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Sau ñây là các câu hỏi cắc cớ, người ñọc có 

thể tự trả lời cho vui, hoặc tham gia trả lời 

bằng email, gởi về cho Ban Phụ Trách, ñể có 

thể ñăng ý kiến vào số tới. Dưới ñây là các câu 

trả lời của anh Huỳnh Mộng Tuyên và chị 
Nguyễn thị Xuyến. 

 

H: Bạn có bằng lòng chỉ sống trong 20 năm 

hạnh phúc tuyệt vời, và sau ñó chết hay không? 

 

Tuyên và Xuyến: Chuyện nầy xảy ra ñã ñi vào 

dĩ vãng, nếu có bằng lòng hay không cũng 

không ñược. Nếu hỏi cách ñây 50 năm, thì sẽ 

trả lời thực tế hơn. 

 

H: Giấc mơ nào làm bạn thoả mãn nhất, giấc 

mơ nào là ác mộng khủng khiếp nhất? 

 

Xuyến: Không có giấc mơ nào thoả mãn, cũng 

như không có giấc mơ nào khủng khiếp cả. 

 

Tuyên: Giấc mơ thoả mãn là thành ñạt ước 

vọng, giấc mơ khủng khiếp là ñổ nát, tan 

hoang. 

 

H: Nếu bạn ñã ñính hôn với một người rồi, mà 

người ñó bị tai nạn làm tê liệt thân thể, thì bạn 

có tiếp tục cuộc hôn nhân ñó không, hay là hồi 

hôn. 

 

Xuyến: Ngày xưa tình yêu mãnh liệt, thì có lẽ 

không hồi hôn, nhưng kết quả xấu tốt còn tùy 

thời gian sau ñó. 

 

Tuyên: Cần có thời gian suy nghĩ ñể xem, 

mình có ñủ nghị lưc, ý chí, ñể sáng suốt quyết 

ñịnh hay không? 

 

H: Cuộc cãi vã cuối cùng của bạn là khi nào? 

ðiều gì ñã xảy ra? Ai thắng, ai thua? Nếu 

chuyện xảy ra lại, thì bạn có tiếp tục gây gổ cãi 

vã hay không? 

 

Xuyến và Tuyên: ðã 

ñến tuổi "lục tuần nhi 

nhĩ thuận" không còn 

sức ñể cãi vã nữa. Im 

lặng là vàng, mà có 

vàng là xem như thắng 

rồi. Hi hi hi. 

 

H: Nếu một người thân 

thích của bạn ñau ñớn 

và tê liệt, chắc chắn sẽ 

chết trong vòng mấy tuần nữa, họ xin một viên 

thuốc ñể kết liễu ñau ñớn, bạn có cho không? 

Nếu người ñó là cha mẹ bạn. 

 

Xuyến và Tuyên: Không thể. 

 

H: Nếu bạn biết ngưởi phối ngẫu vô tình bị 
bệnh liệt kháng (AIDS) bạn có tránh gần giũi 

xác thịt với họ không? 

 

 
 

Xuyến và Tuyên: Nếu còn yêu thương thì tình 

cảm còn tràn ñầy, có nhiều phương pháp ñể 

tránh lây nhiễm. 

 

H: Nếu bạn biết mình vô tình bị bệnh AIDS, 

người phối ngẫu cũng biết và không ngại bệnh, 

họ muốn gần giũi xác thịt, thì bạn có chịu 

không 

 

Xuyến và Tuyên: Có nhiều phương pháp ñể 

tránh lây nhiễm. 

 

H: Lần cuối cùng bạn gào nạt ai. Sau ñó có ân 

hận không? 

 



 

 

Tuyên: Ở tuổi "thất thập cổ lai hy" nầy, không 

gào nạt nỗi nữa. Dĩ vãng ñã quên hết, không ñể 

bụng làm gì, 

 

H: Nếu ñêm nào bạn cũng bị ác mộng dồn dập 

ñau ñớn, mà ban ngày ñược khoẻ mạnh sung 

sức, thì có chịu không? Tại sao? 

 

Tuyên: Không chịu, vì mộng và cuộc sống 

thực có ảnh hưởng hỗ tương, làm hao mòn trí 

óc. 

 

H: Nếu bạn biết sẽ chỉ sống thêm ñược một 

năm nữa thôi, Thì bạn có thay ñổi cách ñang 

sống hiện tại không? 

 

Xuyến: Cuộc sống vô thường, nên ñã chuẩn bị 
sẵn sàng trong an lành. 

 

Tuyên: Trong một năm còn lại, nên thay ñổi 

cuộc sống: Phải cố gắng làm hết khả năng ñể 

ñem lại ích lợi, an vui cho những người chung 

quanh. 

 

H: Bạn có chịu nhận 50 ngàn ñô với ñiều kiện 

không tắm rửa, không ñánh răng, không nước 

hoa khử trùng, trong vòng ba tháng, mà không 

có quyền giải thích cho ai cả, thì có chịu 

không? 

 
 

Tuyên và Xuyến: Chịu, bằng lòng, với ñiều 

kiện cho lên cao nguyên ñóng khố, sống chung 

với những người bạn dân tộc anh em trong thời 

gian ba tháng, vui quá mà. 

 

H: Bạn muốn chết vào lúc 50 tuổi, chết êm ñềm 

giữa gia ñình, bà con, bạn bè, hay chết lúc 80 

tuổi trong ñau ñớn và cô ñơn, giả như 30 năm 

cuối, ñời sống cũng không khổ nhiều. 

Xuyến và Tuyên: Lục tuần nhi nhĩ thuận, thất 

thập cổ lai hy. Không còn sự lựa chọn, chỉ 
mong sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh 

phúc. 

 

H: Bạn thử tự xét xem, nếu cho ñiểm từ 1 ñến 

10, 1 là bất hạnh, 10 là vạn hạnh. Thì bạn ở 

ñiểm nào? 

 

Xuyến: ðiểm 10. Tôi ñang ñược vạn hạnh. 

 

Tuyên: ðiểm 8. 

 

H: Nếu phải chọn một trong hai trường hợp 

sau, bạn chọn trường hợp nào? 1/ Lấy người 

mình yêu họ tha thiết mà họ chẳng có yêu mình 

chút nào cả. 2/ Lấy người mà họ tha thiết yêu 

mình, nhưng mình hoàn toàn không yêu họ tí ti 

nào. 

 

Xuyến và Tuyên: Chọn trường hợp 1, lấy 

người mà mình yêu họ tha thiết, vì tin rằng, với 

tấm lòng tha thiết yêu thương của mình, sẽ cảm 

hoá, và dần dần họ sẽ yêu lại mình. Nhưng nếu 

ñược, thì chọn trường hợp 3 là hai người cùng 

yêu, và phải quan niệm tình yêu như Trịnh 

Công Sơn viết: "Tình yêu như cơn bão ñi qua 

ñịa cầu" hai người cùng ñón nhận tình yêu như 

"con tim mù loà". 

 

H: Ai là người quan trọng nhất trong ñời sống 

của bạn. Bạn ñã làm gì ñể gia tăng mối liên hệ 

với họ, hay bạn không làm gì hết? 

 

Xuyến và Tuyên: Hiện tại hai vợ chồng ñã già, 

muốn làm những gì ñể ñem lại niềm vui, phải 

cố gắng hiểu nhau, ñể sống với hạnh phúc 

chung quanh,. 

 

H: Nếu 100 người cùng lứa tuổi, cùng phái tính 

với bạn ñược chọn ra một cách bất kỳ, bạn nghĩ 
rằng, bạn sướng hơn bao nhiêu người? Vì sao? 

 

Tuyên: Tôi chủ quan, cảm nhận mình sướng 

hơn 80 người, vì tôi biết "Tri túc, tiện túc, ñãi 

túc hà thời túc, tri nhàn, tiện nhàn ñãi nhàn hà 

thời nhàn" 

 



 

 

H: Nếu phải chết chiều nay, mà không kịp nói 

với ai một lời. Bạn có ân hận chưa kịp nói với 

ai ñiều gì không? Tại sao ñến giờ mà chưa nói 

ñược? 

 

Xuyến và Tuyên: Không ân hận, vì những 

ñiều muốn nói ñã nói hết rồi. Không còn chi 

nữa. 

 

H: Nếu ñược sống ñến 90 tuổi, thì anh chị chọn 

cái nào trong hai ñiều sau ñây: 1/ 60 năm sau 

cùng, trí tuệ trẻ như thời 30. 2/ 60 năm sau 

cùng, thể chất mạnh khoẻ như thời 30. 

 

 
 

Xuyến và Tuyên: Chọn ñiều 2. Thể chất khoẻ 

mạnh, tinh thần sẽ minh mẫn, trí tuệ sẽ sáng 

suốt. 

 

H: Bạn muốn nghề nghiệp thành công rực rỡ 

mà ñời sống riêng tư gia ñình tầm thường, hay 

muốn có ñời sống riêng tư cực kỳ hạnh phúc, 

mà nghề nghiệp thì tầm thường? 

 

Tuyên và Xuyến: Muốn ñời sống riêng tư 

hạnh phúc mà nghề nghiệp bình thường cũng 

ñược. Nhưng muốn hơn hết là hai cái ngang 

nhau. 

 

H: Bạn có chịu hình dung mặt mũi cực kỳ xấu 

xí, nhưng sống ñến 100 tuổi mà sức khoẻ dồi 

dào như tuổi 20 không? 

 

Xuyến và Tuyên: Không chịu. Chúng tôi ñang 

nhớ lại hình ảnh của chàng gù ở Nhà Thờ Notre 

Dame de Paris. Cái gì thái quá cũng không hay, 

Chúng tôi sống theo thuyết trung dung. 

 

H: Bạn có yêu thương một người nào ñó, ñể 
chết thay cho họ không? Người ñó là ai? Tại 

sao? 

 

Xuyến và Tuyên: Xem lại vở bi kịch Romeo 

và Juliette, ca ngợi tình yêu cao ñẹp của tuổi 

trẻ, ñáng tôn vinh. Nhưng ở tuổi ngoài 60 của 

Xuyến và ngoài 70 của Tuyên, không còn nghĩ 
ñến cái chết cho một tình yêu cao ñẹp. Câu mầy 

xin hẹn kiếp sau sẽ trả lời. 

 

 
 

H: Bạn có chịu giết một người mà bạn biết 

hoàn toàn vô tội, ñể cho nạn ñói trên thế giối 

nầy chấm dứt chăng? 

 

Xuyến và Tuyên: Xin miễn trả lời câu nầy. 

 

H: Nếu có một gã triệu phú ngông cuồng, hứa 

sẽ cho quỹ phước thiện một số tiền rất lớn và 

yêu cầu bạn trần truồng ñi long rong trong các 

ñường của phố chính trong vòng vài giờ, nếu 

không bị phạt hoặc bạo hành, thì bạn có chịu 

không? 

 

Xuyến và Tuyên: Nếu yêu cầu nầy hỏi ở thời 

ñiểm tuổi lên năm, thì okay liền. 

 

H: Cám ơn các bạn ñã chịu trả lời những câu 

hỏi cắc cớ trên. 
 

NT. 

 

BPT: Các hình ảnh minh họa ñược lấy từ 

Internet. 


