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Đố Vui các Bạn – Bài số 39 
*Phần câu hỏi : 

    
Câu số 1 :  A/- Đọc bào, bạn có nhớ 1 trường hợp “ gia đình trị - Nepotist 

“ , lôi kéo người thân vào bộ máy cai trị do mình là …chủ sòng, một cách vô 

cùng kinh khủng, dưới chế độ cộng sản Việt Nam không hà ? Nhớ thì xin kể 

cho bà con nghe cho biết…sự đời thật là…ưu việt ( preeminent ) đáng ngả 

mũ chào thua !  

 

                    B/- Các Báo loan tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính qua đời  tháng 

4 – 2016.  Bà con nào biết đôi điều, ba chuyện về ông nhạc sĩ này, vốn được được kể là 1 trong số những nhạc sĩ 

Việt Nam nổi tiếng, để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị . Một số tác phẩm mang…nét buồn man mác, lãng 

mạn…dễ gây xúc động lòng người. Biết chừng mô, kể chừng đó cho bà con, cô bác nghe với ! 

                  

Câu số 2 :   Về mấy vị Tổng Thống Hoa Kỳ.                                                                                                     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

          Trên đây là  3 vị Tổng Thống Hoa Kỳ từ thời xa xưa, xa lắc xa lơ .Bây giờ xin hỏi :  

A/- Xin cho biết tên từng vị tổng thống  .   

B/- Mỗi vị tổng thống đó có chuyện chi đặc biệt được ghi lại theo sách vở đàng hoàng.? 

 

Câu số 3 : Thi kể chuyện tếu : 

     .    Trong buổi gặp mặt vui vẻ tưng bừng, đón chào Xếp bự,1 nhóm anh 

em coi bộ như là công nhân trong hãng xưởng chi đó, bảo nhau  :trong khi 

chờ đợi khai mạc buổi họp mặt tối nay, bọn mình chơi cái màn …thi kể 

chuyện tếu nghe ! Anh nào  kể chuyện có lý, hay hay thì được thưởng 1 ly 

bia cho vui vẻ ! Tất cả OK ! 

Sau đó có 3 chuyện được…vào chung kết, và thắng giải…Bà con ta thử 

tưởng tượng, doán mò coi 3 câu chuyện đó đại khái ra sao ! 

 

                                                                                         - Coi trả lời ở trang ……. – 

 

* Phần trả lời :  
Câu số 1 : A/- Đọc bào, bạn có nhớ 1 trường hợp “ gia đình trị - Nepotist “ 

, lôi kéo người thân vào bộ máy cai trị do mình là …chủ sòng, một cách vô 

cùng kinh khủng, dưới chế độ cộng sản Việt Nam không hà ? Nhớ thì xin kể 

cho bà con nghe cho biết…sự đời thật là…ưu việt ( preeminent ) đáng ngả 

mũ chào thua 

     - Cái vụ nớ đầu đuôi như thế này : Chuyện hồi 2015 : Huyện Mỹ Đức là 

Huyện chuyên sống về nghề nông , thuộc Hà Nội, có nhiiều danh lam thắng 

cảnh , nói cho các bạn trẻ dễ hiểu là…có nhiều phong cảnh đẹp, nổi  tiếng               

( famous landscapes ) lôi cuốn nhiều khách du lịch ở phương xa, ngoại quốc, người ta có thể hái ra tiền bằng nhiều 
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cách…Ngài Bí Thư Huyện Ủy, là người đứng đầu tổ chức Đảng cộng sản tại Huyện này, tên là Lê Văn Sang, tái đắc 

cử nhiệm kỳ  2015 – 2020 .Nghe thì cũng bầu cử như ai, nhưng mà…nhân dân là cấm ngặt không được dự vào những 

vụ bầu bán kiểu nay nghe !  Ngài Bí Thư Huyện Ủy nhà ta phù phép làm sao mà…bà con, thân thuộc của ngài nhẩy 

vào nắm hết các chức vụ, lãnh tiền lương chính phủ ngon lành như :  

     - Trưởng phòng Tài Chánh, Kế hoach là bà Cô của ông Sang . 

     - Phó Chánh Văn Phòng Huyện Ủy là con trai  của ông bà xuôi gia với ông Sang .  

     - Phó Ban Quản Lý Dự Án là em họ của ông Sang.  

     - Phó Ban Dân Số và Kế Hoach Hóa Gia Đình  là em vợ ông Sang . 

     - Kế Toán Phòng Quản Lý Đô Thị  là con dâu ông Sang. Ớn lạnh chưa ! Ông tên là Sang cho nên cả Họ là Sang 

thấy rõ….Chỉ mới cấp Huyện thôi mà đã «  gia đình trị « kiểu đó rồi, còn ai mà chui vào cho lọt bộ máy cai trị của 

Đảng nhà ta ! Nhân dân hết đường cọ quậy, đấu tranh !  

 

            B/- Các Báo loan tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính qua đời – Tháng 4 – 2016 
 
    - Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Ðình Ánh. Ông sinh 

năm 1939 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Năm 11 tuổi ông và gia đình 

chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Ông chơi dương cầm từ nhỏ. Năm 18 

tuổi nhạc sĩ bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc. Ông thọ 76 tuổi. 

     Ông khởi đầu sự nghiệp viết nhạc rất tình cờ, trong một chuyến đi 

Nhật biểu diễn cùng ca sĩ Khánh Ly. Khi Khánh Ly hỏi về chuyện 

tình cảm của ông với người cũ, sẵn cây đàn trên tay, Nguyễn Ánh 9 

cất tiếng hát ngẫu hứng: “Không, tôi không còn, tôi không còn yêu 

em nữa.” Từ đó, ca khúc “Không ” trở thành bài hát phổ biến nhất 

thời điểm những năm 1970 và được nhiều ca sĩ tên tuổi trình bày bài 

hát này.  Những năm 1980 ông cho ra mắt một số ca khúc như Tình 

Yêu Ðến Không Giã Từ, Mênh Mông Tình Buồn, Cho Người Tình Xa, Cô Ðơn, Buồn Ơi Chào Mi... Sau đó, nhạc sĩ 

không còn sáng tác nhưng ông vẫn cộng tác, đánh đàn dương cầm tại một số khách sạn ở Sài Gòn. 
 

Câu số 2 :  Về mấy vị Tổng Thống Hoa Kỳ.                                                                                                     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

          Trên đây là  3 vị Tổng Thống Hoa Kỳ từ thời xa xưa, xa lắc xa lơ .Bây giờ xin hỏi :  

    Xin cho biết tên từng vị tổng thống và mỗi ông có mục chi coi là đặc biệt, nói nghe coi ! . Nói liền, đâu ngán ! 

    - Ông số 1, bên trái, là George Washington : vị tổng thống đầu tiên và cũng là vị anh hùng của nước Mỹ. Ông này 

không thích bắt tay người khác. Ông cho rằng hành động bắt tay là hạ thấp vị thế của một tổng thống, Do đó, thay vì 

bắt tay, ông thường cúi chào các vị khách của mình. Để tránh tình trạng khó xử, trong trường hợp khách đưa tay ra  

trước, ông thường đặt một tay lên thanh gươm của mình và tay kia giữ mũ và cúi đầu tí ti.. .Hết còn bắt tay ! 

    - Ông số 2 ở giừa là :  John Adams , tổng thống thứ 2, cùng với Thomas Jefferson, vị tổng thống thứ 3 của Hoa 

Kỳ, cả hai đều chết cùng một ngày. Hơn nữa, đó lại là một ngày đặc biệt của nước Mỹ, ngày 4 tháng 7 – 1826, ngày 

Quốc Khánh đấy, vừa tròn 50 năm ngày ký tuyên ngôn độc lập. 

 

    - Ông số 3, bên phải : Thomas Jefferson, tổng  thống thứ 3 của Hoa Kỳ. Ông xuất thân là một nhà văn nổi tiếng,  

đồng thời cũng là tác giả chính của bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ. Ông không thích phát biểu trước công 
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chúng và thường tránh đọc diễn văn ở nơi công cộng. Ngoài ra, ông cũng được coi là một trong những vị tổng thống 

…nghèo nhất của Mỹ. Ông phải vay nợ trong suốt cuộc đời, trong đó có cả một khoản nợ của Bố vợ mà ông có trách 

nhiệm phải trả thay. Sau khi ông chết, bất động sản của tổng thống được bán đấu giá để trã nợ và con gái ông phải 

sống dựa vào trợ cấp từ một quỹ từ thiện.   

     Hay nhỉ ! Tổng Thống Mỹ mà cũng có vị nghèo dễ sợ ta ! Coi bộ ổng có họ hàng, dây mơ, rễ má chi với Lão Phan 

này quá1 Nếu ở vào thời đại ngày nay thì tiền đâu mà vận động tranh cử tùm lum, loạn xà ngầu để mần Tổng 

Thống, hiên ngang anh dũng đi vào nhà trắng ? 

 

Câu số 3 : 31/- Thi kể chuyện tếu  

.    Trong buổi gặp mặt vui vẻ tưng bừng, đón chào Xếp bự, 1 nhóm anh em coi bộ như là công nhân trong hãng 

xưởng chi đó, bảo nhau  :trong khi chờ đợi khai mạc buổi họp mặt tối nay, bọn mình chơi cái màn …thi kể chuyện tếu 

nghe ! Anh nào  kể chuyện có lý, hay hay thì được thưởng 1 

ly bia cho vui vẻ nghe ! Tất cả OK ! 

    Kết quả, có 3 chuyện sau đây được đưa ra cho nhóm quyết 

định :  

    A/- Anh trẻ, có  tí ti dáng bộ học trò ngày xưa, kể 1 chuyện 

sau đây, mà kết quả, …cũng đủ điểm cho mần 1 ly vui vẻ :  

Trong giờ tập làm văn, cô Giáo bảo cả lớp : các em hãy viết 

một câu chuyện trong ngày hôm qua mà em thích nhất. Nhớ 

là : các em phải viết được ít nhất 300 chữ . Một lát sau, cô 

Giáo thâu các bài lại và dọc bài đầu tiên của em có tên là 

…Cu Láu, cho cả lớp cùng nghe như sau :  “ Nhà em có một 

con Mèo rất xinh xắn.  Hôm qua đi học về, em không thấy nó 

đâu cả. Quáng gà, Em chạy lung tung khắp nhà để tìm kiếm. Em cứ kêu …meo…meo…meo….meo…meo…meo…Kêu 

miết như thế, cho đến khi…đủ 300  chữ mới thôi….. Cô giáo không biết nói sao cả, cứ cầm tờ giấy của Cu Láu mà 

cười hoài, khiến cả lớp cùng cười theo . Cả bọn chấm điểm : tạm được ! 

   B/- Anh khác kể chuyện : Hai vợ chồng tuổi sồn sồn ( middle-aged ) ngồi nói chuyện…tâm tình. Bà vợ nói : từ hồi 

lấy nhau tới giờ, tôi làm cái gì, chuyện lớn, chuyện nhỏ, ông cũng ngăn cản không cho tôi làm. Thế là làm sao ?         

– Chuyện chi mà tôi ngăn cản chớ ? Như là : – Em đừng mua quần áo này nọ, đừng ăn diện quá đáng, đừng ngồi lê 

đôi mách ( to gossip;  to indulge in gossip ) với mấy bà hàng xóm, với những kẻ ăn không ngồi  rồi vô tích sự 

vv….Bà vợ chặn liền : úi trời ! Tôi ngán tới tận cổ cái tiếng “ đừng “ của ông rồi  ! Sao chẳng bao giờ ông nói được 1 

lần tiếng khác như…Ừ, em cứ làm đi ! Em cứ mua đi ! Cứ cái điệu này hoài, chắc tôi phải dọn về nhà Bố Mẹ tôi mà 

sống mất thôi ! Thế là ông chồng lần đầu tiên sốt sắng đáp ứng lời yêu cầu của vợ : Ừ, Em cứ đi đi !  Bà vợ nổi điên, 

muốn bấm nút làm…trái bom nổ tung cho ông chồng bay luôn sang…Iraq, Afghanistan…cho rồi….   Cả bọn chấm 

điểm : hay ! hay lắm ! Thưởng cho 1 ly, kèm món nhậu sơ sơ này….   
         
  C/-  Đến phiên Tư Mập kể mẩu chuyện như ri :  Có đôi vợ chồng trẻ, sau khi ăn tối xong, ngồi đọc báo cho vui. Vợ 

bảo : Anh đọc đi ! Cho em nghe ké với ! – Anh chồng hắng giọng và đọc phần tin… quan trọng có vài mục :  :  

- Thứ nhất : - Vì hút thuốc lá, số người chết vì bệnh ung thư phổi ngày càng tăng cao đáng sợ ! Cô vợ ngắt lời : thế 

thì từ nay, anh bỏ thuốc ngay đi cho em nhờ ! OK. !  

- Thứ hai : - Vì uống rượu nhiều cho nên nạn gây gổ đánh nhau xẩy ra khắp nơi vối mức độ gia tăng quan trọng . Cô 

vợ lại Stop ngay : thế thì anh bỏ cái màn bia bọt đi để tránh nguy hiểm trong gia đình, ngoài xã hội, tù tội dễ 

dàng…OK ! 

- Thứ ba : Trong xã hội ngày nay, việc sinh hoạt…tình dục coi bộ gia tăng, thiếu kiểm soát, cho nên sức khỏe con 

người suy kém đáng kể, theo thống kê, tin tức khoa học….Cô vợ tà tà, chưa có ý kiến, rồi thình lình nói….Anh vứt 

…Bố nó tờ báo đi cho rồi, tin tức …bá láp, bá xàm….Anh chồng …cười ôm bụng….Thế là cả bọn chấm điểm :   

hay ! Có lý ! Thưởng cho 1 ly kèm cái cánh gà nữa…. Hết ! 

 

 

                                                                                                                                          Lão Phan       

 

 


