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Đố vui các Bạn – Bài số 12
Phần câu hỏi :
* Câu số 1 : Báo chí Việt cũng như Mỹ, báo in cũng như báo điện tử, gần đây có nói
đến ba cái chuyện vô ý, bất cẩn trong đời sống thường ngày của chúng ta, mà hậu quả
gây ra rất ư là thảm khốc cho con người. Chúng ta nên nhắc nhau, kẻo rồi sau đó muốn
nhắc thì lại có người đã…xách va-li, đeo ba-lô hay gánh gống…áo quần, nồi niêu soong
chảo về …bên kia mất rồi, muốn nói ra cũng chẳng được nữa. Các bạn thử vỗ trán vài ba
cái nghĩ cho ra vài ba cái dzụ đó được không nào ?
* Câu số 2 : Câu đố số 1 ở trên làm ta hơi… căng căng cái đầu. Bây giờ ta đổi món ăn
chơi cho vui vẻ chút nghe bà con ! Ta chơi cái màn Đố Vui kiểu dân gian, theo ca dao,
bài hát đồng quê cho là lạ một chút. Bà con phải vận dụng đầu óc, trả lời cho nhanh, cho lẹ mới được nghe !
21/- Xin đọc 4 câu văn vần ( poetry / verses ) như ri :
Thân dài thườn thượt
Ruột thẳng băng băng
Khi thịt bị cắt khỏi chân
Thấy ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi . - Đố : Thế là…cái giống gì ? Nói thêm cho dễ : là đồ vật, vật dụng chi ?
22/- Một câu 21 chưa đủ sài, ta chơi luôn câu 22 tiếp theo như ri :
Đầu đuôi vuông vắn như nhau
Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều
Tính tình chân thực đáng yêu
Muốn biết dài ngắn mọi điều có em? - Đố là cái vật dụng chi ? Có thể là bạn đã từng dùng nó rồi đấy nha !
Định hỏi tiếp nhưng sợ bà con la làng : đố chi mà lắm …rửa !
* Câu số 3 : Bây giờ ta …kéo nhau sang lãnh vực Lịch sử coi xem sao. Cái “ nghiệp – Career “ Tổng Thống ở đât
nước Hoa Kỳ này cũng…nguy hiểm lắm chớ. Chẳng thế mà trong suốt chiều dài của lịch sử Hoa Kỳ, có tới 20 vụ âm
mưu ( plot, scheme, conspiracy ) ám sát các vị Tổng Thống Mỹ trong khi các vị này đang giữ chức vụ hoặc đã kết
thúc nhiệm kỳ. Trong số đó có 4 vụ ám sát ( assassinations ) đã thực sự cướp đi mạng sống của 4 vị Tổng Thống Mỹ
còn đang giữ chức vụ, nghĩa là 4 vị đó đã qua đời sau khi sự việc xẩy ra . Đố các bạn biết : 4 vị Tổng Thống đó là
những ai ? – Năm sinh của mỗi vị đó ?
- Những vụ ám sát 4 vị Tổng Thống đó xẩy ra vào những năm nào. Biết
năm sinh và năm từ trần là ta biết vị đó thọ được bao nhiêu tuổi ? Thí dụ : Ông A sinh năm… bị ám sát và từ trần
năm…ông B sinh năm… và vv ….
- Xem phần trả lời ở trang ….-

Phần trả lời câu đố :
* Câu số 1 : Ba cái sự vô ý, bất cẩn trong đời sống hàng ngày mà lại gây ra hậu quả ghê
gớm, kinh khủng như vậy, chết người là thường à ! Có nghe nói, nhưng lúc này nhớ lại
đâu có dễ. À ! Hính như có ghi vào đâu đó để khi tiện thì nhắn nhe cho bà con, bạn bè.
Lúc này thì họ cũng biết hết trơn từ lâu rồi còn chi. Cứ kể ra xem sao, ai biết rổi thì
khỏi nghe ! OK !: 11/- Cả gia đình mấy người chết ngắc , nghẹt thở, nhiễm khí độc do
ông tài xế già già, lú lẫn hay sao đó, sáng sớm xuống Garage cho xe nổ máy ầm ầm mà
chưa mở cửa Garage như thường lệ. Thế rồi mắc chuyện gì, chợt nhớ ra, ổng bỏ đi,
chẳng để ý đến cái xe cứ rầm rì nổ máy, khói xịt ra phái sau tùm lum, trong khi cửa
Garage vẫn còn chưa mở ra… Khi hàng xóm nghi ngờ, kêu cảnh sát tới thì cả gia đình, hầu hết đang ngủ, đã ngáp
ngáp, ngất ngư cả rồi …Xe cứu thương hụ còi,chở số người bị nạn vô bệnh viện…. 12/- Một Bà đang đổ săng vào xe
ở trạm săng thì cái cell phone của Bà kêu inh ỏi… Bà ta quáng gà, tay vẫn cầm cái…vòi đổ săng vào xe, tay kia móc
cái cell phone bấm bấm…Mới a- lô !
a-lô ! thì bỗng…nổ cái bùng, lửa cháy phừng phừng…Bà cháy như ngọn
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đuốc… Tiếng kêu la chung quanh vang lên…xe cứu thương, xe chữa lửa kéo đến rầm rầm, náo loạn… 13/- Một phụ
nữ đang nấu ăn trên bếp ga, nồi niêu soong chảo tùm lum. Thình lình một con gián xuất hiện làm bà ta hết hồn, toan
bỏ chạy, nhưng chợt nhớ ra, vớ vội cái bỉnh…hóa chất xịt con gián ngay bên cạnh lửa bếp đang phừng phừng…
Lửa phựt ra từ bếp ga bắt tới chỗ con gián bị xịt hóa chất…Người phụ nữ bị cháy luôn, la hét thấu trời…Gia đình
hoảng loạn….người nhào vô chữa cháy, kẻ kêu cấp cứu… 14/- Bà con thiên hạ đang vui chơi…Camping, Picnic trên
vùng đất rộng mênh mông, cạnh bờ biển, bỗng trời đất tối sầm như muốn mưa đổ nước xuống… Ủa ! Đã coi thời tiết
này nọ rồi, sao lại thế này ! Hay mình coi lầm ! Sấm chớp đùng đùng !!! Những tia sáng nhấp nháy phía trên
trời…Có người quáng gà, móc cell phone liên lạc khẩn cấp chi đó…Bỗng…ầm ầm…Xoẹt ! Sét đánh trúng người
đang liên lạc qua cell phone, lăn quay ra cỏ…Bà con thiên hạ chung quanh hoảng loạn…. 15/- Cái xe hơi đậu trong
Garage qua đêm, có khi vài ngày, mà không hạ cửa kính xuống, xe kín như bưng…Bên trong xe như rứa là…kinh
khủng lắm ! Xe đậu ở Parking-lot dưới trời nắng cả …nửa ngày lại càng kinh khủng hơn, phe mình ở trong
Shopping Center đẩy cái Shopping Cart ra, hàng hóa mua trúng ngày Sale 50% off nhiều kinh khủng, chất hàng vào
Cốp xe xong, nóng muốn chết,vội vàng mở cửa xe, nhào vô, nóng hầm như muốn thiêu luôn…Thế mà lắm người phe
ta… hổng có “ ke “ chi cả, cứ tỉnh queo bật máy lạnh tùm lum, ào ào…thế là xong việc chính phủ…Báo chí, qua mục
…Đời sống thường ngày , bảo rằng như thế là…mau chết lắm, cắt ngắn cuộc đời dễ sợ, do vô số thứ bệnh kinh
hoàng…Tại sao như rứa thì vô số bà con biết hết trơn rồi. Ai chưa biết, xin cứ hỏi mấy…khoa học gia loại…tài tử,
tàng tàng, không cần chuyên nghiệp cao cấp lắm, hay hỏi mấy cái mục…” Tâm tình cùng bạn đọc “ trên các
Báo…Con vịt quay, Lẫu thập cẩm, Nhậu chết bỏ vv… là biết rõ mọi sự trên đời ngay cái một à….
* Câu số 2 : A/- Câu đố kiểu dân gian, hát hò ở đồng quê có vần có điệu, nghe thì khoái cái lỗ tai thiệt, nhưng mà
tìm ra câu trả lời coi bộ còn khó hơn nữa đấy bà con ta ơi ! Coi lại xem nào…
Thân dài thườn thượt
Ruột thẳng băng băng
Khi thịt bị cắt khỏi chân
Thấy ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi . – Thân dài, ruột thẳng, thịt bị cắt ra, ruột lòi dần mả vẫn thẳng, không cong
là…cái chi à ! Thôi ! Đúng nó ! Là cây bút chì hay viết chì cũng vậy à ! Gọt bút chì để mà sài đó !...
B/- Đầu đuôi vuông vắn như nhau
Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều
Tính tình chân thực đáng yêu
Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?
- Đố là cái vật dụng chi ? Cái vụ này đâu có dễ ăn ! Để nghĩ
chút coi ! Chắc là cái thước kẻ, có đúng không ? – Đúng ! Thước kẻ bây giờ là…rõ ràng đủ thứ trên đời, kẻ cũng
được, mả đo đạc cũng …OK…

 Câu số 3 : Trong lịch sử Hoa kỳ, người ta biết là có tới 20 vụ “ âm mưu – plot, conspiracy “ ám sát các Tổng
Thống trong khi các vị này còn đang tại chức hoặc đã kết thúc nhiệm kỳ. Trong số những vụ này, có 4 vụ ám sát
( assassinations ) đã thực sự cướp đi sinh mạng của 4 vị Tổng Thống còn đang tại chức. Dễ sợ quá ta ! Vấn đề bảo vệ
an ninh cho các vị Tổng Thống Mỹ được xếp vào loại …” cực kỳ cao cấp “ chớ bộ giỡn sao ! Thế mà vẫn còn
bị….như thường. Vậy cho nên những thế lực …thù địch xa gần, kẻ độc mồm, độc miệng cứ bảo là vấn đề súng đạn,
bạo lực, giết người ở cái đất nước văn minh, vĩ đại, tự do, dân chủ hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ này nó cũng…vĩ đại,
ác ôn, khó chữa lắm chớ hổng có dễ đâu…nhất là khi các ông bà ở Quốc Hội với chính quyền không đồng tâm, nhất
trí, một lòng vì nước, vì dân, cấn chỗ này, kẹt chỗ kia, chống chỗ này, phá nhau chỗ kia thì … đối với dân chúng, đâu
có bảo vệ, an ninh…vây quanh 4 phía, khi đứng, khi đi…nó bụp ! bụp ! pằng pằng !!! lúc nào cũng dễ như ta ăn cây
cà kem không à …. Bốn vị Tổng Thống thực sự bị ám sát và qua đời sau khi sự việc xẩy ra là các Ông ( lúc đó chưa
có các Bà ! Tuy nhiên, cuối năm 2016, sang đầu năm 2017 là…chưa biết chừng nghe !…) . Bốn vị Tổng Thống đó là
các ông :

* Abrahan Lincoln : Sinh năm 1809, bị ám sát năm 1865 .
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* James A. Garlfiel : Sinh năm 1831 , bị ám sát năm 1881.

* William McKinley : Sinh năm 1843, bị ám sát năm 1901.

* John F. Kennedy : Sinh năm 1917 , bị ám sát năm 1963.

Abrahan Lincoln

James A. Garlfiel

William McKinley

John F. Kennedy

Ta sì - tốp ở đây, tưởng nhớ 4 vị Tổng Thống nói trên ít phút, rồi nghỉ xả hơi , chuẩn bị tinh thần cho kỳ sau mần
tiếp !

Lão Phan

