
 Một ông nhà binh nhanh chân phát biểu truớc:

 - Các ông có biết không?  Mỗi cuối tuần tôi 
chở vợ đi chợ, tôi đẩy xe theo sau bà. Mua đầy 
xe, tôi hỏi bả: “về chưa?” Bả nói ông chở cho 
tôi lại chợ khác mua một chai nuớc mắm. Tôi 
hỏi : “sao bà không mua ở đây luôn”?  Bả 
nói: “ở đây nuớc mắm tới $2.99, còn chợ kia 
chỉ có $2.88”. Từ chợ nầy đến chợ kia lái xe 
45 phút, bả quên tính tiền xăng. Tôi với bả bắt 
đầu… cãi.

 Ông nhà “bênh 13” chen vô:
- Còn tôi, khi lái xe, tôi quẹo tay phải, bả nói 

sao ông không quẹo tay trái. Tôi chạy nhanh, 
bả kêu tôi chạy chậm lại. Tôi chạy chậm, bả 
nói ông chạy như rùa bò. Tôi nói: “để tôi order 
hãng xe Toyota chế cho xe có 2 tay lái, để bà 
khỏi lái xe bằng miệng.”  Và, thế là cãi nhau.

 Ông nhà bếp nhà hàng Biên Hòa lắc đầu và 
kể chuyện ông nghe đuợc như sau:

 - Có ông kia lái xe chở bà vợ ngoài xa lộ, chạy 
nhanh, bị cảnh sát quay đèn chận lại. Cảnh sát 
hỏi: “ông có biết lỗi gì không?”.  Ông chồng 
chưa kịp trả lời, bà vợ tươm tướp la lên: “Tôi 
đã nói ông rồi, ông chạy 7, 8 chục miles có 
ngày bị phạt mà ông không chịu nghe.”

Ông chồng  giận dữ la bà vợ:

- Để tôi lo, bà im cái mồm bà lại đi.
Không ngờ ông Cảnh Sát này là người 

Việt, nghe đuợc tiếng Việt, hỏi bà vợ:
- Bộ ông chồng bà ở nhà cũng nạt nộ bà như 

vậy phải không?
Bà vợ liền trả lời:
- Đâu có. Bữa nào ổng uống ruợu say, ổng 

mới la như vậy.
Chồng nhận 1 ticket vuợt tốc độ và 1 ticket 

uống ruợu lái xe. 
Thế là vợ chồng lại cãi nhau. 
Ông thợ sửa nhà bếp nghe nói nãy giờ nhảy 

vô:
- Bà ngoại con Tép của tôi cũng không thua 

ai. Bả nói với tui: “Sao tôi thấy ông ở Mỹ mấy 
chục năm rồi mà không hội nhập đuợc gì hết.”. 
Tôi tức quá:

 - Bà không thấy tôi hội nhập sao? Ai cao 
máu, tôi cũng cao máu, ai cao mỡ, tôi cũng cao 
mỡ, ai tiểu đường, tôi cũng tiểu đường, tôi còn 
hơn nguời ta cái thấp khớp nữa.  Bà còn muốn 
tôi hội nhập gì nữa?

- Bà ngoại còn nói: “Ý tôi muốn nói là ông 
không biết galant như nguời Mỹ, mở cửa xe 
cho vợ, mua bó hoa tặng vợ ngày Birthday, 
ngày Valentine.” …  

 - Trời ơi! Tôi cũng  muốn mở cửa xe cho bà 
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lắm chứ, nhưng sợ người ta nhìn vào, người ta 
nói: “Thân bà một đống, cọp ăn 3 ngày không 
hết, bộ bà đó bị bịnh bại liệt gì mà không mở 
cửa xe được”.  Còn birthday của bà, tôi mua 
cho bà 1 bó rau muống, 1 bó hành, 1 bó ngò, 
bà còn muốn gì nữa. Thế là ông bà ngoại của 
con Tép bắt đầu cãi nhau.

Ông nhà zăng nãy giờ ngồi trầm ngâm, cuời 
mím chi, chậm rãi kể:

 - Có ông chồng nọ đi sau xe chở quan tài của 
vợ đưa ra nghĩa trang. Ông bạn đi gần bên thấy 
ông này miệng nhép nhép như đọc kinh. Ông 
bạn đến gần hơn, thì nghe ông này không phải 
đọc kinh, mà ông ấy đang hát. Ông bạn hỏi: 
“Đám tang vợ vui vẻ gì mà ông hát?”

Ông chồng trả lời:
- Từ ngày cuới bả đến giờ, chỉ có hôm nay 

tôi đi chung với bả mà không cãi nhau.
Ông thợ giặt ủi chen vô một chuyện 

khác. Ông kể năm rồi, ông phải mổ van tim. 
Bà vợ ngồi kế bên than:  “Ông ơi, ông chết tôi 
chết theo”

Ông hoảng hồn: “Thôi bà ơi, để tôi đi một 
mình cho thanh thản, khỏi phải đi chung, khỏi 
phải cãi với bà.”

Nếu quí bạn nào thật sự muốn sống hạnh 
phúc, chết bình an thì hãy đọc 6 Điều Răn dưới 
đây của hội Những Người Sợ Vợ (đọc được 
trên báo, xin phép và cám ơn tác giả):

1. Kính vợ đắc thọ. Sợ vợ sống lâu. Nể vợ 
bớt ưu sầu. Để vợ lên đầu là truờng sinh bất tử.

2. Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo. Vợ 
hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung

3. Chê vợ lung tung là ngậm máu phun 
người.  Gặp vợ mà không cười, là có mắt mà 
không tròng

4. Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc. Vợ sai 
mà hằn học là trời đánh thánh đâm.

5. Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ 
sói. Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ.

6. Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ 

đi ăn vụng là ngũ mã phân thây…

Vợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại 

em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau!

Cuối tuần, vợ tôi muốn đi đến một nơi thật 
đắt tiền 

Tôi chở bả tới tiệm bán xăng
Thế là hai vợ chồng cãi nhau! 

Ngày sinh nhật bà xã tôi, tôi hỏi bả muốn 
gì? Bả nói bả muốn một cái gì láng cóng, đi 
từ 0 tới 200 trong vòng 3 giây. Tôi mua cho bả 
cái cân nhỏ để trong phòng tắm 

Thế là hai vợ chồng cãi nhau! 

Vợ tôi đứng trước tấm gương ngắm nghía 5 
phút rồi bảo tôi: 

Em thấy hình như em ốm đi và giảm cân một 
chút phải không anh ?

Tôi nói: Chắc em cần phải đi bác sĩ mắt 
khám lại

Thế là hai vợ chồng cãi nhau! 

Kỷ niệm hai mươi năm cưới nhau, tôi hỏi bả 
muốn đi đâu? 

Bả nói: Em muốn đi đến một chổ mà từ lâu 
em đã không đặt chân đến.

Tôi nói: Ủa Em muốn vào trong bếp hả ?
Thế là hai vợ chồng cãi nhau! 

Vợ tôi hỏi: Anh ơi cái quần xanh này có làm 
mông em to hơn không anh ? 

Tôi nói: Ừa, nhưng mà không to bằng cái 
quần trắng hôm qua

Thế là hai vợ chồng cãi nhau! 

Khi đi ngang qua tiệm Walmart, tôi mua 4 
cái vỏ bánh xe, vợ tôi cằn nhằn 

Anh mua vỏ bánh xe làm gì, anh đâu có xe đâu .
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Tôi nói: Chứ hồi nãy em mua 4 cái xu-chiêng 
anh có cằn nhằn gì em đâu

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!

Trước ngày Tình Nhân vợ tôi nói: Đêm 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 1 quyển Tự Điển Bách 
Khoa VN, dầy 3.000 trang còn mới giá rẻ 
$10.00, lý do lấy dzợ tháng vừa rồi không cần 
nữa, dzợ tôi cái gì cũng biết.

Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Tôi hỏi: Tối hôm qua em đi đâu, suốt đêm 
không về?

Vợ nói: Em ở bên nhà con Phượng bạn thân 
em, đánh tứ sắc suốt đêm.

Tôi nói: Em học tánh nói láo từ hối nào 
vậy? Anh ở bên con Phượng suốt đêm có thấy 
em đâu

Lần này không cãi nhau mà xuýt chút nữa 
phải gọi xe cứu thương, dzợ gì đâu mà dữ quá!
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Hai tay xách túi đồ ăn
Đằng sau, mấy nải chuối oằn trên lưng
Vì thương Anh khổ tận cùng
Mồ hôi, nước mắt, hòa chung, chảy dài

     Thăm Anh ở chốn tù đày
     Đói cơm, rách áo, hao gầy tấm thân
     Thân cò đâu quản gian truân
     Vượt sông, lội suối, bước lần mà đi

Mưa chiều, nắng sớm ngại gì
Mong cho chồng có chút chi đỡ lòng
Này gạo, này mắm, khô còng
Và này ít thuốc để phòng ốm đau

    Thăm nhau chẳng được bao lâu
    Lời chưa nói hết đã sầu chia phôi
    Kẻ về, nước mắt mặn môi
    Còn người ở lại, biết đời nào ra.
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