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Đố vui các Bạn – Bài số 30 

                   *** 
Phần câu hỏi : 

* Câu số 1 :  Bây giờ coi thử trí nhớ của bà con phe ta tốt đến chừng mô 

nghe ! Theo báo chí tùm lum tà la thì  

5 sự kiện quan trọng nổi bật nhất thế giới trong năm 2015  là những vấn đề 

chi ? Cho bà con tìm khắp nơi, hỏi…loạn xà ngầu cũng vẫn …OK. như 

thường, nhưng không được quá 15 phút ! 

 

* Câu số 2 : 21/- Khi nào, ở đâu lại luôn có… 30 người đàn ông và 2 người 

đàn bà uýnh nhau loạn xà ngầu ? 

 

22/- Cái gì dài như trái chuối, cầm một lúc thì nó chảy nước ra hết trơn ? Hết xài ! 

23/- Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta. – Vậy chớ …bạn là ai ? 

 

* Câu số 3 :  Nếu quí bạn nào thật sự muốn sống hạnh phúc, chết bình an thì hãy đọc Sáu Điều Răn dưới đây 

của Hội Những Người Sợ Vợ ( đọc được trên Net,  được nhiều người đọc và...khen hay quá trời, quá đất ). Mỗi câu 

thiếu 4 chữ ở cuối. Thêm vào làm sao để đọc cho có vần , có điệu mà có ý nghĩa...ngon lành, đáng khen, đáng trao 

tặng phần thưởng …ác ôn, côn đồ nữa đấy nha.... 

 

1. Kính vợ đắc thọ.  Sợ vợ sống lâu.  Nể vợ bớt sầu.  Hổng có càu nhàu là ….. 

2. Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo là…. 

3. Chê vợ lung tung, là ngậm máu phun người.  Gặp vợ mà không cười, là ….. 

4. Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc. Vợ sai mà hằn học là ….. 

5. Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ sói.  Để vợ nhịn đói là ….. 

6. Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi ăn vụng là ….. 

 

    Nghe coi bộ dễ ợt, nhưng thêm dzô làm sao cho có vần, có điệu ngon lành thì đâu có dễ à ! 

 

                                 ( Coi phần trả lời ở….. ) 

-  

 Phần trả lời : 
 

* Câu số 1 : 4 sự kiện quan trọng nổi bật nhất thế giới trong năm 2015  là 

những vấn đề chi hà ? Liên lạc hỏi tùm lum khắp nơi thì được biết là :: 4 sự kiện 

thế giới nổi bật trong năm 2015 do những nguồn Báo chí điện tử cũng như báo 

in thì đại khái chung chung như sau :   

 

1/. Trung Quốc khuấy động Biển Đông: 
     Trung Quốc ráo riết hành động đơn phương ở Biển Đông, tiếp tục bồi đắp trái phép biến đảo chìm thành đảo nổi, 

xây đường băng và cơ sở hạ tầng khác trên các “đảo nhân tạo” với ý đồ quân sự hóa, thâu tóm toàn bộ vùng biển 

chiến lược này.  

2/-. Thế giới gồng mình trước làn sóng khủng bố : 
   Hàng loạt vụ đánh bom, bắt cóc con tin, xả súng, đặc biệt là các vụ tấn công đẫm máu tại tòa soạn báo Charlie 

Hebdo, ngày 7/1, và nhà hát Bataclan ngày 13/11, ở Paris , Pháp quốc, vụ đánh bom máy bay Nga ở Ai Cập ngày 

31/10... đã gây chấn động thế giới. Nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã vươn vòi khủng bố đi khắp 

toàn cầu và mở địa bàn hoạt động mới tại Libya cũng như nhiều khu vực khác.  

3/. Khủng hoảng di dân ở Châu Âu : 
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     Làn sóng người di cư ồ ạt từ các nước Trung Đông và Bắc Phi đổ vào châu Âu đã tạo thành cuộc khủng hoảng di 

cư nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, gây ra hậu quả về an ninh, kinh tế , xã hội cho châu Âu và 

thế giới, đồng thời gây bất đồng sâu sắc trong nội bộ Liên Minh Châu Âu. 

4/. Nga can thiệp quân sự vào Syria : 
    Mức độ tàn bạo ngày càng tăng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cùng với việc Nga can thiệp quân sự 

vào Syria cuối tháng 9/2015 đã làm thay đổi cục diện cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. 

   Cuộc nội chiến Syria đã bước sang một trang mới, khi quân đội Nga mở chiến dịch không kích ồ ạt. Bầu trời Syria 

trở nên chật chội làm dấy lên lo ngại xảy ra đụng độ giữa các chiến đấu cơ của Nga và của liên quân do Mỹ cầm đầu. 

   

* Câu số 2 : 21/- Khi nào, ở đâu lại luôn luôn  có… 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau loạn xà ngầu ? 

Ở đâu hè ? Hơi kỳ kỳ đấy ! À…. Khi người ta chơi cờ vua ( playing  chess ).  Có phải không ? – Đúng !  

                        22/- Cái gì dài dài như trái chuối, cầm một lúc thì nó chảy nước ra hết trơn, khỏi sài ? Chi mà lạ rửa ? 

Vỗ trán nghĩ hoài không ra... À...Cây cà-rem có phải không ? – Giỏi !  

        23/- Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta. Vậy xin 

hỏi : Bạn là ai ? – Nắng 3 năm ta chưa hề bỏ bạn, thế mà chỉ có mưa 1 ngày thôi 

là bạn bỏ ta liền, không thương tiếc chi cả. Người đâu mà tệ bạc quá vậy ? Thứ 

đó thì...chơi làm chi cho mệt óc, bể tim ra ? – Chịu chưa ? Dám chịu thua quá ! 

Đếm tới 5 mà không trả lời được là kể như thua...1-2-3-4-...À...cái bóng  con 

người ( human shadow ),  ngày nắng thì ta đi đâu dưới nắng mà chẳng có cái 

bóng. Còn ngày mưa thì đội nón, che dù tùm lum rồi còn bóng với hình ở đâu 

ra ? - Ối xời ... Đố chi mà độc dzậy ! 

 

 Câu số 3 :   Cài vụ…văn với thơ của  Hội Sợ Vợ…này ở đâu, chớ ở  quanh ta nơi này đâu có hà…Sức mấy 

mà có ! Các ông, các bà ở viện nhà dưới, nhà trên của Quốc Hội có cho…cả triệu đô la một người, cũng sức mấy mà 

dám biểu  quyết, thông qua cái đạo luật chi chi để cho người ta dựa vào đó mà lập Hội, lập Hè.cà chớn, cà cháo, mới 

nghe qua cũng đủ…ớn lạnh rồi còn đâu nữa…Xem nào ! Mỗi câu thêm vào 4 chữ cho có vần, có điệu, ý nghĩa ngon 

lành….Ái chà chà … 

                 31/- Kính vợ đắc thọ.  Sợ vợ sống lâu.  Nể vợ bớt ưu sầu., là 

…..truờng sinh bất tử 
                 32/- Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo 

là….trời đất bất dung ( hổng tha đâu ). 

                 33/- Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người.  Gặp vợ mà 

không cười, là …..có mắt, không tròng.  

                 34/- Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc. Vợ sai mà hằn học là 

....trời đánh thánh đâm. 

                       35/- Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ sói.  Để vợ nhịn đói là ......tội nhân thiên cổ. 

                      36/-  Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi ăn vụng là ....tứ mã phân thây…( cho 4 con ngựa 

buộc dây vào chân tay kẻ tử tội, quan quân đánh trống tùng...tùng...là chúng nó chạy loạn xà ngầu, tứ tung 4 phương, 

8 hướng , kéo giựt cho tan tành thân xác, hình phạt cỡ nặng của Vua Chúa ngày xưa đó, bà con....). Ớn không hà ? 

           Trời đất ! Nghe đủ phát sợ ! Nhưng mà cũng phát cười, suýt bể bụng. Tác giả của cái mục...6 Điều Răn nói  

trên xứng đáng được đề nghị lãnh giải...giải chi à ? Hay là cho cái giải...Nô-ben văn chương...cà chớn cho rồi... 

 

                                                                                                                                                Lão  Phan 
 

 

 


