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Đố Vui Bạn đọc – Bài số 46 

                      * 

Phần câu Đố : 
* Câu số 1 :  
21/- Thời gian gần đây thôi hà, bà con thiên hạ bàn tán tùm lum về 

chuyện…các vị Tổng Thống Hoa Kỳ sau khi rời tòa Bạch Ốc, về nhà…ngồi 

chơi sơi nước…Ấy ấy !!!! Sorry ! Mấy ổng ngồi chơi sơi nước như kiểu dân 

Cá Kèo chúng mình đâu có được ! Mấy ổng về nhà…uống cà phê, ngồi viết 

Hồi Ký ( writing memoirs ) kể chuyện 4 năm, 8 năm mần cái job của vị 

President of the United States of America huy hoàng, rực rỡ hay là…âm u gió mưa, bão bùng, thêm mắm, thêm muối 

dzô chút chút. Cái vụ viết Hồi Ký này cũng tưng bừng nổi tiếng dễ sợ lắm. Vậy chớ, bây giờ đố bà con, cô bác : 3 vị 

Tổng Thống gần đây nhất, sau khi …bám trụ được 8 năm nơi…tiền đồn chống cộng…ấy !   ấy ! Quên cái miệng ! Cứ 

…tiền đồn chống cộng  hoài…Sau khi trấn giữ tòa Bạch Ốc được 8 năm, 3 vị Tổng Thống gần đây nhất là Bill  

Clinton, George W. Bush và Barack Obama viết Hồi Ký, ký hợp đồng này nọ với nhà xuất bản và kiếm được số tiền 

mỗi người bao nhiêu ? Có thêm chi tiết linh tinh chi thì cho bà con ta biết luôn ! OK ! 

 

* Câu số 2 : Câu Đố này chắc là các Cô, các Cậu Sinh viên, học sinh thấy …..đỡ khổ 1 tí chăng ?  

    Người Việt Nam chúng mình khi xài…Tục ngữ, Ca dao ( proverbs, folk-songs )  thường nói  : 

       21/-  Hay làm hay hơn là hay nói.         22/-  Cái khó ló cái khôn/ Có khó mới có khôn. 

       23/-  Sau cơn mưa trời lại sáng / Hết cơn bĩ cực, tới hồi thái lai. 

       24/-  Không nên vơ đũa cả nắm.          25/-  Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh / Thấp thoáng bóng đêm, Cú 

cũng như Tiên..   Thì bà con…nhà Mỹ chúng mình nói làm sao với ý nghĩa tương tự như vậy ? 

 

* Câu số 3 :    31/- Bạn có biết, có nhớ điểu chi về “ Ngày quốc kỳ - National 

Flag Day “ của nước Mỹ không  hà ? Nói thử cho bà con nghe coi, xem đúng, coi 

nhớ được chừng mô hè… - Bỗng dưng hỏi khơi khơi thế này, coi bộ …ngọng mất 

rồi, còn chi mô ! Cho mở sách, lên mạng Net coi thì ra liền, chớ còn nhớ trong đầu 

thì…xin chịu thua. 

    32/- Đọc tin tức, coi mọi chuyện linh tinh, hầm bà làng trong lãnh vực thể thao 

của Mỹ trong năm 2017, người ta biết đến một tay đô vật của Mỹ  ( American  wrestler ) , ngoài cái môn đấu vật nhà 

nghề, chuyên nghiệp ra, chàng ta còn lập kỷ lục thế giới ( world record ) về cái màn…dùng cái đầu của mình thay cho 

cái búa, thay cho quả tạ đóng đinh, đập bể những miếng bê-tông một cách kinh hoàng, dễ sợ. Bạn thử cho biết sơ sơ 

về cái chuyện này coi ra răng, biết chừng mô nói chừng nớ…O.K ! 

 

Phần trả lời Câu Đố :  
* Câu số 1 :  
21/- Thời gian gần đây thôi hà, bà con thiên hạ bàn tán tùm lum về chuyện…các 

vị Tổng Thống Hoa Kỳ sau khi rời tòa Bạch Ốc, về nhà…ngồi chơi sơi nước…Ấy 

ấy !!! Sorry ! Mấy ổng ngồi chơi sơi nước như kiểu dân Cá Kèo chúng mình đâu 

có được ! Mấy ổng về nhà…uống cà phê, ngồi viết Hồi Ký ( writing memoirs ) kể 

chuyện 4 năm, 8 năm mần cái job của vị President of the United States of America 

huy hoàng, rực rỡ hay là…âm u gió mưa, bão bùng, thêm mắm, thêm muối dzô 

chút chút. Cái vụ viết Hồi Ký này cũng tưng bừng nổi tiếng dễ sợ lắm. Vậy chớ, 

bây giờ đố bà con, cô bác : 3 vị Tổng Thống gần đây nhất, sau khi …bám trụ được 

8 năm nơi…tiền đồn chống cộng…ấy !   ấy ! Quen cái miệng ! Cứ …tiền đồn chống cộng  miết !…Sau khi trấn giữ 

tòa Bạch Ốc được 8 năm, 3 vị Tổng Thống gần đây nhất là Bill  Clinton, George W. Bush và Barack Obama viết Hồi 

Ký, ký hợp đồng này nọ với nhà xuất bản và kiếm được số tiền mỗi người bao nhiêu ? Coi nào : - Vợ chồng ông 

Obama đã  ký hợp đồng với nhà xuất bản danh tiếng New York Penguin Random House để phát hành hai cuốn hồi 

ký.   – “ Chúng tôi rất mong chờ được làm việc cùng vợ chồng ông bà Obama để xuất bản sách của cả hai, trên phạm 
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vi toàn cầu với ý nghĩa và quy mô chưa từng có ", giám đốc điều hành Penguin Random House, Markus Dohle, cho 

biết ngày 28 – 01 – 2017. 

     Theo Guardian, các điều khoản của hợp đồng không được tiết lộ song mức giá của nó lên tới hơn 60 triệu USD, 

con số kỷ lục đối với các cuốn hồi ký của những Tổng thống Mỹ. Cuốn "My Life - Đời tôi “  của cựu Tổng thống 

Bill Clinton thu về 15 triệu USD trong khi ông George W Bush kiếm được khoảng 10 triệu USD nhờ hồi ký 

“Decision Points - Những thời khắc quyết định “. 

    Ngày phát hành và tựa đề của các cuốn sách của ông bà Obama chưa được ấn định. Nhà xuất bản từ chối cung cấp 

thông tin chi tiết, song cho biết các ấn phẩm này sẽ phản ánh những năm tháng ở Nhà Trắng của ông bà Obama.. 

AP cho hay cuốn hồi ký của ông Obama sẽ viết về nhiệm kỳ tổng thống, còn bà Michelle sẽ cho ra đời một tác phẩm 

truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ bằng câu chuyện cuộc đời của chính bà. 

 

* Câu số 2 : Câu Đố này chắc là các Cô, các Cậu Sinh viên, học sinh thấy …..đỡ khổ 1 tí chăng ?  

    Người Việt Nam chúng mình khi xài…Tục ngữ, Ca dao ( proverbs, folk-songs )  thường nói  : 

       21/-  Hay làm hay hơn là hay nói.         22/-  Cái khó ló cái khôn/ Có khó mới có khôn. 

       23/-  Sau cơn mưa trời lại sáng / Hết cơn bĩ cực, tới hồi thái lai. 

       24/-  Không nên vơ đũa cả nắm.          25/-  Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh / Thấp thoáng bóng đêm, Cú 

cũng như Tiên..   Thì bà con…nhà Mỹ chúng mình nói làm sao với ý nghĩa tương tự như vậy ? Bất thình lình mà 

hỏi như rứa thì ai mà nhớ ra cho được ! Chỉ có cách bấm phôn kêu cứu quân sư, bạn bè … mách nước ( giving 

information in order to help ) , chớ biết…mần răng chừ…Chỉ có cách đó mới có được phần trả lời như ri :  

      Bà con …nhà Mỹ  chúng mình thì nói đại khái như sau theo từng câu  : 

21/-  Hay làm hay hơn là hay nói.: Actions speak louder than words.         

22/-  Cái khó ló cái khôn/ Có khó mới có khôn.: Adversity brings wisdom. 

23/-  Sau cơn mưa trời lại sáng / Hết cơn bĩ cực, tới hồi thái lai.: After a storm comes a calm. 

24/-  Không nên vơ đũa cả nắm : All bread is not baked in one oven. 

25/-  Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh / Thấp thoáng bóng đêm, Cú cũng như Tiên : All cats are grey in the 

dark..    

 

* Câu số 3 :    
    31/- Bạn có biết, có nhớ đôi điểu về “ Ngày quốc kỳ - National Flag 

Day “ của nước Mỹ không hà ? Nói thử cho bà con nghe coi, xem đúng, 

coi nhớ được chừng mô hè… - Bỗng dưng hỏi khơi khơi thế này, coi bộ 

…ngọng mất rồi, còn chi mô ! Cho mở sách, lên mạng coi thì ra liền, chớ 

còn nhớ trong đầu thì…xin chịu thua. 

    Tên chính thức là Flag Day, hay đầy đủ hơn, National Flag Day, là 

ngày 14 tháng 6 hàng năm được nước Mỹ dành ra để vinh danh lá quốc 

kỳ. Ngày quốc kỳ Mỹ đầu tiên được chấp thuận năm 1777.  Sau nhiều 

vận động phát xuất từ nhiều nơi, kéo dài cả thế kỷ, đến 1916, cách đây cả trăm năm, Tổng Thống Woodrow Wilson 

công bố 14 tháng 6 chính thức là Ngày Quốc Kỳ, và mãi đến năm 1949, Quốc Hội Mỹ mới quyết định vĩnh viễn 

ngày này là National Flag Day.. Mỗi năm, vào tuần lễ 14 tháng 6, Tổng Thống Mỹ đều có thông điệp nói về Tuần Lễ 

Quốc Kỳ (National Flag Week), và khuyến khích toàn dân treo cờ trong suốt tuần lễ. 

    32/- Đọc tin tức, coi mọi chuyện linh tinh, hầm bà làng 

trong lãnh vực thể thao của Mỹ trong năm 2017, người ta biết 

đến một tay đô vật của Mỹ  ( American  wrestler ) , ngoài cái 

môn đấu vật nhà nghề, chuyên nghiệp ra, chàng ta còn lập kỷ 

lục thế giới ( world record ) về cái màn…dùng cái đầu của 

mình thay cho cái búa, thay cho quả tạ đóng đinh, đập bể 

những miếng bê-tông một cách kinh hoàng, dễ sợ. Bạn thử 

cho biết sơ sơ về cái chuyện này coi ra răng, biết chừng mô 

nói chừng nớ…O.K !  - John Ferraro có cái biệt danh  

( nickname ) tay “ đầu búa “ đã lập kỷ lục, dùng cái đầu của 

mình để đóng đinh ( driving nails ), mà đóng được nhiều 
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đinh nhất trong chương trình truyền hình giải trí Lo Show Dei Record của nước Ý : đóng được 38 cây đinh vào gỗ 

trong vòng 2 phút . Ngoài ra, anh còn lập được kỷ lục là dùng đầu và quả bóng bowling để đập bể được nhiều miếng 

bê-tông nhất trong thời gian 3 phút . Anh ta quỳ dưới đất, người ta đặt miếng bê-tông lên đầu, trong khi đó, 1 người 

khác thả quả bóng bowling nặng 7,3 kí-lô,  từ trên cao đập xuống. Anh ta đập bể được  45 miếng bê-tông trong vòng 3 

phút. Dễ sợ chưa ! Cái đầu anh ta là…cái giống chi vậy ? Húc vào đâu mà chẳng…tan tành xí quách cái đó, trong khi 

cái đầu anh ta vẫn cứ…bình an vô sự, nhậu liền sau đó, chắc cũng đâu có sợ, phải không bà con ! Biết vậy thôi, chớ 

đừng có bà con nào về nhà bắt chước rồi lôi đinh ra mà đóng, lôi những miếng, những cục bê- tông ra mà đập đấy 

nghe ! Đầu của mình mà bể tan tành xí quách thì…đau lắm đó bà con ! Còn…nhậu chi được nữa !!! 

                                                                                                                                 Lão  Phan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


