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Những câu nói vui vẻ hài hước nhất về cuộc sống
Author : Xuyến Chi
Categories : Danh ngôn vui vẻ
Lời hay ý đẹp xin gửi đến các bạn những câu slogan vui vẻ thông dụng hiện nay
trong giới trẻ. Hi vọng sẽ đem lại tiếng cười cho các bạn, một số câu có thể hơi nhí
nhố mong các bạn thông cảm.1.Thật dễ dàng để quen với một người xa lạ
Nhưng lại khó khăn biết mấy để xa lạ với một người đã từng thân quen.
2.-Người thông minh mỗi ngày có rất nhiều việc để làm
-Người ngu mỗi ngày chỉ có 3 việc để làm:
+ Ăn.
+ Ngủ.
+ Hack Viettel.
3.TỰ KỶ là gì???
là tự mình sống hết thế kỷ.
4.Lúc bé cứ nghĩ cởi truồng là đi tắm
Lớn lên mới biết không chỉ đi tắm mới cởi truồng.

5.Ế khỏe ế đẹp ế văn minh
Ai chê anh ế anh khinh cả phường
Ế cao ế quý ế dễ thương
Ai chê anh ế anh tương vớ mồm.
6.Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…
7.Nếu bạn không biết nói dối thì bạn sẽ
không bao giờ biết khi nào người khác nói dối bạn.
8.Đời ngắn!
Nên đừng lãng phí thời gian với những người
không có thời gian dành cho bạn.
9.Ở bên anh,em bình yên đến lạ
Xa anh, em thấy lạ nhưng cũng khá bình yên.
10.Tận cùng của sự ngu dốt
là đối xử quá tốt với nhiều người.
11.Ân tình bạc bẽo nuôi tôi lớn
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Sóng gió cuộc đời dạy tôi khôn
Không khóc dù gặp bao cay đắng.
Bất chấp đau thương vẫn lạnh lùng.

Những câu nói vui vẻ hài hước nhất về cuộc sống

69 câu nói hay nhức nhói về tình yêu cuộc sống cau noi hay nhuc nhoi ve tinh yeu cuoc song
69 câu nói hay nhức nhói về tình yêu cuộc sống.
12.Thích là phải nhích cho tới đích
Một khi không nhích thì mất tích không cần giải thích.
13.Con tàu sẽ rất an toàn khi neo đậu trong bến cảng.
Nhưng người ta đóng tầu không phải vì mục đích đó.
14.Con gái:
– Hễ mũi xấu thì mắt đẹp
– Mắt mũi xấu thì miệng đẹp
– Da xâu thì tóc đẹp
– Mặt xấu thì dáng đẹp
– Người xấu thì tâm hồn đẹp
Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.
15.Ông trời thật bất công:
– Tạo ra con gái để là khổ con trai.
– Nhưng tạo ta con trai để làm con gái sướng.
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16.Lúc bé cứ nghĩ chỉ có thuốc là đắng..
Giờ lớn lên mới biết co những thứ còn đắng hơn cả thuốc.
17.Nếu bạn không chất nhận tính xấu của một người
thì đừng cố yêu người đó.Là con người chẳng ai hoàn hảo.
18.Kẻ ngu thường tỏ ra nguy hiểm
Kẻ nguy hiểm thường tỏ ra ngu.
19.Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.
20.Vạn lần nói yêu cũng không bằng một câu nói cần!
Ngàn câu nói cẩn cũng không bằng một lần quan tâm…
21.Sự thật là điều quý giá nhất mà chúng ta có.
Hãy tiết kiệm nó.
22.Khi đàn ông im lặng là họ đang suy nghĩ
Khi đàn bà im lặng là họ đang suy diễn.
23.Ở Mỹ:
Tắt đèn: Bảo vệ môi trường.
Ở Pháp:
Tắt đèn: Thắp sáng tương lai.
Ở Việt Nam:
Tắt đèn: Gia tăng dân số.
69 câu nói hay nhức nhói về tình yêu cuộc sống cau noi hay nhuc nhoi ve tinh yeu cuoc song
Những câu nói nhức nhói về tình yêu cuộc sống.
24.Nếu ngày ấy không đi về phía em, không gặp em
-Giờ này anh đã giàu.
25.Phụ nữ như những con đường,
đường càng cong càng nguy hiểm!
26.Cuộc đời là một vòng lẩn quẩn:
Sinh ra 2 tuổi ĐÁI BÔ
20 tuổi có BỒ
30 tuổi là BỐ
40 tuổi lại có BỒ
…
80 tuổi lại ĐÁI BÔ
27.Gặp gỡ là mây tụ, ly biệt là may tan,
đều sẽ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bầu trời.
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28.Chấp nhận nợ dai, khong xù ai cả.
29.Có 2 hành đọng mà chỉ say người ta mới thoải mái thể hiện
một cách tự nhiên, công khai, và trung thực nhất.Đó là:
TỎ TÌNH
và…
ĐÁI BẬY.

Những câu nói vui vẻ hài hước nhất về cuộc sống

30.Đời là thế:
– Thật thà là chết.
– Ngốc nghếch là tiêu.
– Kiêu là bị oánh.
– Cứ nói ít, lạnh lùng, khùng hùng là dễ sống.
31.Khi niền tin ở mức độ cao nhất thì thất vọng sẽ kéo bạn
xuống thấp hơn cả cái đáy thất nhất.
32.Càng lớn lên rồi mới hiểu, để rèn giữa ý chí của một
con người, luôn cần có một ai đó nhẫn tâm và lạnh lùng với họ.
33.Phụ nữ thường hay nói:
“Đàn ông các anh ai cũng như nhau cả!”
Vậy tại sao họ lại mất hkas nhiều thời gian
để chọn lấy một người đàn ông?

4/8

Danh ngôn cuộc sống và lời hay ý đẹp mỗi ngày
https://loihayydep.org

34.Hứa hẹn chính là lời một tên lừa đảo thường nói
với một kẻ ngu ngốc.
35.Đôi khi hạnh phúc không phải là được một người yêu
mà là có một người khiến mình yên đến quên đi tất cả.
Đó là hạng phúc và đó cũng là đau lòng…
36.Có một cách sỉ nhục đàn ông đó là
đừng đếm xỉa tới người phụ nữ (vợ,bạn gái) đi cùng anh ta…
37.Không có hạn phúc nguyên chất dành cho người lớn
Chỉ có hạnh phúc được thỏa hipeej.
Chính vì thế mà rất nhiều người vẫn luôn từ chối lớn lên!
38.Ái tình một chứng bệnh gồm có 3 giai đoạn:
– Khao khát…
– Chiếm đoạt…
– Chán chường…
69 câu nói hay nhức nhói về tình yêu cuộc sống cau noi hay nhuc nhoi ve tinh yeu cuoc song
69 câu nói hay nhức nhói về tình yêu.
39.Người đời thường hay nói đến những
thói xấu của người đàn bà
Nhưng…
Không ai có thể sống xa con người ấy.
40.Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói
Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm.
Nhưng hộ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận.
41.Có người có thể đem ác ý giấu trong lời khen.
Cũng có người có thể đem nỗi lòng cất giấu trong…
tiếng mắng mỏ.
Người tốt không nhất thiết phải vô cùng tốt
người xấu cũng không phải thật sự xấu.
42.Xinh đẹp chỉ khiến người đàn ông dừng chân,
thông minh mới có thể khiến người đàn ông ở lại bên mình.
43.Trí tuệ con người trưởng thành trong tĩnh lặng,
còn tính cách trưởng thành tròn bão táp.
44.Ve đẹp bên ngpaif khiến người ta sững sờ khi gặp mặt.
vẻ đẹp bên trong khiến người ta ngơ ngác lúc chia tay.

5/8

Danh ngôn cuộc sống và lời hay ý đẹp mỗi ngày
https://loihayydep.org

45.Ngày xưa xung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khỏe hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu là khoai.
46.-Đàn ông nói dối thì hay bị toát nồ hôi ở nách
còn đàn bà thì toát mồ hôi ở háng.
Đều là những chỗ khó phát hiện bởi vậy nói dối vẫn
thình hành từ hàng nghìn năm trước cho tới bây giờ.
47.Nếu anh thắng, anh khồn cần giải thích.
Nếu anh thua, chẳng ai nghe anh giải thích.
-Hitler48.Điều quan trọng trong tình yêu không phải là
chàng trai hay cô gái có hoàn hảo hay không
mà là…
họ hoàn hảo trong mắt nhau
Vậy là đủ.
49.Trêu gái là một nghệ thuật
Người trêu gái là một nghệ sỹ
Bị gái tát khi trêu chỉ là tai nạn nghề nghiệp.
50.Muốn thành công thì phải biết giữ bí mật
cho nên “ném đã phải biết giấu tay”
51.Cỗ nào chẳng có thịt gà
ĐÀn ông không có đàn bà mất vui.
52.Tham thì thâm mà dâm dê thì hỏng thận.
53.Điều buồn nhất của kẻ phản bội là…
nó không đến từ kẻ thù của chúng ta!
54.Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương.
Nhưng cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.
55.Làm con gái thật tuyệt,một trong số đó là…
Không phải nhập ngũ…
Nhưng điều lạ thay là chị em nào cũng thích được cầm súng=))
56.Đi uống cafe một mình không có nghĩa là cô đơn,mà đơn giản
chỉ là bạn biết tận hưởng hạnh phúc cuộc sống một cách độc lập.
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57.Con gái cũng như một cuốn sách
Đừng mong đọc một ngày là hiểu hết được.
58.Ai cũng thích ăn cơm
Nhưng lại thèm ăn phở
Vì một lý do muôn thuở
Phở nhiều nước hơn cơm.
69 câu nói hay nhức nhói về tình yêu cuộc sống cau noi hay nhuc nhoi ve tinh yeu cuoc song
Những câu nói hay nhức nhói về cuộc sống.
59.Lúc bé cứ tưởng không có não là chết…
Lớn lên mới biết…
Nhiều thằng không có não mà vẫn sống được.
60.Sợ lắm con người luôn tươi cười…
nhưng 9/10 là giả tạo.
61.Có người nghe có mỗi bài hát, không phải vì nó hay.
mà đơn giản, nó gắn liền với kỷ niệm nào đó.
62.Yêu là đơn giản nhưng căn bản là giữ được bao lâu.
63.Con gái thường nói cần một sự quan tâm, nhưng để ý mà xem,
Ai càng lạnh lùng và vô tâm thì họ lại càng yêu,…
để rồi quên đi những tình yêu nồng nhiệt và chân thành nhất.
64.Thật thà thì mất lòng
Thật lòng thì mất hết.
65.Có một số ký ức định sẵn là không thể nào xóa đi.
Cũng như có một số người, không thể nào thay thế được
66. Khoảng cách …
là điều duy nhất có thể làm 2 nửa con tim lạc nhịp nhau mãi mãi.
67. Ngày ruồi tháng muỗi năm bọ chét
Đêm nằm sốt rét nhớ người yêu.
68.Tôi có một người cô rất quý tôi, luôn bên tôi mọi lúc mọi nơi…
Tên cô ấy là ĐƠN.
69. Đôi khi thích im lặng, thả hồn trôi theo những dòng suy nghĩ…
bởi nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.
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