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Bắc thang lên hỏi ông Trời Lấy vợ lấy chỉ một … người thôi sao ?  
Ông trời nói nhỏ thì thào, Một vợ, nhưng có…nhiều đào Ô-Kê!  

Bắc thang lên hỏi ông Trời, Con gái dưới thế dạo này… chảnh ghê.  
Ông Trời giận quá đập bàn, Nó chảnh, kệ nó mắc gì hỏi tao.  
Bắc thang lên hỏi ông Trời, Vợ con dữ quá tối ngày đánh con.  
Ông Trời ổng trả lời rằng, Mày ngu mày chịu hỏi gì nơi tao?  
Bắc thang lên hỏi ông Trời, Ðời con đau khổ đã nhiều …. thấu chăng?  
Ông Trời cúi mặt than rằng, Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!  
Bắc thang lên hỏi ông Trời, Vợ con nó quái, dữ như bà chằng.  
Ông Trời ổng trả lời rằng, Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày!!! 
Bắc thang lên hỏi ông Trời, Kiếp này con có bỏ nàng được không?  
Ông Trời ổng trả lời rằng,Tao còn chưa được … xá chi là mày.  
Bắc thang lên hỏi ông Trời, Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng.  
Ông Trời ngó xuống trả lời : Mày bỏ được nó thì tao … con mày. 
Bắc thang lên hỏi ông Trời,  
Bấy lâu bị liệt … vợ buồn vợ chê.  
Sao mày lại quá u mê , 
Via-gra thần dược … vợ mê tới già!  
Bắc thang lên hỏi ông Trời, Thuốc thang, rượu bổ … chẳng nào tới đâu!!!  
Ông Trời vẻ mặt rầu rầu : Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu !!! 
Bắc thang lên hỏi ông Trời, Vào chùa sư nữ trú trì được chăng ?  
Ông Trời nháy mắt cười rằng : Chờ tao một tí … tao theo với mày!  
Bắc thang lên hỏi ông Trời: Lấy tiền cho gái có đòi được chăng ?  
Ông Trời ổng mới bảo rằng : Tao đòi không được huống chi là mày! 
 
 
Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:  
- Anh thấy trong người thế nào?  
Chồng:  
- Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật. 
 
 
Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không? 
Chàng: Không bao giờ.  
Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?  
Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.  
Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?  
Chàng: Không khi nào, em biết đấy. 
Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?  
Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!  
Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?  
Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối. 
 
 
Sài gòn không sao, ngày X tháng Y 
Em yêu...lúc này anh chỉ muốn nhìn thẳng vào mắt em........, dắt em vào phòng ...., đóng cửa... , tắt đèn... , 
trùm mền lại....... khoe dzới em cái đồng hồ dạ quang má anh mới mua cho anh. 
 
 
Tây Việt khác nhau như sau: 
Tây: Ăn chậm, đi lẹ, hôn công khai, tè lén. 
Việt: Ăn lẹ, đi chậm, hôn lén, tè công khai! 
 



Thanh niên 28 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh. Không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ 
sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, 
sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, không chít chát hay chơi game trực tuyến, không bịWebcam lôi 
cuốn, không tham gia cá độ. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 6 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết 
cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha...  
Ai mến xin thư về cho: Trần Bất Lương , khu tù chung thân, trại giam Hoả Lò 
 
 
Cô vợ gọi người đến sửa máy giặt. Vì phải đi làm cả ngày nên cô dặn người thợ, vốn là chỗ quen biết, nơi để 
chìa khóa để anh tự mở cửa vào. "Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa máy xong để hóa đơn 
lên kệ bếp giúp tôi. À, anh đừng ngại con chó béc-giê. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng anh đừng nói 
bất cứ chuyện gì với con vẹt. Nhớ nhé, không nói với con vẹt!".  
Hôm sau, người thợ tới và thấy một con chó rất to. Nhưng như bà chủ đã nói, con chó chỉ nằm xem anh ta 
làm việc. Còn con vẹt lại liên tục chửi rủa la hét khiến anh ta phát điên. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh 
ta hét lên:  
-   Câm mồm đi, con vẹt ngu ngốc kia! 
Con vẹt bèn nói:  
-   Xử nó đi, chó! 
 
 
Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính. Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ổn định. Chạy ổn định chưa chắc đã 
xử lý thông minh. Xử lý thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên 
thì chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý, nếu có đủ 
trình độ quản lý... thì cũng luôn phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó... hack mất! 
 
 
Trong quá trình tiến hành tập sự cho hôn lễ, chú rể bí mật tiếp cận vị mục sư và đưa ra lời đề nghị.  
-  Tôi sẽ đổi 100 đô la lấy việc bỏ các từ ‘yêu thương, tôn trọng, vâng lời và chung thủy với cô ấy mãi mãi’ 
trong lời thề kết hôn. 
Vị mục sư đồng ý và nhận lấy 100 đô la với vẻ hài lòng. 
Hôm sau, vào buổi lễ chính thức, vị mục sư nhìn thẳng vào mắt chàng trai, mỉm cười nhẹ nhàng và chậm rãi 
nói: 
-  Chàng trai, bạn có hứa sẽ luôn sẵn sàng phủ phục mình trước mặt cô gái đứng trước mặt đây, vâng theo 
mỗi mệnh lệnh của cô ấy, mang đồ ăn sáng đến bên giường cô ấy vào mỗi buổi sáng trong suốt cuộc đời sau 
này của bạn. Đồng thời thề trước mặt Chúa sẽ không bao giờ thèm nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác cho 
đến khi cả hai không còn trên cõi đời này nữa không? 
Chú rể nuốt nước bọt và nhìn xung quanh, đáp lại bằng một giọng rất nhỏ nhẹ: 
-  Vâng. 
Sau nghi thức, chàng trai ngay lập tức bám chặt lấy vị mục sư và rít lên: 
-  Tôi nghĩ chúng ta đã có một thỏa thuận? 
Lúc này, vị mục sư mới đặt lại vào tay chú rể tờ tiền cũ và thì thầm: 
-  Cô ấy đã đưa ra một lời đề nghị tốt hơn. 

 
 
Có đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau, người vợ vốn là người sợ ma. 
Đêm tân hôn, khi anh chồng đang say giấc bỗng chị vợ cấu cho 1 cái, anh chồng hỏi: 
-  Có chuyện gì vậy em? 
-  Em sợ ma… 
-  Thế thì em nằm vào trong đi. 
Được 1 lúc sau chị vợ lại cấu 1 cái nữa. Bực mình vì đang ngủ bị làm phiền, anh chồng hỏi: 
-  Thế có chuyện gì nữa đây? 
-  Em vẫn sợ ma….. 
Anh chồng bực mình: 
-  Nằm trong cũng sợ, nằm ngoài cũng sợ thế giờ em muồn nằm ở đâu? 
-  Em muốn nằm dưới cơ. 
 



Một cặp vợ chồng trẻ ở vùng ngoại ô nhận được rất nhiều quà cưới quý giá khi xây tổ ấm. Sáng nọ, họ nhận 
được hai vé mời xem buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố. Trên phong bì ghi “Đoán xem ai gửi”. Cặp vợ 
chồng rất lấy làm thích thú và cố xác định xem người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra. Hôm sau, họ đến 
nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui vẻ. 
Về đến nhà lúc đã khuya, khi hai vợ chồng vẫn còn cố suy đoán tung tích người mời vô danh thì họ khám phá 
ra nhà mình đã bị cuỗm sạch mọi món đồ có giá trị. Trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cùng 
nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé lúc trước: “Bây giờ thì quý vị biết rồi đúng không”. 
 
 
Thiếu phụ đang làm cơm trong bếp. Có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở việc bếp núc chạy ra. Một người đàn ông gật 
đầu chào lễ phép rồi hỏi: 
-  Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không? 
Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại bà liền đóng sập cửa 
lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. 
Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Người đàn bà không 
chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi 
nghe tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa: 
-  Chào bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không? 
Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo: 
-  Đúng, như vậy thì có sao không? 
-  Thưa, nếu vậy xin bà nói với ông nhà là hãy dùng đồ nhà chứ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa. 

 
 
Tại hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu: 
- Như hội nghị lần trước, chúng ta đã thống nhất cần phải quyết liệt hơn với những ông chồng. Sau khi từ hội 
nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày 
thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng... tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu vào 
bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt. 
Cả hội nghị vỗ tay. 
Đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu: 
- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. 
Ngày thứnhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không... thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu 
mang áo quần đi giặt, và anh ấy không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa. 
Cả hội nghị lại vỗ tay. Đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên: 
- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. 
Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu nhìn 
thấy lại được một chút, khi 2 mắt của tôi bớt sưng... 
 
 
Một cậu bé hỏi cha: 
-    Thưa ba, khi lớn lên con có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần hỏi ai, phải không ba? 
-    Không được đâu con. Từng tuổi như ba mà muốn làm gì cũng phải hỏi mẹ con 
 
 
Một người chồng đi chơi về khuya, vợ hỏi: 
-    Mấy giờ rồi anh? 
-    Mới một giờ em ạ. 
Lúc đó cái đồng hồ chợt gõ bốn tiếng. Ông chồng cằn nhằn: 
-    Cái đồng hồ nầy rõ cẩn thận. Gõ một tiếng người ta đã nghe rồi, cần gì phải gõ đi gõ lại đến bốn lần. 
 
 
 
 


