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Số 204 - Chuyện thời sự : 

 

15 ĐIỀU LỢI VÀ 15 CÁI HẠI KHI LẤY VỢ… GIÀ 
                                                              * 

    Gần đây, ở một số chàng trai bỗng rộ lên “mốt” yêu và tuyên bố cưới các cô vợ hơn tuổi, thậm chí hơn vô cùng 

nhiều tuổi. Vẫn biết tình yêu là không biên giới nhưng nhiều người vẫn cứ bàng hoàng chả hiểu gì cả. “Để rộng 

đường dư luận”, đạo diễn Lê Hoàng đã thống kê  một số lợi và hại của việc lấy vợ già,“để các chàng trai tham khảo, 

cân nhắc và suy tính.”  

 

Một số chàng trai chỉ thích yêu và cưới các cô vợ hơn tuổi, 

thậm chí hơn vô cùng nhiều tuổi. Ngay cả trong các bộ phim, 

đề tài này cũng vô cùng ăn khách với những mối tình chị em 

đẹp như mơ, điển hình là bộ phim “Chị đẹp mua cơm cho tôi” 

 

15 lợi ích của việc lấy vợ già: 

1. Lấy vợ rất già ưu điểm đầu tiên là có khả năng… vắng hoàn 

toàn mẹ vợ. 

2. Lấy vợ già không cần phải nhớ ngày sinh nhật vợ. Có nhớ 

cũng chả cần tặng hoa. 

3. Vợ già không cần tặng gấu bông hay chó bông. 

4. Vợ già gây sợ hãi cho mẹ chồng, không sợ mẹ chồng bắt nạt. 

5. Vợ già hay ăn cháo nên việc rửa chén rất nhẹ nhàng. 

6. Vợ già hay giàu nên không có cảnh gia đình xào xáo về tiền bạc. 

7. Vợ già ít khi bỏ nhà theo trai. Càng ít khi bỏ nhà theo ông già. 

8. Vợ già không hay nói câu: “Sống với nhau đến đầu bạc răng long” cho nên không bị sến. 

9. Vợ già ít khi ăn mặc hở hang, vì vậy gia đình luôn đứng đắn. 

10. Vợ già không có bạn bè tuổi teen, không sợ chúng nó rủ rê, lôi kéo. 

11. Vợ già hay kể chuyện ngày xưa, giúp chồng có giấc ngủ êm đềm. 

12. Vợ già không bắt ta dẫn đi xem phim hoạt hình. 

13. Vợ già không bắt ta dẫn đi ăn kem vì đau răng. 

14. Vợ già hay mua sắm cho ta chứ ta không phải mua sắm cho nàng. 

15. Vợ già mong ta trẻ, trong khi vợ trẻ thích ta già. 

 

Cặp vợ chồng sao nổi tiếng của Hàn Quốc: Kim Tae 

Hee hơn ông xã Bi Rain 2 tuổi, tình yêu của họ bình 

lặng, không màu mè và rất hạnh phúc. 

 

 Những cái hại của việc lấy vợ già : 

1. Nếu vợ quá già, có thể bị nhầm là hai má con, thậm 

chí hai bà cháu. 

2. Vợ già nhiều lúc cư xử mà không biết mình già, 

khiến ta mắc cỡ. 

3. Vợ già hay bắt chồng đấm lưng. 

4. Vợ già ghen với gái trẻ, ghen cả với gái già. 

5. Vợ già hay thức khuya nên đôi khi nửa đêm ta giật 

mình ngồi dậy thấy vợ đang nhìn mình. 

6. Nếu ta đánh vợ già, có thể bị con riêng của vợ hành 

hung. 

7. Vợ già hay uống thuốc nên ta hay phải rót nước. 

8. Đi chơi, vợ già hay ngồi nghỉ. 
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9. Vợ già hay đưa ta đi dự đám ma bạn bè, còn vợ trẻ được đi dự đám cưới. 

10. Đi xe hơi cùng với vợ già, ta hay bị nhầm là tài xế. 

11. Khi kêu vợ bằng “em” ta hơi sờ sợ. 

12. Tốn nhiều tiền mua kem dưỡng da hoặc kem tan mỡ. 

13. Mỗi khi có việc, chờ vợ trang điểm rất lâu. 

14. Gặp vợ của bạn bè thường chạnh lòng. 

15. Nghi ngờ tư cách bản than ! 

 

Tuy nhiên trước khi có ý định kết hôn với cô gái hơn 

tuổi, các chàng trai nên tìm hiểu cái lợi và hại mà cô ấy 

sẽ mang đến 

Những thống kê của Lê Hoàng tuy hài hước dí dỏm 

nhưng rất thực tế, dù những cô vợ già sâu sắc, đời sống 

tĩnh lặng và chu đáo hơn những cô gái trẻ, nhưng bên 

cạnh đó họ cũng có những nhược điểm mà trước khi có 

ý định kết hôn hay yêu phu nữ hơn tuổi, các chàng trai 

cần chuẩn bị tâm lý và hiểu thật rõ về họ…. 

                                        * 

   Muốn thêm phần chắc chắn, ta nên xin được phỏng 

vấn  Tổng Thống Pháp …Emmanuel Macron để được 

hiểu rõ hơn về vấn đề này…. 

 

                                                                                                                                         Lão Phan sưu tầm 
 


