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Giáng Sinh năm vừa rồi, tôi có tặng cho bà già vợ tôi một mảnh đất thiệt to trong một nghĩa trang thành phố rất 
đẹp để mai này bả có ....đi cho có chỗ đẹp. Giáng Sinh năm nay, vợ tôi muốn biết tôi sẽ mua quà gì cho má 
của bả.  
Tôi nói: Mua quà làm gì, quà năm rồi bả chưa sài tới mà mua quà mới chi cho tốn tiền? 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau.  
 
 
Tôi nói: Sau ngày cưới em, anh thành TRIỆU PHÚ 
Vợ tôi: Em hãnh diện quá. Có phải nhờ em anh thành công không? 
Tôi nói: Trước khi cưới em anh là TỶ PHÚ 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau 
 
 
Tôi với vợ tôi vào phòng khám bệnh Nha Khoa. Tôi hỏi: 
-    Bác sĩ nhổ răng tốn bao nhiêu tiến vậy ? 
-    $100.00 
-    Ồ! đắt quá bớt được không ? 
-    Nếu không dùng thuốc tê $80.00 
-    $80.00 vẫn đắt 
-    Nếu nhổ bằng cái kìm bình thường để nhổ đinh thì $40.00 
-    Vẫn còn đắt 
-    OK $20.00 nhưng học trò tôi sẽ nhổ chứ không phải tôi 
-    Được ... Được. Em em mau mau ngồi xuống trước khi Bác sĩ đổi ý. 
Lần này hai vợ chồng uýnh nhau chứ không cãi nhau 
 
 
Vợ tôi: Ngày cưới em có phải là ngày vui nhất đời anh không? 
Tôi nói: Không! Chỉ là ngày vui hạng nhì thôi 
Vợ tôi: Chứ ngày vui thứ nhất là ngày gì? 
Tôi nói: Là cái ngày em cuốn gói dzề bên má em 3 tuần. Giời ơi ngày nào anh cũng xỉn 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau 
 
 
Vợ tôi: Cuối tuần này là sinh nhật của anh.  
Em muốn anh có được một cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc.  
Nói em nghe anh muốn gì nào?  
Tôi nói: Sẽ không có gì làm anh vui và hạnh phúc bằng em cuốn gói dzề bên má em 3 tuần như lần trước! 
Thế là hai vợ chống cãi nhau  
 
 
Trước ngày Tình Nhân vợ tôi nói:  
Đêm hôm qua, em nằm mơ thấy anh tặng em cái nhẫn hột soàn, thế nghĩa là gì hả anh?  
Ngày lễ Tình Nhân tôi tặng nàng cuốn sách "Đoán điềm giải mộng" 
Thế là hai vợ chống cãi nhau 
 
 
Tôi đăng báo “Bán một quyển Tự Điển Bách Khoa Việt Nam, dầy 3,000 trang còn mới  
giá rẻ $10.00, lý do lấy dzợ tháng vừa rồi không cần nữa, con dzợ cái gì nó cũng biết." 
Thế là hai vợ chồng cãi nhau 
 
 
-   Anh, anh thấy cái Phương xinh không ? 
-   À, nhìn cũng xinh xắn đấy. 



-   Hả, anh muốn chết à, mà khen nó xinh trước mặt em. Có tình ý với nó thì đi yêu nó luôn di. 
 
 
-   Anh, anh thấy cái Phương xinh không ? 
-   Không, anh thấy bình thường. 
-   Ðừng có mà dối lòng, nó xinh như thế mà chê à? Sao không dám thừa nhận? Anh thích nó hả ? 
 
 
-   Anh, anh thấy cái Phương xinh không ? 
-   À, nhìn cũng xinh xắn đấy nhưng với anh thì em là người tuyệt vời nhất. 
-   Uả, sao tự dưng lại nịnh nọt. Khai mau, mới làm gì có lỗi hả? 
 
 
-   Anh, anh thấy cái Phương xinh không ? 
-... 
-   Anh, anh thấy cái Phương xinh không ? 
-... 
-   Ô sao không trả lời? Trả lời mau lên không em nổi quạu bây giờ! 
 
 
Sau khi đọc xong quyển "Làm thế nào để trở thành người Đàn Ông trong gia đình", lão nọ chạy vào trong bếp 
chỉ tay vào mặt vợ hét lên : 
-   Bắt đầu từ giờ phút này tôi là chủ trong gia đình này, lời nói của tôi là mệnh lệnh bà chỉ có quyền nghe chứ 
không có quyền cãi. Sau ngày dài làm việc mệt mỏi bà phải sửa soạn cho tôi một bữa cơm thật thịnh soạn. 
Xong rồi bà đi đổ cho tôi một bồn nước ấm để tôi thoải mái trong khi bà rửa chén. Khi xong bà phải lau người 
và tẩm quất cho tôi cho đến khi tôi ngủ, bà nghe rõ chưa? Bà biết, sáng mai ai sẽ là người tắm rửa, thay quần 
áo và chải tóc cho tôi rồi chứ? 
Không ngửng đầu lên bà vợ trả lời : 
-   Biết! Người đó là thằng cha chuyên môn tẩm liệm xác chết ở nhà xác đô thành, đúng không? 
 
 
Bà nọ về nhà, đi nhẹ nhàng vô phòng ngủ, thấy dưới mền ló ra 4 bàn chân. 
Nổi nóng, bà vợ lấy khúc gỗ, đập lia lịa vào cái mền một hồi. 
Hả hê con giận, bà đi vào phòng ăn kiếm ly rượu giải sầu. 
Nhưng bà hết hồn khi thấy ông chồng đang ngồi đọc báo ở đó. Ông chồng ngó lên, nhẹ nhàng nói: 
-   Em à, bố mẹ em mới đến thăm, anh nhường chỗ cho hai ông bà nghỉ, em chào ba má chưa? 
 
 
Khách du lịch phàn nàn với chủ khách sạn: 
-   Có một con rệp chết trên giường khiến tôi không sao ngủ được... 
-   Chỉ vì một con rệp chết ư? 
-   Không hẳn vậy, mà vì bạn nó đi đưa đám đông quá! 
 
Trong rạp chiếu bóng đang yên ắng bỗng có tiếng một cô gái : 
-   Bỏ tay ra !!! 
-   ??? 
-   Không, em không nói anh, em nói thằng ngồi bên phải cơ ! 
 
 
Hai vợ chồng đi shopping một lát thì vợ quay lại thấy chồng mất tiêu. Lo quá, bà gọi điện thoại di động ... một 
hồi ... thì nghe tiếng ông chồng. Bà hỏi: 
-   Anh đang ở đâu vậy? 
-   Em còn nhớ cái tiệm nữ trang mà 5 năm trước hai đứa mình vào, có chiếc vòng kim cương quá đẹp, lúc đó 
anh không có tiền mua cho em không? 
-   Nhớ ... em nhớ .. 
-   Anh còn hứa là sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ mua nó cho em ... nhớ không? 



-   Dạ ... em nhớ chứ .. 
-   Anh đang ở trong cái quán nhậu kế bên cái tiệm đó đó ... em. 
 
 
Hai y tá khiêng bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Bác sĩ hỏi : 
-   Nặng không ? 
-   Thưa, gấp quá, chúng tôi không cân được ? ! 
 
 
Một anh hói suốt ngày bị đồng nghiệp trêu chọc vì cái đầu nhẵn bóng của mình. Trong giờ nghỉ, một nhân viên 
trẻ liều lỉnh xoa đầu anh và nói: 
-   Tôi có cảm giác như đang rờ vào cái mông của vợ tôi vậy! 
Chàng hói sờ lên đầu mình và nói: 
-   Công nhận cậu nói đúng! Giống thật! 
 
 
Điệp viên 00Thấy thuộc Tổ Công An chuyên trách về tình báo phản gián tại Saigon nhận lệnh công tác: "Phải 
tìm cho được một điệp viên người nước ngoài của địch mới gửi vào đang âm thâm hoạt động trong thành phố 
của chúng ta. Nhận dạng tên điệp viên lạ - Người thuộc một trong các sắc tộc Á châu, nhìn bề ngoài y như 
VN, nói tiếng Việt như người Việt vậy... Chấm hết..."  
Điệp viên 00Thấy nhận chỉ thị than trời: “Mẹ nó, thằng chó này nó nhìn y như VN nói tiếng Việt như ngươi Việt 
đang hòa lẫn trong 8 triệu dân Saigon thi làm sao mà phân biệt để bắt nó đây?” Tuy vậy với khả năng "nghiệp 
vụ cao" 00Thấy cũng cố gắng theo dõi và sàng lọc. Một bữa 00Thấy tất tả chạy tộc vào xin lệnh sếp:  
-    Thủ trưởng, cho lệnh bắt nó ngay, em tìm được rồi!  
Thủ trưởng hỏi: 
-    Làm sao cậu biết là nó?  
00Thấy trả lời:  
-    Thưa thủ trưởng, mấy hôm nay em theo dõi thấy thằng này lạ lắm. Nó đi Honda trên phố mà cứ hễ thấy 
đèn đỏ, dù là chỗ đó chẳng có công an mẹ gì hết, nó cũng cứ dừng lại đợi cho đến đèn xanh mới chạy... Mẹ 
nó, dân thành phố mình có thằng nào "hăm" thế đâu? Không công an thì cứ "bùng" chứ mắc gì mà đỗ xe lại 
với đèn đỏ...  
Thủ trưởng vẫn chưa tin lắm, nói:  
-    Thì cũng có người này người kia, biết đâu anh đấy chỉ vì muốn lưu thông nghiêm luật mà thôi...  
00Thấy nói tiếp:  
-    Chưa hết thủ trưởng, khi vào quán nó gọi thức ăn ngươi ta đem ra cho no là nó cứ luôn mồm cám ơn... Ơn 
với iếc cái con mẹ gì. Mua thì bán chứ gì mà cám ơn. Đã vậy khi bước ra khỏi quán có đứa bé chạy đâm sầm 
vào nó, nó chẳng những không kiểm tra xem có bị thằng bé móc túi hay không mà còn đỡ đứa bé lên rồi mồm 
xin lỗi... hỏi thăm thằng bé có sao hay không? Vậy mà không lạ sao được, cánh VN mình thời bây giờ thì mấy 
tiếng cám ơn hay xin lỗi nó đã thuộc từ "đồ cổ" đâu còn ai xài nữa đâu!  
Thủ trưởng vẫn chưa bị thuyết phục lắm:  
-    Thì đời sống văn minh, cũng phải có người thực hiện nếp sống văn hóa cao chứ...  
00Thấy nói tiếp...  
-    Còn chuyện này em kể nốt sếp nghe.. Em theo nó mấy hôm nay, em thấy nó muốn làm cái gì thì làm, 
chuyện lớn chuyện nhỏ gì nó cũng tự quyết định và chịu trách nhiệm chứ chẳng chờ... ý kiến lãnh đạo như... 
chúng ta...  
Thủ trưởng chưa nghe dứt đã quát lên:  
-    Thôi thôi! đúng nó rồi... nó không trốn trách nhiệm, chẳng chờ ý kiến lãnh đạo... thì thằng này không thể 
nào là.... mình được...đích thị nó là do địch cài vào để tuyên truyền chủ nghĩa đế quốc với âm mưu lật đổ chế 
độ!  
 
 
 


