỢ CHỒNG 
TEN COMMANDMENTS OF MARRIAGE! 
 
Commandment 1. 
Marriages are made in heaven. But so again are thunder and lightning.  
 
Hôn nhân - quà tặng từ Trời 
Phong ba, bão tố hỡi ơi, nối liền! 
 
Commandment 2. 
If you want your wife to listen and pay strict attention to every word you say, talk in your sleep.  
 
Còn ai nếu muốn vợ hiền 
Nghe chồng giảng thuyết lời khuyên ngọt ngào 
Thì đây kinh nghiệm gửi trao 
"Nói trong giấc ngủ"... biết sao bây giờ?  
 
Commandment 3. 
Marriage is grand -- and divorce is at least 100 grand! 
 
Hôn nhân - nếu đáng ngàn tờ 
Bạn ơi! ly dị sơ sơ triệu lần!! 
 
Commandment 4. 
Married life is very frustrating.  
In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens.  
In the second year, the woman speaks and the man listens.  
In the third year, they both speak and the neighbors listen.  
 
Vợ chồng khó hiểu vô ngần 
Năm đầu chồng nói vợ vâng dạ liền 
Năm sau vợ nổi cơn điên 
Lão chồng im miệng với niềm xót xa 
Rồi từ năm đó trôi qua 
Hai bên đấu khẩu tội nhà kế bên!! 
 
Commandment 5. 
When a man opens the door of his car for his wife, you can be sure of one thing: Either the car is new or 
the wife is.  
 
Hôm nào mưa thuận gió hiền 
Thấy chồng mở cửa vợ êm ấm ngồi 
Cá vui được một thua mười 
Hoặc xe, hoặc vợ ... chẳng thời mới mua! 
 
Commandment 6. 
Marriage is when a man and woman become as one. The trouble starts when they try to decide which one.  
 
Phu thê - lời dạy ngàn xưa 
Chàng nàng ngôi một cho vừa yêu thương 
Một ngôi nhưng đếch ai nhường! 
Thế là nội chiến tang thương khắp miền 



 
Commandment 7. 
Before marriage, a man will lie awake all night thinking about something you say.  
After marriage, he will fall asleep before you finish.  
 
Nhớ khi ván chửa đóng thuyền 
Em than anh nghĩ trắng đêm muốn khùng 
Bây giờ nên nghĩa vợ chồng 
Bà chưa nói hết thì ông ngủ rồi!!  
 
Commandment 8. 
Every man wants a wife who is beautiful, understanding, economical, and a good cook.  
But the law allows only one wife.  
 
Đương nhiên sống ở trên đời 
Ai không ước vợ là người cảm thông 
Ước cô má thắm môi hồng 
Eo thon ngực bự cho ông phê hoài! 
Ước có cơm nước mỗi ngày 
Chăm làm, cần kiệm chóng xây nhà lầu 
Ước rồi chỉ chuốc thương đau 
"Đa thê" lệ đó bỏ lâu lắm rồi!! 
Lu t giờ một vợ mà thôi 
Ôi sao chua xót một đời đắng cay. 
 
Commandment 9. 
Marriage and love are purely matter of chemistry. That is why wife treats husband like toxic waste.  
Ái tình rượu ngọt nồng say 
Hôn nhân - hòa hợp của hai mái đầu 
Thế mà vợ có hiểu đâu! 
Xem chồng như độc chất màu VC!! 
 
Commandment 10. 
A man is incomplete until he is married. After that, he is finished. 
 
Cuối cùng, sự thật bẽ bàng 
Trai chưa lấy vợ chưa mang khí hùng 
Lấy rồi thôi thế là xong 
Coi như toi mạng ... khổ không hả Trời ? ...... 
 


