
24 Lý do để lấy chồng già - Trần Văn Giang (Sưu tầm) 
 
1. Chồng già nhìn rất giống ông già. Do đó mình sẽ không bị mang tiếng là bỏ nhà theo... trai.  
 
2. Người già quen nhiều nên đông khách. Khách tới nhà nếu mình ra mở cửa hay hỏi: “Bố cháu có nhà 
không?” khiến ta có cảm giác lâng lâng rất sung sướng.  
 
3. Chồng già luôn đi chậm, nên nếu chở vợ bằng xe máy, tai nạn giao thông rất ít xảy ra. Nếu có xảy ra, 
cảnh sát thường nghĩ lẽ phải về chồng mình.  
 
4. Chồng già mắt kém, nên nếu ta có đi với bồ, chồng nhìn thấy thì vợ sẽ cãi: “Anh nhìn nhầm rồi” và 
chồng già vội vã tin ngay.  
 
5. Chồng già răng yếu nên nhai lâu. Nhai lâu nên ăn chậm. Ta lợi dụng ra luật lệ: “Ai ăn sau phải rửa chén 
nha,” thế là ta thoát.  
 
6. Chồng già hay ho. Khi nghe tiếng ho, ta biết mùa đông đã về, khỏi phải xem dự báo thời tiết.  
 
7. Chồng trẻ nhìn thấy một cô gái trẻ thường hỏi: “Em nào đấy?.” Còn chồng già nhìn thấy gái trẻ thường 
hỏi: “Con nhà ai đấy?” khiến ta rất yên tâm.  
 
8. Chồng trẻ đi đường hay để vợ nắm tay mình. Còn chồng già lại nắm tay vợ.  
 
9. Chồng già hay bàn tới tương lai. Còn chồng trẻ thường bảo: “Không biết tương lai ra sao?”  
 
10. Chồng trẻ hay nhìn vợ rồi thở dài. Còn chồng già hay nhìn bản thân mình rồi thở dài.  
 
11. Chồng già hay hỏi thăm ba má vợ. Còn chồng trẻ hay hỏi về bạn bè vợ, nhất là bạn gái.  
 
12. Khi cãi nhau, chồng trẻ gào lên: “Tôi lấy cô là một sai lầm.” Trong khi chồng già nói: “Tôi biết sai lầm 
nhưng vẫn lấy em.”  
 
13. Khi ra tòa ly dị, chồng trẻ nói: “Chúng tôi không hợp nhau,” còn chồng già nói: “Chúng tôi cũng chả biết 
không hợp ở chỗ nào.”  
 
14. Khi vợ có bồ, chồng trẻ nói: “Cô làm cho tôi ngạc nhiên,” còn chồng già nói: “Em làm cho anh tan nát.”  
 
15. Cứ tới cuối tuần, chồng trẻ nói: “Mình đi chơi,” còn chồng già nói: “Mình đi nghỉ.”  
 
16. Khi đang ăn bị hóc xương, chồng trẻ càu nhàu: “Bỏ cái gì vào mồm cũng phải nhìn chứ,” còn chồng già 
nói: “Sao em không đưa miếng đó cho anh?.”  
 
17. Gặp một cô gái bốc lửa mặc áo tắm, chồng trẻ nhìn cô ta, còn chồng già nhìn sang vợ.  
 
18. Khi mua đồ tặng vợ, chồng trẻ nhìn túi tiền, còn chồng già nhìn xem đứa khác đã mua chưa.  
 
19. Khi đi xa, chồng trẻ gọi điện thoại về hỏi: “Nhà có chuyện gì không?” còn chồng già hỏi: “Em có chuyện 
gì không?”  
 
20. Khi nhà hàng xóm nhảy nhót điên cuồng, chồng trẻ mở cửa ra nhìn, nói: “Vui nhỉ,” còn chồng già đóng 
cửa lại, lẩm bẩm: “Chúng nó làm gì mà ầm ĩ thế?”  
 
21. Chồng trẻ hay tiếc những đồng tiền đã tiêu, còn chồng già hay tiếc những đồng tiền không tiêu.  
 
22. Chồng trẻ khi đi tắm hay sai: “Em lấy cho anh cái khăn,” còn chồng già luôn kiểm tra có khăn rồi mới 
chui vô phòng tắm.  
 
23. Chồng trẻ hay nói: “Vui chung,” còn chồng già tuyên bố: “Em vui là anh vui.”  
 
24. Chồng trẻ hay nhăn nhó: “Tôi mệt quá,” còn chồng già hô: “Anh chả bao giờ mệt cả.”  


