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Một nông dân mua được chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, 
nông dân nọ rất hả hê. Một bữa nọ, ông nông dân đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ 
sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thương xót than thở: 
-   Ôi chú gà tội nghiệp. Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy? 
Gà trống mở hé mắt nói: 
-   Ông đi chỗ khác đi kẻo lũ quạ mái bay hết bây giờ. 
 
 
Một ông hay bị bạn bè chê cười vì sợ vợ, ông ta bèn tìm đến một người bạn và hỏi làm thế nào để hết sợ. Bạn 
ông ta khuyên:  
-   Ông thử uống rượu vào xem, có chút men sẽ làm ông tự tin hơn khi đứng trước bà ấy.  
Vài ngày sau, ông chồng gặp lại bạn và than:  
-   Thôi, thôi! Tôi chẳng dám làm theo cách ấy nữa đâu. Hôm trước, tôi thử uống rượu và nhìn bà ấy thành hai, 
nỗi sợ của tôi còn tăng gấp đôi. 
 
 
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:  
-   Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?  
Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:  
-   Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!  
Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:  
-   Sư cụ có vợ đâu mà sợ?  
-   Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ. 
 
 
Chồng cãi nhau với vợ. Sau khi chuẩn bị hành trang để ra đi, anh ta liền nói lời từ biệt:  
-   Tôi tự nguyện đi làm nhà du hành vũ trụ đây. Thà va đập vào các thiên thể, hy sinh ở một hành tinh bí ẩn 
nào còn hơn cãi cọ suốt đời thế này với cô!  
Nói rồi anh ta đi ra và đóng sập cửa lại. Nhưng chỉ một phút sau đã quay vào nói:  
-   Cô thế mà may! Ngoài phố trời mưa. 
 
 
Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hung hổ tuyên bố với bạn bè rằng:  
-   Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ.  
-   Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?  
-   Thật 100%  
-   Còn răng của cậu? 
-   Có cái nào còn là thật đâu! 
 
 
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! 
 
 



Vào một ngày đông lạnh lẽo, cô người mẫu phàn nàn với họa sĩ là quá lạnh nên không thể khỏa thân được. 
Họa sĩ nói 
-   Cô nói đúng, vậy hãy mặc quần áo vào, chúng ta ngồi uống cà phê một chút  
Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp, ông họa sĩ tái mặt, cuống quýt giục người mẫu:  
-   Nhanh lên, cởi quần áo ra, vợ tôi đấy! 
 
 
Chàng trai đi chơi về muộn, tâm sự với bạn:  
-   Ước gì lúc này tớ được là con chuột nhỉ!  
-   Sao ông có ý muốn lạ lùng vậy? Làm người chẳng sướng hơn sao?  
-   Đúng thế. Nhưng vì chuột là con vật duy nhất mà vợ tớ sợ. 
 
 
Dưới địa ngục, Diêm Vương tập hợp tất cả đàn ông lại và nói:  
-   Ai sợ vợ đứng sang 1 bên!!!.  
Tất cả lũ lượt kéo nhau sang bên "sợ vợ" chỉ còn đúng 1 người đàn ông đứng ở bên "không sợ vợ". Diêm 
Vương lại gần vỗ vai anh ta và nói:  
-   Anh đúng là 1 người đàn ông dũng cảm và gan dạ. Vì sao anh lại không sợ vợ?  
Anh ta trả lời:  
-   Dạ thưa vợ tôi dặn không được tụ tập ở chỗ đông người 
 
 
Hai người cùng sợ vợ, lâu ngày thành bệnh, một người khạc ra đờm đỏ, một người khạc ra đờm xanh. Họ rủ 
nhau đi tìm thầy chạy chữa. Thầy bảo:  
-   Ðờm đỏ, may còn hi vọng, chứ đờm xanh thì chịu, không sao chữa được nữa. Nên về mà lo hậu sự đi thôi.  
Cả hai cùng hỏi thầy:  
-   Sao đờm xanh, đờm đỏ lại khác nhau như thế?  
Thầy nói:  
-   Ðờm đỏ tự phổi ra, họa còn có phương cứu chữa, chứ đờm xanh là mật vỡ mất rồi, còn chữa thế nào cho 
lành được. (Vỡ mật vì vợ đánh) 
 
 
Trời bên ngoài đang dông tố dữ dội, bà chủ tiệm bánh mì định đóng cửa đi về thì có một người đàn ông đội 
mưa gió chạy vào để mua một ổ bánh mì thịt. Bà chủ tiệm ái ngại hỏi:  
– Ông có vợ rồi phải không?  
– Thì đúng là có vợ rồi. Bộ bà nghĩ, mẹ tôi nỡ sai tôi đi mua một ổ bánh mì trong trời dông bão như thế này 
sao? 
 
 
Cha xứ khuyên giáo dân là cần phải xét mình kỹ lưỡng trước khi xưng tội. Một ông chồng chia sẻ kinh nghiệm 
về cách thức xét mình như sau: 
-   Tôi chỉ cần chọc vợ tôi một câu, vợ tôi sẽ nổi sung lên và đọc cho tôi nghe một lô các thứ tội mà tôi đã làm. 
Tôi chỉ việc lắng nghe và nhớ lấy. Thế là xong công việc xét mình, vừa mau lại vừa đúng. 
 
 
Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam:  
-   Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy.  
Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói:  
-   Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng 
khen. Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp.  
Người đàn ông nọ bùi ngùi:  
-   Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha.  
-   Sao vậy? Con của ta, vị cha xứ hỏi.  
-   Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được. 
 
 



Cô gái nhận được cuộc điện thoại: “Alô em hả?”. 
-   Dạ? 
-   Anh đã thấy em bên người ấy! 
-   Ồ, khi nào? 
-   Ngồi trong xe em ôm người ấy! Và anh đã thấy!  
Con tim anh đau biết mấy! Lời thề xưa đấy, em có nhớ không đấy? 
-   Thôi lộn số rồi, cha nội! 
-   Lộn số sao không nói, bà nội? Đọc ráp mệt muốn đứt hơi luôn. 
-   !!! 
 
 
Trong một cuộc phỏng vấn những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu, phóng viên hỏi: 
-   Có đúng là cuộc tình của anh chị kéo dài đến 15 năm mới đi đến hôn nhân? 
-   Đúng thế. Chúng tôi yêu nhau chính xác là 15 năm 2 tháng 1 ngày. 
-   Anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi ấy? 
-   Chúng tôi đều lập gia đình riêng! 
 
 
Giáo viên người Việt cắt nghĩa cho một người nước ngoài: 
-   “Con trai” trong tiếng Việt có nghĩa là “con trai” hoặc là “con trai”. “Con trai” và “con trai” là hai nghĩa khác 
nhau chớ không giống nhau. 
-   “Con trai” là con trai còn “con trai” là con trai. 
Mặc dù, từ là giống nhau nhưng “con trai”chỉ một loài vật làm ra ngọc trai, còn “con trai” chỉ giới tính hổng phải 
là “con gái”. 
-   Thêm nữa, “con trai” ở trong ngữ cảnh này là đang nói về con trai chớ hổng phải là “con trai”. 
Do vậy, ở đây bạn phải hiểu “con trai” và “con trai” là hai nghĩa hoàn toàn khác nhau.  
Nào, bây giờ, bạn hãy thử trả lời xem “con trai” ở đây có nghĩa là gì??? 
  
 
Vợ bảo chồng : 
-   Mọi hôm anh khỏe như trâu ấy, mà nay về nhà cứ nằm dài thườn thượt, bảo làm gì cũng không chịu là thế 
nào? 
-   Thì cô tính, trâu cũng phải có lúc ốm chứ ! 
-   Sao ốm đau mà không chịu nói cho người ta biết? 
-   Trơì ơi, đã là trâu thì còn nói gì được! 
 
Chồng đang xem ti vi thì vợ giục: 
-   Anh đi chợ đi! 
-   Đó không phải là công việc của đàn ông! -   chồng đáp. 
-   Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông! 
-   Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu? 
  
-   Chuyện cậu và anh chàng mới quen đến đâu rồi? 
-   Thôi rồi. 
-   Sao vậy? Hôm qua hai người còn đi xem phim mà. 
-   Ừ, nhưng lúc trong rạp mất điện, chân anh ta cứ quờ quạng, quờ quạng ... 
-   Anh ta sàm sỡ lắm hả? 
-   Được thế thì còn khá. Đằng này, anh ta cứ quờ quạng, sợ mất đôi dép lê cũ rích. 
 
 


