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tình yêu 

 

Khi cuộc sống đã có quá nhiều thứ mệt mỏi và bon chen, bạn muốn tìm kiếm một thứ gì đó để 

thư giãn, thoải mái hơn thì đó là một điều tuyệt vời. Có rất nhiều cách để bạn giảm stress nhưng 

hiệu quả và đơn giản nhất là đọc qua những status hay hài hước. Chắc chắn những status hay hài 

hước sẽ giúp bạn có được niềm vui mới, giải tỏa căng thẳng. Ngoài ra status hay hài hước còn là 

một liều thuốc tinh thân tuyệt vời, khiến bạn cảm thấy yêu đời và yêu cuộc sống này hơn. Nếu 

bạn đang tìm một câu nói nào đó hài hước thú vị để đăng bài facebook thì hãy tham khảo bài viết 

của Như tình yêu của mẹ về status hay hài hước nhé! 

Status hay hài hước về cuộc sống 

 

Status hay hài hước về cuộc sống 

1. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó! 

2. Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là ăn, không ăn là buồn. 

3. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Chơi không học có vẻ vui hơn. 

4. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn tới chọn lui hết luôn cả ngày. 
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5. Trời buồn trời đổ cơn mưa, ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều. Ngủ dậy ăn uống thật nhiều, 

rồi ta lại ngủ từ chiều đến mai. 

6. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình…xấu 

7. Cứ ăn chơi cho hết đời trai trẻ. Rồi âm thầm, lặng lẽ đạp xích lô. 

8. Đừng buồn khi bạn thấy mình vừa nghèo vừa xấu. Ít nhất bạn vẫn đủ thông minh để nhận 

ra điều đó. 

9. Cần bán nhà: Diện tích 3.000 m2, tường chống đạn, nhiều phòng, an ninh tốt, có camera 

giám sát, công an đi tuần cả đêm. Địa chỉ: Nhà tù bộ công an. Giá thương lượng! 

10. Cuộc đời này có luật nhân quả: Khi bạn cho đi thứ gì, bạn sẽ mất toi thứ đó. 

11. Đỉnh cao của sự thông minh là giả vờ thần kinh trong một vài tình huống. Tột cùng của 

sự ngu dốt là đối xử quá tốt với một cơ số người. 

12. Có những ngày soi gương mà như xem phim kinh dị! 

13. Vạn sự khởi đầu nan. Gian nan bắt đầu nản 

14. Đời là bể khổ, qua được bể khổ là ta…qua đời. 

15. Ăn gì bổ não nhất? Ăn quả lừa. 

16. Quay đầu là bờ, ai ngờ là đại dương 

17. Tương lai bạn khóc hay cười, là phụ thuộc vào độ lười của quá khứ. 

18. Tiền không mua được tất cả, nhưng không tiền vất vả lắm thay. 

19. Kiến tha lâu… mỏi cẳng. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ… chạy 

20. Cuộc đời này, bạn chỉ cần sống tốt, ắt có đứa ngồi lên đầu! 

21. Con gái như thời tiết: Sáng nắng chiều mưa giữa trưa có sương mù rải rác/Sáng mưa trưa 

nắng chiều lóng ngóng lại có sương mù. 

22. Tiền anh đây không thiếu, chỉ là nhiều thì anh không có. 

23. Tiền đi có nhớ ví không? Ví thì há mõm ngồi trông tiền về. Tiền đi chẳng giữ lời thề. Đi 

rồi đi mãi có về nữa đâu. 

24. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy. Ta thấy mình vẫn còn sống nhăn răng 

25. Cả đời đi tu chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay. 

26. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh. 

27. Nhà tu ở cạnh nhà tù. Nhà tu cạy tủ nhà tù mở ra. Nhà thơ ở cạnh nhà thờ. Nhà thơ tắt 

thở, nhà thờ rung chuông. 

28. Nhất tiền tệ. Nhì quan hệ. Ba hậu duệ. Bốn trí tuệ. Còn đại học gì… thì mặc kệ. 

29. Buồn là buồn nhiều khi không thèm nói. Buồn là buồn nhiều lúc nói như điên. Buồn là 

buồn nhiều khi điên là hú. Buồn là buồn nhiều lúc hú như điên. 

30. Buồn buồn ngồi đếm ngón tay. Ủa sao ngón ngắn ngón dài vậy ta? Ngồi hoài nghĩ cũng 

chẳng ra. Lấy dao chặt bớt thế là bằng nhau. 

31. Ước gì có phép như tiên, vung tay một cái đống tiền hiện ra. Ước gì đẹp tựa thiên nga, 

bơi bơi lượn lượn muôn nhà ngó theo. 

32. Suy nghĩ càng lâu, quyết định càng ngu! 

33. Muốn sống thanh thản, hãy coi rằng mọi người về cơ bản là tốt. Còn nếu chẳng may ai đó 

không tốt với bạn, hãy coi nó về cơ bản không phải người! 

34. Ngồi buồn cắn móng chân, cắn xong rồi lại cắn móng tay. Ngồi buồn cắn hết trơn, cắn 

xong rồi thấy đời buồn hơn. 

35. Cố ý trồng hoa hoa không nở. Vô tình hít thở lại tăng cân. 

36. Muốn thành công phải vượt qua thất bại. Sống ở đời phải có dại mới biết khôn. 

37. Sống ở đời là phải biết điều. Đừng chứng tỏ máu liều nhiều hơn máu não. 



38. Trưởng thành là quá trình không ngừng phát hiện ra bản thân trong quá khứ hóa ra…bị 

ngu. 

39. Đừng nằm trên giường quá lâu, trừ khi bạn làm ra tiền trên đó 

40. Đố ai định nghĩa được chữ điên. Rất khó cho nên biết chết liền. Đang đi bỗng nhiên gào 

một tiếng. Mọi người hốt hoảng chửi là điên. 

41. Con đò dịch đít sang ngang, bên kia có một cái làng thò ra. 

42. Thi đua ta quyết tiến lên. Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu rồi biết đi đâu? Đi 

đâu không biết hàng đầu cứ đi! 

43. Người tốt đã không nhiều mà người biết điều thì càng ít. 

44. Dân chơi không sợ mưa rơi. Mưa rơi to quá dân chơi…đi về. 

45. Sống trong đời sống, cần có một đống tiền! 

46. Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh nó tìm cách tiêu diệt. 

47. Đời vốn bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Đời không bình đẳng nên đừng cố 

vuốt thẳng cọng lông. 

48. Khả năng của những đứa thần kinh là khiến người thông minh phải ức chế! 

49. Ngày xưa ta cần một chỗ đứng, ngày nay ta cần đứng…đúng chỗ đó! 

50. Người ta có chí thì nên còn mình có chí thì nên gội đầu. 

51. Không tiền thì khắc buồn phiền. 

52. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết 

là ai. 

53. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều. 

54. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào. 

55. Cuộc đời thật lắm tréo ngoe, nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều. 

56. Cuộc đời thật lắm trái ngang, thiên nga cũng oán, vịt ngan cũng sầu 

57. Cuộc đời thật lắm tai ương, cớ sao ta lại đáng thương thế này? 

58. Cuộc đời mệt mỏi triền miên, cớ sao cứ gặp lũ điên thế này 

59. Dép không chỉ để mang, mà còn để phang những đứa ngang tàng và chảnh chọe. 

Status hay hài hước về gia đình 

Bài viết liên quan: 

• stt về cuộc sống 

• stt tâm trạng về cuộc sống 

• stt ngắn chất 

https://vinpro.store/stt-ve-cuoc-song/
https://vinpro.store/stt-tam-trang-ve-cuoc-song/
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Status hay hài hước về gia đình 

1. Bố mẹ đã cho tiền ăn học, không học được thì cố mà ăn. 

2. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Hôm nay ngày đã bao 

nhiêu. Mà sao chưa thấy mẹ yêu gửi tiền… 

3. Tiểu lý phi đao không bằng mẹ tao phi dép. 

4. Đi khắp cuộc đời không ai tốt bằng mẹ. Tiêu tiền của mẹ không ai giỏi bằng con. 

5. Chiều nay bỗng nhớ mẹ hiền. Mẹ ơi! Mẹ nhớ gởi tiền cho con! 

6. Bố ơi, tại sao bố lấy mẹ? Tại mày! 

7. Mẹ là người có thể thay thế bất kì ai, nhưng không ai có thể thay thế mẹ! 

8. Tình yêu là biển. Học sinh là thuyền. Phụ huynh có quyền. Cấm thuyền ra biển. 

9. Một nghìn năm trước, vợ được gọi là nương tử. 700 năm trước vợ được gọi là thê tử. 

Hiện tại đã chuyển thành sư tử. 

10. Trăm năm không học chữ nào. Một đêm nắng ráo thân lao vào bàn. Quyết tâm chăm chỉ 

đàng hoàng. Được đâu vài phút, đầu hàng, ngủ luôn. 

11. Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi… gái. 



Status hay hài hước về tình yêu 

 

Status hay hài hước về tình yêu 

1. Yêu đương như thể chơi đề. Đánh con truelove lại về friendzone. 

2. Yêu nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau đôi dép dẫu mòn cũng chia 

3. Sóng bắt đầu từ gió. Nghe bắt đầu từ trâu. Sừng bắt đầu từ đâu, yêu dài lâu sẽ biết. 

4. Gái thời nay như vàng lên giá. Trai thời nay như đá lót đường. 

5. Quyết không yêu để thời gian ngủ. Mỗi ngày đủ 10 tiếng cho xinh. 

6. Yêu lâu rất dễ phôi phai. Yêu mà không khéo đầu hai cái sừng. 

7. Khi nhìn thấy những cặp tình nhân khắc tên nhau trên cây, tôi luôn tự hỏi: yêu đương thì 

mang theo dao làm gì. 

8. Tình Yêu là 1 trò chơi…chơi đi chơi lại vẫn Game Over. 

9. Lúc yêu nhau thì thề sống chết vì nhau. Hết yêu rồi thì thề sống chết với nhau. 

10. Bước đến nhà em, bóng xế tà. Đứng chờ năm phút bố em ra. Lơ thơ trước cửa vài con 

chó. Lác đác đằng sau chổi lông gà… 

11. Con gái mạnh mẽ, cầm lên được, buông xuống được. Chỉ duy nhất 1 thứ cầm lên rồi 

không nỡ buông tay, chính là…đôi đũa. 

12. Nếu yêu nhau là do duyên số, thì lấy nhau là do sự cố xảy ra 

13. Đừng yêu con gái ít cười. Đó là cô gái rất lười đánh răng. 

14. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố yêu đương 

15. Gái ế giờ đây là xu thế, nên cứ tự tin và tỏa sáng nhé các chế. 

16. Bắc thang lên hỏi ông trời: Bao giờ tìm được một người để yêu. Nhếch môi ông nói một 

điều: Vào giữa tháng sáu một chiều tuyết rơi. 



17. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau 

18. Tình yêu như bát bún riêu, không ăn cho hết để chiều nó thiu. 

19. Tình yêu như thể quan tài, mới loanh quanh ở vòng ngoài đã run. 

20. Đố ai định nghĩa được tình yêu. Có khó gì đâu một buổi chiều, thấy anh đứng cạnh bên 

chuồng khỉ, trông anh giống khỉ thế là yêu. 

21. Tình yêu như đĩa thịt gà. Người trẻ háo hức, người già chê dai 

22. Anh yêu em không hề bốc phét. Tình yêu dài một mét có dư. Anh yêu em không sợ đau 

khổ. Nằm trong quan tài thò cổ nói yêu. 

23. Đố ai định nghĩa được chữ yêu. Hai người đứng ở trước cầu tiêu. Em không có giấy, anh 

cho ít. Mỉm cười em gật, thế là yêu. 

24. Ta là cây nến vàng, chẳng cần cây nến xanh, ta làm luôn nến hồng, riêng ta vẫn lung linh, 

ứ muốn lập gia đình. 

25. Hỡi cô má đỏ hây hây, cho hỏi em đã “chống lầy” hay chưa? Anh hỏi thì em xin thưa, 

chồng thì chưa có nhưng con nguyên bầy. 

26. Nếu đã là nữ hoàng thì cần gì nhà vua. Nếu ván cược này thua…thì ván sau cược lại! 

27. Anh như cơn gió lạ, khiến tim em lung lay. Nhưng mà thôi anh ạ, yêu đương gì tầm này! 

28. Một, hai…năm, sáu…chín, mười… Thò tay bứt tóc, hỏi người: “có thương?”. Gật đầu thì 

bước chung đường. Lắc đầu thì bứt cho thương mới dừng! 

29. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không 

giật mình trước gái xấu. 

30. Chết vì trai là vứt bỏ tương lai. Chết vì gái là cái chết thoải mái. 

31. Nhiều lúc muốn yêu nhưng kiêu không thèm nói! 

32. Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Audi. 

33. Yêu nhau như chó với mèo. Yêu được một lúc mèo trèo lên cây. Chó nhìn ánh mắt thơ 

ngây. Dậm chân xuống đất: “Con này xuống không?”. Mèo cười: “Đồ chó lắm lông, bà 

không xuống đấy, đồ không biết trèo”. 

34. Mèo con thì thích cá. Chiếc lá thì có sâu. Anh đừng mê em quá. Em chẳng thích anh đâu. 

35. Tình yêu với ta giờ là xa xỉ. Thứ ta cần là tiền tỷ mà thôi! 

36. Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt. Tình đắng rồi, bỏ cuộc là xong! 

37. Mặt tròn như cái quạt mo. Anh nào vớ được ấm no cả đời! 

38. FA không phải tội. Nên làm sao phải vội. Mẹ giục không cần dỗi. Bố mắng chẳng cần lo. 

Lấy vợ chuyện rất to. Nhầm là đi cả cụm. 

39. Lời nói gió bay, hứa càng hay chia tay càng thấm. 

40. Nếu em là bịch thuốc phiện thì anh sẽ là thằng nghiện đầu tiên. Nếu em là trại thương 

điên thì anh sẽ là thằng điên mãi mãi! 

41. Ngày ruồi tháng muỗi năm bọ chét. Đêm nằm sốt rét nhớ người yêu. 

42. Là con gái không được tin trai thề. Ăn gian nói dối là nghề đàn ông. 

43. Anh ơi trái đất vẫn tròn, anh trốn không kỹ là còn gặp em. 

44. Thà chịu ế chứ không bao giờ làm người thay thế! 

45. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn! 

46. Tình yêu giúp ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường và đưa chúng ta tới những suy nghĩ 

tầm bậy. 

47. Làm trai bốn bể là nhà. Loại trai như thế chắc là…ăn xin. 

48. Con trai có thể đùa với mọi cô gái, trừ người mình thích. Con gái có thể đùa với mọi 

thằng con trai, trừ thằng mình ghét. 

49. Yêu hoa yêu cả một rừng. Yêu người yêu 1 chứ đừng yêu 2. 



50. Yêu anh chín đợi mười chờ. Đứa nào vô tán em thờ nó luôn. 

51. Gọi em là mlem, vì bỏ “em” anh sẽ là thằng “ml” 

52. Yêu nhau đừng hẹn trăm năm. Năm trăm không có trăm năm nỗi gì. 

53. Lạy thượng đế cho con quên người cũ. Từ bây giờ và mãi mãi về sau. Bởi chúng con 

không nợ gì với nhau. Bao đắng cay xin để mình nó chịu! 

54. Đối với thế giới này, anh chỉ là một người nào đó. Còn đối với một người nào đó, anh 

thậm chí không phải là người! 

55. Yêu anh đi, nhà anh có điều hòa này. Nóng là bật, nóng lại bật! 

56. Con gái đại học: Năm nhất làm giá, năm 2 xuống giá, năm 3 hạ giá và năm 4 là phá giá! 

Status hay hài hước về tình bạn 

 

Status hay hài hước về tình bạn 

1. Bạn bè ít thôi vừa đủ dùng. Chứ đừng kết lắm đầy cả thùng. Rồi khi đâm đến đường 

cùng. Đợi phút cuối cùng nó mới đi cúng. 

2. Chưa thân e thẹn ngại ngùng, thân rồi mới biết con khùng con điên. 

3. Bạn bè tốt là khi thấy té thì đỡ. Chứ không phải đợi đến khi tắc thở mới tới thắp nhang. 

4. Bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. 

5. Không sợ địch thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu hơn bò. 

6. Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu! 

7. Những người bạn tốt không để bạn làm những điều ngu ngốc… một mình. 

8. Ở đâu cũng có anh hùng. Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. 



9. Khi thân nhau thì kể cho nhau những bí mật. Khi trở mặt thì khai quật những bí mật của 

nhau. 

10. Đường rộng và dài anh cứ bước đi. Em ngồi lại để chờ anh khác tới. 

11. Khi tao còn lớn giọng là mày còn quan trọng với tao. Nhưng khi tao đã im, là mày sẽ bị 

dìm và đắm chìm như chưa từng được nổi. 

12. Hoa đẹp hoa xinh có ngày tàn. Tình dù say đắm có ngày tan. Chỉ có tình bạn là vĩnh cửu. 

Không đắm không say cũng không tàn. 

Status hay hài hước về vợ chồng 

 

Status hay hài hước về vợ chồng 

1. Sau một người đàn ông thất bại là một người đàn bà xúi dại. 

2. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ người có nó mới li dị được 

3. Ngày xưa sợ vợ là sai. Bây giờ sợ vợ ta oai nhất vùng. Ngày xưa sợ vợ là khùng. Bây giờ 

sợ vợ anh hùng thời nay. 

4. Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chê vợ úp lên đầu khỏi ăn! 

5. Đằng sau người đàn ông ngoại tình, là một người đàn bà ngồi rình 

6. Đèn nhà ai nhà đấy sáng, vợ thằng nào thằng đấy ngán. 

7. Trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia…ôm. 

8. Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ. 

9. Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ đường về nhác thấy bóng em. 

10. Nếu tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hoá đơn tiền điện! 



11. Chồng em trước khi cưới hứa sẽ cho em cuộc sống đẹp như phim. Mà lấy nhau rồi em 

mới biết đấy là Phim Võ Thuật. 

12. “Chồng” là một thứ bán không ai mua, cho không ai lấy, vứt không ai nhặt nhưng cứ hở 

ra là mất. 

13. Làm trai rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ mới là trai ngoan. 

14. Cá không ăn muối cá ươn. Chồng cãi lời vợ ra đường bơm xe. 

15. Mọi việc trên đời đều là chuyện nhỏ, chỉ có lấy vợ nhỏ là chuyện lớn. 

16. Cưới vợ thì cưới liền tay. Chớ để lâu ngày sính lễ leo thang. 

17. Chồng là thằng nhiều khi không cần có. Chồng là thằng nhiều lúc có như không. 

18. Người khuyên ta đúng khi ta sai là thầy ta. Người chửi ta sai khi ta đúng…đích thị là vợ 

ta! 

19. Khi hôn nhân tan vỡ thì lọ mỡ cũng chia đôi. 

20. Vợ chửi là ca hát, vợ tát là thể thao. Vợ đạp xuống ao là đề cao tinh thần bơi lội. 

21. Làm chồng phải biết nể nang. Vợ nói thì phải sẵn sàng ngồi nghe. 

22. Phụ nữ thông minh thường lấy chồng bị cận. Để hôm nào mình xấu quá thì giấu kính 

chồng đi. 

23. Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. 

24. Trăng lên đến đỉnh núi trăng mờ. Vợ ơi cho hỏi mấy giờ ăn cơm? 

25. Yêu em, anh tưởng em khờ. Cưới về mới biết em khờ ôn khôn. 

26. Vợ chồng trao nhẫn cho nhau. Chồng là nhẫn nhục vợ là nhẫn tâm! 

27. Con gì ăn lắm nói nhiều, nhanh già lâu chết miệng kêu tiền tiền 

28. Chồng là bậc thánh nói điêu. Chém gió phần phật thả diều bay ngay. Giúp vợ người rất 

hăng say. Giúp vợ mình nói “việc này…để mai”. 

29. Tóc em mượt giống xơ dừa. Da em tựa áo mốc mưa mấy ngày. Ngực em giống hệt sân 

bay. Miệng em nhỏ hệt hồ Tây thuở nào. Chân thì bên thấp bên cao. Môi em mềm mại 

hao hao cụ già. Răng thì tiền đạo xông pha. Giọng em nhỏ nhẹ như gà hóc xương. 

30. Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy chồng từ thủa nó chưa dạy mình. 

31. Trai Việt Nam kiên cường bất khuất. Đầu đội trời chân đạp đất. Vợ quát là ngất! 

32. Một cuộc hôn nhân có 4 giai đoạn: Mới yêu trong bí mật, yêu lâu thì thân mật, kết hôn đi 

trăng mật, thành vợ chồng thì vỡ mật! 

33. Chồng lấy về là để nhờ vả và dựa dẫm. Hãy nhớ rằng nhờ không được thì vả, dựa không 

được là dẫm luôn. 

34. Thời buổi này cưới vợ thì sính lễ phải là: Xăng chính thùng, vàng chín lượng, lương chín 

ngàn đô, ô tô phải có điều hòa. 

35. Đàn ông khí chất ngang tàng, nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu. Đàn ông đánh vợ là 

ngu, tốn tiền băng bó, ở tù như chơi. 

Trên đây là tổng hợp những status hay hài hước mà Như tình yêu của mẹ đã sưu tầm được, hy 

vọng qua bài viết những status trên có thể đem đến cho bạn niềm vui, những tiếng cười sảng 

khoái sau ngày dài căng thẳng mệt mỏi. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và hãy luôn đồng hành 

cùng Như tình yêu của mẹ để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé! 

Gợi ý xem thêm: 

• status hay về tình bạn 

• stt buồn hay nhất 

https://vinpro.store/tag/status-hay/
https://vinpro.store/status-hay-ve-tinh-ban/
https://vinpro.store/stt-buon/


• stt thả thính hay 

https://vinpro.store/stt-tha-thinh/

