40 TÍN HIỆU CỦA TUỔI GIÀ

Dưới đây là liệt kê 40 tín hiệu của tuổi già, tín hiệu càng
nhiều, chẩn đoán càng đúng. Những ai có đủ 40/40 coi như
chẩn đoán chắc chắn là già 100%.
1 - Toàn kể chuyện ngày xưa.
2 - Vặn Tivi lên để ngủ.
3 - Thích ăn cơm nhão.
4 - Sáng ngủ dậy uống trà, ăn trưa xong uống trà, nửa đem tỉnh giấc
cũng đòi uống trà.
5 - Chẳng biết Laptop là cái gì.
6 - Đoc Word file, luôn luôn bấm View 150%.
7 - Đến nhà bạn chơi, ngủ gật.
8 - Cả ngày đi tìm chìa khoá nhà, chìa khoá xe.
9 - Ngưng nhổ tóc bạc.
10 - Nếu là đàn bà, vứt hết mini-jupes.
11 - Ra bãi biển, trùm chăn.
12 - Ra đường "bị" gọi bằng cô, chú (đến giai đoạn bị lên chức bác, thì
triệu chứng đã bắt đầu trầm trọng).
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13 - Lên xe buýt "bị" nhường chỗ (giai đoạn ultimo).
14 - Coi phim buồn hay không buồn gì cũng rươm rưóm nưóc mắt.
15 - Thích người khác để ý và săn sóc mình nhiều hơn xưa..
16 - Rất là ghét nhìn những cặp "amoureux" khoảng 20 tuổi..
17 - Rất thích nhìn mấy anh trẻ đẹp trai, hay mấy cô nàng tuổi giữa 2030.
18 - Vẫn mê ăn phở, nhưng thích luộc bánh phở cho thật là mềm.
19 - Rất rất là thích những câu như "dạo này trông bạn trẻ hơn và ốm
hơn năm trước".
20 - Có đồ ăn ngon thì lấy đầy đĩa mà ăn không hết.
21 - Giấc ngủ trưa dài hơn.
22 - Đi đứng nằm ngồi chậm lại .
23 - Toàn dùng kem đánh răng loại "Extra-blanc".
24 - Uống cà phê đen tối ngủ không được.
25 - Hay hỏi thăm tin tức các cụ cùng tuổi xem "còn khoẻ hay không".
26 - Phone portable reo lúng túng mãi mới bắt được thì phone đã tắt.
27 - Chồng đi uống bia ôm cũng mặc kệ, con cái học dốt không thèm
quan tâm.
28 - Đi chơi, cho nhau biển số xe mà cứ tưởng số cell phone.
29 - Gửi email, 15 giây mới đánh được một chữ.
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30 - Nghỉ hè, làm biếng lái xe đi xa.
31 - Thân hình có vòng thứ hai càng ngày càng to.
32 - Ngại lên xuống thang lầu vì sợ té.
33 - Cứ bốn, năm giờ sáng là đã dậy.
34 - Mở báo đọc hay tìm trang cáo phó đọc trước.
35 - Không muốn nhắc nhở đến ngày sinh nhật.
36 - Nhìn gương thường xuyên, để ý đến chân dung nhiều hơn.
37 - Nói chuyện hay kể bệnh và chỉ nhau thuốc trị bệnh.
38- Con cái nói gì thì nghe nấy, chứ bình thường là cho ăn bợp tai liền.
39 - Quan tâm tới chỉ số cholesterol của mình một cách thái quá
40 - Nếu là đàn ông thì thích ngắm gái trẻ đẹp, còn đàn bà thì ưa nhìn
trai tơ.

Chuyển tới: NgườiViệtGốcỚt

www.vietnamvanhien.net
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