
 

 

Một ông chồng trên giường hấp hối ,gọi vợ đến bên mình và hỏi:  

- Em ơi ! anh không còn sống được nữa, em hãy nói thật cho anh, trong suốt thời gian chung 

sống với nhau, em đã phản bội anh bao nhiêu lần ?  

Chị vợ không nói gì, chỉ khóc nức nở. 

Ông chồng lại hỏi:  

- Thôi, em đã không muốn nói thì hãy giải thích cho anh tại sao trong tủ của em có 3 quả trứng 

và 300 ngàn ?  

Chi vợ thút thít:  

- Mỗi lần em phản bội anh, em lại cho vào tủ một quả trứng. 

Ông chồng thở phào: 

- À ! thế là chỉ có 3 lần thôi ư ? Còn 300 ngàn thì sao ?  

Lần này chị vợ khóc thật to và giải thích trong nước mắt: 

- Mỗi lần một trứng nên khi trứng nhiều quá, em đã đem ra chợ bán và.... em đã tiết kiệm được 

300 ngàn.  

Nghe đến đó, ông chồng kêu to lên một tiếng ai oán và trút hơi thở cuối cùng. 

 

 

Hai cha con cùng đi dự thi "Cuộc thi tìm hiểu về Phụ nữ". 

Kết quả, người con đậu, người cha rớt. 

Thế là người cha bực mình hỏi con: 

- Tao lớn hơn mày mấy chục tuổi, lẽ nào lại không hiểu phụ nữ bằng mày hả? Mày hãy 

nói tao nghe mày đã trả lời các câu hỏi thi như thế nào. 

Người con từ tốn lặp lại từng câu hỏi của cuộc thi và câu trả lời của cậu ta : 

1. Tóc của người phụ nữ ở đâu quăn nhất? 



Con trả lời ở Châu Phi 

Người cha la lên: 

- THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG. 

2. Cơ quan nào của người phụ nữ mạnh nhất? 

Con trả lời : Hội Phụ NữThế Giới. 

Nguời cha lại la lên: 

- THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG. 

3. Cái gì của người đàn ông mà người phụ nữ cần nhất.? 

Con trả lời: Túi tiền. 

Người cha thở dài: 

- THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG .. 

 


