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Đố Vui các bạn – Số  38 
                        *** 

Phần Câu Đố : 
* Câu số 1 : Nhiều người Âu- Mỹ tới lúc này vẫn còn…ớn, không thích nổi con số 13. 

Cho vài thí dụ coi bà con phe ta !….Bà con có ai nghe nói về cái vụ …kiêng cữ con số 13  

trên báo chí, trong đời sống hàng ngày không ?         - Hình như tui cũng nghe loáng thoáng 

như vậy, nhưng bảo kể ra để làm chứng cho sự kiêng cữ con số 13 thì coi bộ hơi khó khăn 

đấy nha ! Phải nghĩ lại xem có cái chi chứng minh cho điều kiêng cữ đó là có thật nghe bà 

con ! 

 

* Câu số 2 :  Trong lịch sử Hoa Kỳ, tính tới đời Tổng Thống thứ 44, tức ông Barack 

Obama, khi nói về các vị Tổng Thống, người ta thấy có nhiều điều được kể là đặc biệt, khác 

thường:. Vậy chớ, bà con ai biết, xin vui lòng nói ra, chỉ vẽ cho họ hàng, làng xóm, đường trên, phố dưới nghe với coi 

nó ra thế nào. Xin nói rõ theo từng điểm nêu ra dưới đây :  

      

      A/- Vị Tổng Thống trẻ tuổi nhất khi nhậm chức là ai ? – Tổng Thống đời thứ mấy ? – Ngày, tháng, năm sinh thế 

nào ?  

      B/- Vị Tổng Thống già nhất là ai ? – Tổng Thống đời thứ mấy ? -  

      C/- Có vị Tổng thống nào giữ chức vụ lâu hơn 2 nhiệm kỳ không ? Nếu có, xin nói rõ cho bà con nghe ! 

      D/- Ai là vị Tổng Thống giữ chức vụ trong thời gian ngắn nhất ? – Tại sao vậy ? 

      E/-  Nhiều vị Tổng Thống sinh ra tại Tiểu Bang nào nhiều hơn cả ?  

 

* Câu số 3:  Thôi bây giờ đổi sang món…Ca dao, tục ngữ dân gian ( folk songs / popular proverbs ) tí ti nghe bà 

con, nhất là các cô, các cậu học sinh, sinh viên nhà ta, sinh ra hay lớn lên ở nước ngoài, vốn bị  thiên hạ coi là…đại dở 

khẹt về cái mục này…. Mỗi câu thiếu vài chữ, ráng điền vô sao cho có ý nghĩa, hợp vần, hợp điệu đàng hoàng….. 

 

Ăn quả nhớ …… thiếu 3 chữ                                               

Có danh có vọng nhớ……. thiếu  3 chữ.                             

 

Cả làng có một……  thiếu 2 chữ                                          

Dạy học thì ít, bắt cua ….. thiếu  2 chữ                                

Thương thầy, trò cũng ……. thiếu 2 chữ                             

Trò sợ thầy nghèo bán cả……thiếu 2 chữ                            

 

Bẻ lau làm viết ……..             thiếu 2 chữ                           

Âu Dương có mẹ dạy răn……thiếu 2 chữ                           

 

Bồng bồng mẹ bế ……             thiếu 2 chữ                           

Đò dọc quan cấm đò ngang….thiếu 2 chữ                           

Muốn sang thì bắc……           thiếu  2 chữ                          

Muốn con hay chữ, thì yêu…. thiếu 2 chữ                         

       Đã ngán chưa, hỡi các Cô, các Cậu nhà ta ? Cho xách xe đi hỏi….bốn phương thiên hạ, nhưng không được lâu 

quá…15 phút đó nghe ! 

 

                                -    Coi phần trả lời Câu Đố ở…….. 

 

Phần trả lời câu đố : 

- Câu số 1: Nhiều người Âu- Mỹ tới lúc này vẫn còn…ớn, không thích nổi con 

số 13. Cho vài thí dụ coi bà con….Mặc dầu ngày nay đã có nhiều người bắt đầu cho 

rằng đây chỉ là vấn đề dị đoan vô căn cứ; tuy nhiên chúng ta vẫn còn thấy là :  
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          - Có rất nhiều cao ốc, khách sạn ở Hoa Kỳ không có ghi “tầng thứ 13 .” .  

          - Nhiều hãng hàng không dân sự không có ghi hàng ghế số 13 trên máy bay chuyên chở hành khách.  

       Cái chuyện dị đoan “sợ số 13” bắt đầu từ lâu lắm rồi.:  

          - Thời xa xưa ( in the old days,  in olden times ) các nhà giầu người Anh mở tiệc đãi khách, không cho 13 

người ngồi chung 1 bàn.   

         - Các bình hoa trang trí trong nhà, không cắm 13 nhánh. Họ tin là số 13 sẽ mang lại sự bất hạnh cho gia chủ; tuy 

nhiên, người Anh lại cho việc gà mái ấp 13 trứng sẽ mang lại may mắn (?) . Cũng ở Anh, các tiệm bánh bán một tá là 

13 chứ không phải là 12. Họ gọi là “một tá của hàng bánh - Baker’s dozen.” 

           Trời Đất ! Tùm lum tà la ở cái chỗ này mất rồi ! Muốn bể cái đầu luôn ! Ớn con số 13 quá rồi nè ! 

 

- Câu số 2 : Trong lịch sử Hoa Kỳ, tính tới đời Tổng Thống thứ 44, tức ông Barack Obama, khi nói về các vị Tổng 

Thống, người ta thấy có những điều sau đây được kể là đặc biệt, khác thường:  

     A.- Vị Tổng Thống trẻ tuổi nhất khi nhậm chức là Ông Theodore Roosevelt, Tổng Thống thứ 26 ( chớ không phải 

Ông J.F. Kennedy như nhiều người vẫn tưởng: Ông này nhậm chức lúc 44 tuổi ). Có 2 ông Roosevelt, nhưng Ông nói 

ở đây sinh ngày 27 tháng 10 - 1858, nhậm chức ngày 14 - 9 - 1901:  Franklin D. Roosevelt   chưa đầy 43 tuổi, tức là... 

late 42. Cuốn " Webster's New World Pocket Book of Facts " do Simon & Schuster. Inc. - New York xuất bản, ghi 

rằng " The youngest President was Theodore Roosevelt, who began serving at age 42 ).       

    B.- Vị Tổng Thống già nhất là Ông Ronald Reagan, Tổng Thống thứ 40. Ông 77 tuổi khi rời Toà Bạch Ốc, sau 2 

nhiệm Kỳ (The oldest President was Ronald Reagan, who was 77 when he left office after serving 2 terms ). 

    C.- Vị Tổng Thống duy nhất phục vụ hơn 2 nhiệm Kỳ, và cũng là lâu nhất trong Lịch Sử Hoa Kỳ là Ông Franklin 

D. Roosevelt, Tổng Thống thứ 32 ( The only President to serve more than 2 terms was Franklin D. Roosevelt ).  

    D.- Ông William H. Harrison có nhiệm kỳ Tổng Thống ngắn nhất, Ông qua đời vì bệnh sưng phổi , chỉ có 31 ngày 

sau Lễ Nhậm chức ( William H. Harrison served the shortest term. He died of pneumonia only 31 days after his 

inauguration ). Nói  thêm nho nhỏ nghe chơi thôi nghe ! Hồi đó, ông Tổng Thống Huê Kỳ mới chết dễ dàng vì cái 

bệnh sưng phổi ( pneumonia ) chớ bây giờ, 2017 thì chắc là ổng chưa có đi luôn…không bao giờ trở lại đâu hà !!!  

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

D/- William H.Harrison      C/- Franklin D. Roosevaelt          B/- Ronald Reagan        A/- Theodore Roosevelt 

 

* Nhiều vị Tổng Thống sinh ra tại Tiểu Bang Virginia và Ohio hơn là các Tiểu Bang khác. 

* Chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ là một chức vụ phải đương đầu với mức độ nguy hiểm rất cao. Vì vậy mà đã có tới 8 

vị Tổng Tổng Thống Mỹ từ trần ngay khi đang tại chức, trong số đó, có tới 4 vị bị ám sát chết ( chớ không phải chỉ bị 

thương, vô bệnh viện ít lâu, rồi về Toà Bạch Ốc làm tiếp ).  

 

* Câu số 3:  Thôi bây giờ đổi sang món…Ca dao, tục ngữ dân gian ( folk songs / popular proverbs ) tí ti ngjhe bà 

con, nhất là các cô, các cậu học sinh, sinh viên nhà ta, sinh ra hay lớn lên ở nước ngoài, vốn bị  thiên hạ coi là…đại dở 

khẹt về cái mục này…. Mỗi câu thiếu vài chữ, ráng điền vô sao cho có ý nghĩa, hợp vần, hợp điệu đàng hoàng nghe 

bà con ….. 

 

Ăn quả nhớ …… thiếu 3 chữ                                              kẻ trồng cây  

Có danh có vọng nhớ……. thiếu  3 chữ.                            thầy khi xưa. 

 

Cả làng có một……  thiếu 2 chữ                                         thầy Đồ 
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Dạy học thì ít, bắt cua ….. thiếu  2 chữ                               thì nhiều 

Thương thầy, trò cũng ……. thiếu 2 chữ                            muốn theo 

Trò sợ thầy nghèo bán cả……thiếu 2 chữ                           trò đi 

 

Bẻ lau làm viết ……..             thiếu 2 chữ                          chép văn 

Âu Dương có mẹ dạy răn……thiếu 2 chữ                          như thầy 

 

Bồng bồng mẹ bế ……           thiếu 2 chữ                          con sang 

Đò dọc quan cấm đò ngang….thiếu 2 chữ                          không chèo 

Muốn sang thì bắc……           thiếu  2 chữ                         cầu kiều 

Muốn con hay chữ, thì yêu…. thiếu 2 chữ                         lấy thầy! 

 

     Tất cả là 12 câu. Các Cô, các Cậu nói trúng được mấy câu ? – Trúng 6 câu : dở khẹt ! – Trúng 8 câu : sài tạm ! 

-Trúng 10 câu : giỏi ! – Trúng hết 12 câu : “ siêu “ giỏi !!!  

                                                                                                                                         Lão  Phan 
 


