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CHUYỆN VUI XÃ HỘI HỌC

• CHỌN VỢ, CHỌN CHỒNG
Một buổi tối thứ bảy, nhà xã hội học nghiên
cứu về tình yêu, hôn nhân và gia đình tâm sự
cùng vợ:
- Này, mình ơi! Mình đã được nghe bài viết
“Tiêu chuẩn chọn vợ, chọn chồng” mà anh trình
bày qua vô tuyến truyền hình chưa?
- Em chưa được nghe, mình ạ.
- Vậy, anh trình bày lại để mình nghe nhé.
Nghe xong, vợ im lặng có vẻ suy nghĩ.

khác. Thấy chúng tôi, cô bạn rất vui và không
quên giới thiệu “tài lẻ” của bạn tôi. Thật là thú vị,
khi anh vừa ngồi xuống ghế đã có hàng loạt bàn
tay xoè ra “nhờ thầy xem giúp”.
Lẽ dĩ nhiên, anh bạn tôi không hề từ chối.
Thoạt đầu, anh xem cho anh Minh là người
mới gặp lần đầu cho nó “khách quan”, Giọng anh
nói như lời “thánh truyền”: “Số rất đào hoa, có
một cô vợ xinh đẹp, dịu hiền; con đầu lòng sẽ là
một “hoàng tử”, phát đạt về đường công
danh,v.v…”.

Ngay ngày hôm sau, người vợ liền nói với
người chồng.

Chính tôi cũng không ngờ khi thấy mọi người
rào rào vỗ tay khen: đúng quá, tài quá!

- Mình ạ! Theo “Tiêu chuẩn chọn vợ chọn
chồng” của mình, em đã tìm được một người
chồng khác rất lý tưởng rồi đây…

Cao hứng, anh xem tiếp cho Hoa, cũng là cô
bạn mới gặp lần đầu. Anh bạn tôi có tật xem tay
cho chị em rất kỹ, hết lật nghiêng, lật ngửa, anh
lại miết mãi trên bàn tay xinh đẹp. Thấy mọi
người xung quanh nhìn anh có vẻ khác ý, tôi bấm
anh ra hiệu, song “thầy” quá mải xem bói nên
không để ý. Mãi sau anh mới thốt lên:

-!!!

• “THẦY… NHẦM”
Anh bạn tôi rất nổi tiếng về … bói tay. Không
hiểu anh dựa vào đâu mà anh bảo “bói tay có cơ
sở khoa học” (!) Nghe anh giải thích thật có lý,
đại loại là bói tay dựa vào quy luật cuộc đời,
được thể hiện trên bàn tay mỗi người. Không
những anh “giỏi” bói, mà còn rất nhiệt tình bói
cho người khác, nhất là các bạn gái.
Một lần, tôi cùng anh đến thăm một người bạn
gái. Hôm đó là chủ nhật, nên nhà cô bạn rất đông

- Số bạn Hoa rất tuyệt, sẽ gặp người chồng tài
ba và con đầu lòng sẽ là một “nàng công chúa”…
Mọi người trong phòng cười ồ, làm bạn tôi
chưng hửng. Thì ra Hoa là vợ mới cưới của anh
Minh. Mặt anh bạn tôi chợt đỏ lựng lên, miệng
ậm ừ lẩm bẩm:
- Thì ra thầy… nhầm! ! !
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