
Chuyện vui cuối tuần 
 

Adam và Eva 
 
Hỏi: Bạn gái và vợ khác nhau chỗ nào? 

Adam trả lời: Chênh 20 kg. 
 

Hỏi: Bạn trai và chồng khác nhau chỗ nào? 
Eva trả lời: Lệch 20 phút. 
 

Hỏi: Đàn bà giống con mèo ở chỗ nào? 
Adam trả lời: Đều có vẻ sang trọng, nhưng riêng đàn bà thì là cố tạo ra. 
 

Hỏi: Đàn ông giống con chó ở chỗ nào? 
Eva trả lời: Đều có vẻ trung thành, nhưng riêng đàn ông thì là bị ép buộc. 
 

Hỏi: Cảm nghĩ về cuộc sống hôn nhân của bạn hiện nay? 
Adam trả lời: Kết hôn sớm quá. 
Eva trả lời: Ly hôn muộn quá. 

 
Hỏi: So sánh vợ của bạn trước và sau khi kết hôn? 

Adam trả lời: Trước là chai Coca Cola và sau là lon Coca Cola. 
 
Hỏi: So sánh chồng của bạn trước và sau khi kết hôn? 

Eva trả lời: Trước là sữa tươi và sau cũng là sữa tươi... bị lên men. 
 
Hỏi: Có điểm nào giống nhau giữa hai vợ chồng? 

Eva trả lời. Kết hôn cùng một ngày. 
Adam trả lời: Đều thích xem người đẹp biểu diễn thời trang. 

 
Hỏi: Rất tiếc, nếu vợ của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì đây? 

Adam trả lời: Ơ hơ… cuối cùng thì em cũng im. 
 
Hỏi: Rất tiếc, nếu chồng của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì đây? 

Eva: Ơ hơ... cuối cùng thì anh cũng "cứng". 
 
Hỏi: Khi người bạn đời của bạn qua đời, bạn sẽ làm gì đây? 

Eva trả lời: Sẽ ở chung với một vài người bạn gái cho đỡ buồn. 
Adam trả lời: Hi hi, tôi cũng muốn vậy, tôi cũng muốn vậy... 

 
 
Làm Cho Sáng Tỏ 
 
Một đứa bé túm lấy thầy cảnh sát và nói: 
  - Ông ơi, đằng kia có người đánh ba tui! 

 
Hai người chạy lại về phía hai người đàn ông đang giằng co với nhau. Ông cảnh sát hỏi :
 - Ông nào là ba mày? 

 
- Đó là điều hai ổng đang làm cho sáng tỏ. 

 


