
   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 hai 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 được 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 
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 
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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 nhau 
với bà.

Nếu quí Cọp 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! 
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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 .

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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ba lão quan, một thời chinh chiến
ba cụ lính, một dạo chiến binh
từ ngày đất nước điêu linh
anh em, chiến hữu linh đinh cùng thuyền

từng bảo quốc an dân tâm nguyện
tiếc chi thân tráng sĩ trận tiền
thắng yên cương thệ lời nguyền
bọc da chiến mã thây quèn sá chi...

...quan vác xác thọ hình lao cải
lính ba hôm giả dại học tuồng
giả nai luồn lách qua truông
giả khờ mà ẩn trong buồng nằm co

nghe bầy khỉ sổng hang Pắc Bó
khẹc giáo điều nhí nhố nhi nhô

anh em mình thít kim cô
chửi tiên sư bố bà cô giặc hèn

lính cậy cục mấy phen vượt biển
cũng dăm em vinh hiển xứ xa
“hát ô” chiếu cố quan ta
tự do đoàn tụ cả nhà Mũ Xanh!

bây giờ cây đã liền cành
rễ khô cằn đất lạnh nắng thưa
anh em sớm nắng chiều mưa
dăm ba đứa tựa sao thưa lạc loài

xưa xăng xái xuống đoài lên núi
giờ tay chân gậy dúi, xe lăn...
sống cho qua mấy mùa trăng
xúm năm tụm bảy lăng xăng họp hè

ta như chiếc lá me chờ rụng
cũng đếch thèm kiện tụng thời gian

ánh tà huy vẫn chói chang
chi binh huynh đệ bình an tình già

Django Thần Ưng Dzuy Lynh.
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