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Những câu nói hài hước siêu bựa nhất cười ra nước mắt
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Những câu nói hài hước, chém gió vui nhất được tổng hợp hy vọng các bạn sẽ có
những phút giây thư giãn thoải mái
Nếu 1 ngày Bạn cảm thấy muốn khóc
Hãy đến bên tôi…
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
Nhưng tôi hứa sẽ …Cười vào mặt bạn

Không thể sống ăn bám bố mẹ mãi được, điều đấy thật hổ thẹn…Mai mình sẽ chuyển xuống
ở với bà ngoại…
Không có phụ nữ xấu…….Chỉ sợ không đủ thịt cá sấu cho phụ nữ ăn
Đã Chơi Là Không Phải Nghĩ….Chơi Xong Nghĩ VL…
Vợ người áo rách anh thương . vợ anh áo rách a tương vỡ mồm.
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Chỉ thấy nhừng người phụ nữ xấu nhưng chưa thấy những người nào xấu mà ko giao cấu
được
Em Ơi Lấy Chồng sớm Làm Gì Để Đầu Ti Thâm Xì
Tao thua đời ở cái tiền cái bạc ... Tao hơn đời có bạn và tấm lòng .
Một người đàn ông đích thực là một người đàn ông không thích đực
Đời hôk trả cát sê đâu mà phải diễn .
Cu đồng bóp cái chết ngay
Cu nhà càng bóp, càng ngày càng to
Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động cái lăn quay ra giường
Chim khôn chim ngẩng cao đầu
Bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim
Chưa THấy Quan tài Chưa NGỏ Lệ ...Chưa THấy ti Sệ Chưa Thây Kinh ~
Hoa Tàn Hoa Nở
Đã bao mùa hoa mai chưa cùng ai lọ mọ
Đã bao mùa khoai sọ chưa này nọ cùng ai
Sống là phải niềm nở nhưng ko được sơ hở
Chưa Thấy Quan tài Chưa NGỏ Lệ ...Chưa THấy Ti Sệ Chưa Hết Hồn ~
Nhiều khi...Anh muốn đốt cháy tất cả
Cả cái Hà nội này.Nhưng...Lại sợ nhà a cŨng cháy
Phụ nữ dường như có phép thuật: họ có thể bị ướt khi không dính nước, có thể chảy máu khi
không bị thương và có thể làm những vật không xương trở nên cương cứng!
Đàn ông mới là vua pháp thuật: bởi vì họ cũng có thể làm cho phụ nữ ướt không cần chạm
nước, làm cho họ rên nhưng ko làm họ đau và cái lợi hại nhất đó là chỉ cần 1 cái chạm nhẹ
cũng đủ làm bụng ai to tướng.
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