
Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   3 mai 2015 1 

Rành Ngôn 

Do Monique Phuong Mai – Couvent des Oiseaux 1969  giới thiệu 

 
 
   
- Không biết dựa cột mà nghe, cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm.  
 
- Nói tiếng Anh như gió, gặp từ khó, ta … bắn sang tiếng Việt.  
 
- Không phải người đàn bà nào cũng đẹp, và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.  
 
- Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình rất xấu !!  
 
- Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng - vì kẻ lười biếng thì làm quái gì 
chịu đi bộ mà có dấu chân! 
 
- Chỉ có hai giai đoạn duy nhất trong đời mà người đàn ông không hiểu gì cả về phụ nữ : trước khi 
cưới và sau khi cưới.  
 
- Thuở khai thiên lập địa, Thượng Đế tạo ra trái đất rồi ngài nghỉ ngơi một lúc.   Sau đó, Ngài tạo 
ra đàn ông rồi Ngài lại nghỉ ngơi. Cuối cùng Thượng Ðế tạo ra đàn bà , và từ đó trở đi cả Ngài lẫn 
đàn ông đều chẳng ai còn được nghỉ ngơi nữa.  
   
- Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.  
 
- Ngưòi nào khuyên ta đúng khi  ta sai là thầy ta, người nào chửi  ta  sai  khi ta đúng....đích thị là 
vợ ta!!  
   
- Chết vì yêu: vĩ đại !!   Yêu mà chết: ngu si !!!  
 
- Thà hun em một lần rồi ăn tát   
  Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hun em! 
 
- Để có một bữa ăn ngon, bạn hãy xem thật nhiều chương trình dạy nấu ăn trên tivi, tham khảo 
thật nhiều sách dạy nấu ăn, và sau đó cùng cả nhà đi ăn nhà hàng.  
 
- Để có sắc đẹp như ý mà không tốn tiền đi thẩm mỹ viện? Dễ thôi, hãy luôn nghĩ về điều đó, chắc 
chắn bạn sẽ được toại nguyện trong mơ.  
   
- Ga-lăng (galant) là cử chỉ đẹp của người đàn ông trước những phụ nữ không phải là vợ mình.  
 
- Còn thời lên ngựa bắn cung  
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi.  
  
- Ta về ta tắm ao ta                                                                                                                            
Vì qua ao bạn quá xa quãng đường.  
 
- Chuồn chuồn bay thấp thì tiêu                                                                                                      
Bay cao thì thoát, bay vừa thì ...thôi!   
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- Tại gia tòng phụ,  xuất giá tòng phu,                                                                                             
phu tử tòng tử,  tử tử tòng .....Tân phu.  
 
- Chồng em áo rách em thương                                                                                                 
Chồng người áo gấm em thương hơn nhiều  
 
- Học không chơi - đánh rơi tuổi trẻ                                                                                              
Chơi không học - vừa khoẻ vừa vui  
 
- Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.  
 
- Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ  
 
- Bia độc hơn rượu, bằng chứng trên thế giới chỉ có "mộ bia " mà không có "mộ rượu”  
   
- Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện  
 
- Khôn ba năm dại nữa giờ ...  Biết dzậy dại sớm .... khỏi chờ 3 năm.  

- Một điều quan trọng là tìm một người phụ nữ biết nấu ăn, chăm sóc con cái.  
- Một điều rất quan trọng là tìm người phụ nữ luôn làm bạn vui.  
- Một điều rất quan trọng là tìm được người phụ nữ hiểu được tâm trạng của bạn.  
Và một điều cũng rất quan trọng là đừng bao giờ để 3 người phụ nữ ấy gặp nhau.  

 

 


