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Đố Vui các Bạn - Bài số 55 

                     *** 

Phần câu hỏi : 
 

Câu số 1 : Mới vào…cuộc đấu, còn đang mạnh sức, tinh thần đang hăng hái, 

ta…chơi luôn câu đố hơi đau đầu này một tí nghe bà con !   5 vị tổng thống Mỹ 

nào đây ? – Tên là chi ?  Phó tổng thống  cho mỗi ông là ai ? Nhiệm kỳ từ khi 

nào tới khi nào ? Tổng thống thứ mấy ? Thế là đủ… không chết thì cũng…bị 

thương nặng rồi còn chi mô nữa, phải không ? Cho hỏi bà con hàng xóm, nhưng 

không quá 5 phút . Ô Kê ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu số 2 : Theo các nhà khoa học, chuyên nghiên cứu về các loại thực phẩm của con người , hiện nay dân gôc Á 

Châu chúng mình có…6 món nhậu thuộc loại nguy hiểm đang được chiếu cố, tiêu thụ tỉnh bơ, coi như không có 

chuyện gì phải …ngán cả. Cứ khi nào …quáng gà, quáng vịt lúc bấy giờ mới…mở mắt ra không kịp. Vậy, bà con nào 

biết những món nhậu nguy hiểm đó là thế nào không ? Xin vui lòng …chia sẻ tâm tình  với phe ta một tí, để tránh 

được chừng nào hay chừng đó. Kẻo không, cứ nhắm mắt lại mà nhậu để rồi dẫn đến cái tình trạng nhiều người được 

chuyên chở tới bệnh viện để xin cứu chữa cấp thời hay để được điều trị do hậu quả của những bữa nhậu…chết bỏ với 

những món ăn nguy hiểm đó. Kết quả thật là bi thảm, khi có những người thiệt mạng hay bị ảnh hưởng tai hại về sức 

khỏe, gây khó khăn  cho cuộc sống của chính nạn nhân, nhiều khi lôi kéo thêm những người khác xa gần cùng phải 

chịu ít nhiều hậu quả của những thiệt hại vì những món nhậu này. 

 

Câu số 3 : Xong 2 câu đố ở trên , chắc bà con ta nhiều người thấy đau đầu, chóng mặt dữ rồi. Vậy, ta xoay sang 

chơi loại câu đố vui vui cho nó…relaxing cái đầu 1 chút nghe, bà con ! Trong quán nhậu, rượu vào lời ra rổn rang, vui 

quá trời …Trưởng nhóm phán : mỗi cậu kể một câu chuyện cho vui nghe ! Có 3 tay nhậu đang có đà…bay bổng nên 

tình nguyện đố mỗi anh 1 câu… 

  31 - Trong một Lễ cưới, vị tu sĩ bảo Bố cô dâu : khi cầm tay con gái trao cho chú rể, ông nên nói một câu ngắn gọn 

mà thật đầy đủ ý nghĩa nghe ! Ông Bố cô dâu làm theo lời dặn…bà con phe ta đoán thử coi ông Bố cô dâu nói thế  

nào ? 
 32  - Buổi chiều, hai vợ chồng chẳng biết có chuyện chi mà cằn nhằn, cãi cọ quá trời, coi bộ không biết ai trúng, ai 

trật, ai phải ai trái, chẳng rõ ai thắng ai thua…Buổi tối, không khí đã dịu, anh chồng làm lành : - Xin lo649i em, anh 

đã nghĩ lại rồi….- Ồ không ! Em cũng đang định xin lỗi anh.   – Em không có lỗi, do anh hơi nóng tính một chút !  
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- Do em, mọi chuyện do em mà ra cả . – Anh đã bảo là tại anh rồi cơ mà …. Đến đây thì bà con nhà mình đoán thử 

coi tình hình diễn tiếp ra sao ? 

  33 – Vào một hôm, lúc nửa đêm, trong khu nghĩa trang có 2 bộ xương của người chết sống lại đi lang thang coi bộ 

cũng đi tìm quán nhậu hay sao đó. Bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai : Tại sao anh chết ? – Bộ thứ hai trả lời :  

- Tôi bị xe cán chết . Còn anh thì sao ? – Tôi bị té tử trên cây cao nên chết . Hai bộ xương lại thong dong đi tiếp, lát 

sau, hai bộ xương trông thấy bộ xương thứ ba tả tơi, khập khiễng ngược đường đi tới, bèn hỏi : anh bị chuyện chi mà 

chết tả tơi, thê thảm vậy ? Tới chỗ này, bà con cô bác đoán thử coi bộ xương thứ ba trả lời làm sao ? 

                                                            * 
                                              ( Coi phần trả lời ở trang …..) 

 

Phần trả lời câu đố : 
Câu số 1 : 5 vị tổng thống Mỹ nào đây ?  Phó tổng thống  cho mỗi ông là ai 

? Nhiệm kỳ từ khi nào tới khi nào ? Tổng thống thứ mấy ? Coi bộ hơi căng, 

phải bấm phôn, tìm tài liệu trên Internet, xem sao . À ! Đây rồi ! Tài liệu tùm 

lum…. Các cụ Tổng Thống Huê Kỳ quốc nhà ta đây rồi …. 

 

 

 

 

1. George Washington 

Nhiệm kỳ: 1789 – 1797 - Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. 

- Phó tổng thống : John Adams .  

 

 

 

 

 

2. Thomas Jefferson 

- Nhiệm kỳ: 1801 – 1809 - Tổng thống thứ 3 của nước Mỹ. 

- Phó : Aaron Burr  và  George Clinton. Hai ông phó, thay nhau đấy nghe bà con ! 

 

 

 

 

 

3. James Madison 

- Nhiệm kỳ: 1809 – 1817 - Tổng thống thứ 4 của nước Mỹ. 

- Phó : Daniel Tompkins 

 

 

 

 

 

4. Andrew Jackson 

- Nhiệm kỳ: 1829 – 1837 -Tổng thống thứ 7 của nước Mỹ. 

- Phó : Martin Van Buren 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/John_Adams
https://vi.wikipedia.org/wiki/Aaron_Burr
https://vi.wikipedia.org/wiki/George_Clinton
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_D._Tompkins&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Martin_Van_Buren
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5. Theodore Roosevelt 

- Nhiệm kỳ: 1901 – 1909 - Tổng thống thứ 26 của nước Mỹ. 

- Phó : Charles Fairbanks 

 

Trời ! Xong chỉ 1 câu này, coi bộ muốn mệt xỉu quá !  

 

 

Câu số 2 : Theo các nhà khoa học, chuyên nghiên cứu về các loại thực phẩm của con người , hiện nay dân gôc Á 

Châu chúng mình có…6 món nhậu thuộc loại nguy hiểm đang được chiếu cố, tiêu thụ tỉnh bơ, coi như không có 

chuyện gì phải …ngán cả. Cứ khi nào …quáng gà, quáng vịt lúc bấy giờ mới…mở mắt ra không kịp. Vậy, bà con nào 

biết những món nhậu nguy hiểm đó là thế nào không ? Xin vui lòng …chia sẻ tâm tình  với phe ta một tí, để tránh 

được chừng nào hay chừng đó. Kẻo không, cứ nhắm mắt lại mà nhậu để rồi dẫn đến cái tình trạng nhiều người được 

chuyên chở tới bệnh viện để xin cứu chữa cấp thời hay để được điều trị do hậu quả của những bữa nhậu…chết bỏ với 

những món ăn nguy hiểm đó. Kết quả thật là bi thảm, khi có những người thiệt mạng hay bị ảnh hưởng tai hại về sức 

khỏe, gây khó khăn  cho cuộc sống của chính nạn nhân, nhiều khi lôi kéo thêm những người khác xa gần cùng phải 

chịu ít nhiều hậu quả của những thiệt hại vì những món nhậu này. 

       Coi nào : 6 món ăn ngon nhưng nguy hiểm :  Nói một cách đơn giản và ngắn gọn thôi thì 6 món đó là :  

. 

1/- Sò huyết tái: Sò huyết được coi là một món ăn ngon được nhiều 

người ưa thích. Thế nhưng bên trong sò chứa rất nhiều các loại vi 

khuẩn và virus gây bệnh. Sò huyết mang trong mình vi khuẩn viêm 

gan và thương hàn. Đặc biệt khi sò huyết được nướng hay luộc qua 

loa thì không thể diệt được các vi khuẩn gây bệnh. Lời khuyên tốt 

nhất bạn nên tìm nên những quán ăn uy tín để tránh được những mối 

lo về an toàn thực phẩm.  

 

2/- Gỏi cá: Gỏi cá- món ăn được yêu thích bởi sự tươi ngon và tròn 

vị lại chứa đựng những nguy cơ về bệnh sán cực nguy hiểm. Những 

người có thói quen ăn cá không nấu kỹ (đặc biệt là gỏi cá) rất dễ bị 

lây truyền các bệnh từ cá như sán lá ruột nhỏ, sán lá gan... Cá đã chế 

biến làm gỏi xét nghiệm thấy 95% ấu 

trùng vẫn còn sống. 13 loại lá hay dùng ăn gỏi cũng được xay ra xét 

nghiệm thì 93% ấu trùng vẫn còn sống sau 4 giờ.  

 

 

3/- Hàu sống: Đây là loại hải sản rất giàu chất đạm, kẽm, dễ tiêu và 

có lợi cho chu trình chuyển hóa các chất trong cơ thể, giúp tăng 

cường sức khỏe cho cả nam và nữ giới. Tuy nhiên, đây là loại hải sản 

hay sống ở các vùng ven biển, cửa biển nên có thể nhiễm các loại vi 

khuẩn, kí sinh trùng, trong đó có sán. 

Nếu hàu được đánh bắt trong mùa biển có tảo độc thì nó còn có thể 

nhiễm tảo độc và gây ngộ độc, tiêu chảy cho người ăn hàu sống…. 

 

4/- Tiết canh: Tiết canh là món ăn tươi sống sử dụng nguyên liệu là 

tiết động vật tươi được pha với chút nước mắm hoặc nước muối nhạt 

hãm cho khỏi đông trước khi trộn với những phần thịt, sụn động 

vật băm nhỏ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học: mỗi chén tiết 

canh là một ổ bệnh với trên dưới 10 loại vi khuẩn gây hại cho con 

người. Chưa kể, nếu động vật bị nhiễm bệnh thì con số này sẽ tăng 

gấp bội. Mặt khác, khi cắt tiết, những vi khuẩn dính trong lông, da 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_W._Fairbanks&action=edit&redlink=1
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của con vật có thể trôi vào trong máu rồi truyền bệnh cho người…..  

 

5/.- Bò tái : Ngày nay rất nhiều người ưa chuộng món thịt bò nhúng, 

tái mà không biết rằng bệnh sán dây bò cũng bắt nguồn từ những 

món ăn này. Loài sán này rất nguy hiểm, có thể sống trong cơ thể 

người 50 - 60 năm ở trong ruột, trong cơ, não, mắt...Ngoài ra cũng 

phải kể đến sán lá sán lớn, ký sinh chủ yếu ở động vặt ăn cỏ như trâu, 

bò, dê, cừu... và gây bệnh ở người. Tỷ lệ trâu, bò nhiễm sán lá gan 

lớn từ 31 đến 98%.  

 

 

6/- Nem chua: Nem chua là một trong những món ăn được rất nhiều 

người ưa thích bởi mùi vị đặc biệt của nó. Nem chua được làm từ thịt 

heo sống, trộn với thính, tỏi, ớt, sau 3 ngày lên men thì có thể ăn 

được. Tuy nhiên, vì là món ăn làm từ thịt lợn, lại không qua chế biến 

chín nên nem chua có thể bị lây nhiễm liên cầu heo / lợn. Theo cơ 

quan Y tế, biểu hiện khi bị nhiễm liên cầu ( streptococcus ) heo / lợn  
là sốt cao, nhiều khi kèm                                                                   
theo rét run, mệt, đau mỏi người, đau đầu, buồn nôn và nôn, đau 

bụng, tiêu chảy, nếu nặng có thể mê sảng, ngủ gà, hôn mê... và có thể 

dẫn tới tử vong.. Ớn chưa bà con ? 

  

  

Câu số 3 : Xong 2 câu đố ở trên , chắc bà con ta nhiều người thấy đau đầu, chóng mặt dữ rồi. Vậy, ta xoay sang 

chơi loại câu đố vui vui cho nó…relaxing cái đầu 1 chút nghe, bà con ! Trong quán nhậu, rượu vào lời ra rổn rang, vui 

quá trời …Trưởng nhóm phán : mỗi cậu kể một câu chuyện cho vui nghe ! Có 3 tay nhậu đang có đà…bay bổng nên 

tình nguyện đố mỗi anh 1 câu…Kể chuyện vợ chồng nghe , vì cái mục này mới có lắm đề tài…. 

  31 - Trong một Lễ cưới, vị tu sĩ bảo Bố cô dâu : khi cầm tay con gái trao cho chú rể, ông nên nói một câu ngắn gọn 

mà thật đầy đủ ý nghĩa nghe ! Ông Bố cô dâu làm theo lời dặn…bà con phe ta đoán thử coi ông Bố cô dâu nói thế  

nào ? – Ông Bố cô dâu vốn là chủ một tiệm tập hóa ( bazaar; grocery ) cho nên khi cầm tay con gái trao cho chú rể, 

ổng nói : Nhận rồi, miễn trả lại đấy nghe !  

 32  - Buổi chiều, hai vợ chồng chẳng biết có chuyện chi mà cằn nhằn, cãi cọ với nhau quá trời, coi bộ không biết ai 

trúng, ai trật, ai phải ai trái, chẳng rõ ai thắng ai thua…Buổi tối, không khí đã dịu, anh chồng làm lành : - Xin lỗi em, 

anh đã nghĩ lại rồi….- Ồ không ! Em cũng đang định xin lỗi anh.   – Em không có lỗi, do anh hơi nóng tính một chút !  

- Do em, mọi chuyện do em mà ra cả . – Anh đã bảo là tại anh rồi cơ mà …. Đến đây thì bà con nhà mình đoán thử 

coi tình hình diễn tiếp ra sao ? – Cô vợ nói tiếp : Tại sao anh cố chấp thế nhỉ ! - Anh chồng quát : Cô có im đi không ? 

Và cuộc đấu khẩu lại tiếp tục….Chưa biết kết cục ra sao…. 

  33 – Vào một hôm, lúc nửa đêm, trong khu nghĩa trang có 2 bộ xương của người chết sống lại đi lang thang coi bộ 

cũng đi tìm quán nhậu hay sao đó. Bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai : Tại sao anh chết ? – Bộ thứ hai trả lời :  

- Tôi bị xe cán chết . Còn anh thì sao ? – Tôi bị té tử trên cây cao nên chết . Hai bộ xương lại thong dong đi tiếp, lát 

sau, hai bộ xương trông thấy bộ xương thứ ba tả tơi, khập khiễng ngược đường đi tới, bèn hỏi : anh bị chuyện chi mà 

chết tả tơi, thê thảm vậy ? Tới chỗ này, bà con cô bác đoán thử coi bộ xương thứ ba trả lời làm sao ? – Bộ xương thứ 

ba nói : - Chết chi đâu, chết ông nội tụi bay à ? Tao bị vợ uýnh cho một trận tơi tả vì đi nhậu  mới lết về đến nhà…. 

Hai bộ xương run lập cập, vội quay trở lại nghĩa trang, mau cho rồi…. 

 

                                                                                                                                             Lão  Phan 
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