1

Đố Vui các bạn – Bài số 49
*

Lão Phan

Phần câu hỏi :
Câu số 1 : …Chiều mưa biên giới anh đi về đâu .
Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu .
Kìa rừng chiều âm u rét mướt
Chờ người về vui trong giá buốt
Người về bơ vơ …
A/- Trích trong bài hát tên là gì ?
B/- Tên nhạc sĩ là chi ?
C/- Xin hãy kể...sơ sơ chừng 5 bản nhạc của nhạc sĩ này cho bà con coi với.

Câu số 2 : Phe mình đọc sách đọc báo hoài, thấy mấy ông bà Bác sĩ nhà ta nói về cái bệnh Cao huyết áp, Mỹ kêu
bằng Hypertension, High blood pressure, mà ít lâu sau ai có hỏi thì...chữ nghĩa lại trả lại Thấy hết trơn, đâu còn nhớ
chi. Vậy mà hỏi về cài màn...nhậu thì lắm khi lại nhớ đó. Thôi, bây giờ thử trí nhớ bà con phe ta xem sao nghe !
Đại khái, nói cách bình dân chúng mình thì : nguyên nhân phát sinh ra cái bệnh Cao huyết áp này nó ra làm
sao ? Tại vì đâu mà sinh ra nó ? Biết chừng mô, kể ra nhiều càng hay, bà con nghe, may ra phòng ngừa, tránh được
chừng mô hay chừng đó.

Câu số 3 :
A/- Trông hình ảnh kế đây, bà con phe ta đoán thử coi là cái
vụ chi mà...đông con nít 1 dẫy, 1 hàng, rồi người lớn cũng 7,
8 người, giống như ở bệnh viện chi đó, phải không hè ? Ai
đoán ra, nói thử cho bà con nghe, xem có OK không !

B/- Định sì - tốp, ngơi ở chỗ này, nhưng ông bạn già đứng
bên cạnh hích cùi chỏ, phán : cho thêm chút nữa đi cho bà
con...chơi luôn vì đang hăng tinh thần ! – Thế thì chơi luôn,
ngán chi ! Sự khác nhau giữa con lợn và con...heo như thế
nào ? - Ủa ! Con lợn mà lại khác con heo là sao ? Có...say xỉn
chi không đấy ? – Không ! Cam đoan không say xỉn chi cả
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Coi trả lời ở trang ....... –
*

Phần trả lời câu hỏi :
Câu số 1 : Những câu này : Chiều mưa biên giới anh đi về đâu
Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu
Kìa rừng chiều âm u rét mướt
Chờ người về vui trong giá buốt
Người về bơ vơ …
A/- Trích trong bản nhạc Chiều mưa biên giới..
B/- Tác giả của bản nhạc là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.
C/- 5 bản nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì có thể kể sơ sơ như thế
này :
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1- Chiều mưa biên giới. 2– Mấy dặm sơn khê . 3- Sắc hoa mầu nhớ. 4– Phiên gác Đêm Xuân.
5- Khúc tình ca hàng hàng lớp lớp ( xin nói nho nhỏ nghe ! Lão Phan hồi xưa, còn là Sĩ Quan QLVNCH mà bị...hát
là hay chọn bản nhạc tủ này với bản...Em đến thăm anh một chiều mưa của Tô Vũ lắm đấy ).

Câu số 2 : Đại khái, nói một cách bình dân chúng mình thì : nguyên nhân phát sinh ra cái bệnh Cao huyết áp này
nó ra làm sao à ? Tại vì đâu mà sinh ra nó ? Biết chừng mô, kể ra nhiều càng hay, bà con nghe, may ra phòng ngừa,
tránh được chừng mô hay chừng đó. Nguyên hân từ xa đến gần, đại khái là :
- Do hậu quả của các bệnh về thận, bệnh nội tiết, bệnh về động mạch.
- Do uống thuốc ngừa thai, thuốc có thể gây nghiện như : cocaine, amphetamine.
- Yếu tố gia đình. Nếu trong gia đình có người bị bệnh cao huyết áp, hoặc tai biến mạch máu não thì ta có thể
mắc bệnh cao huyết áp vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.
- Giới tính : đàn ông dễ mắc bệnh này hơn phụ nữ. Phụ nữ sau khi mãn kinh cũng có thể dễ bị cao huyết áp
hơn lúc còn kinh. Khi các bà uống thuốc ngừa thai thì nguy cơ mắc bệnh này gia tăng.
- Chủng tộc : người da đen hay mắc bệnh này hơn người da trắng và bệnh cao huyết áp ở người da đen thường
nặng hơn.
- Người béo mập hay mắc bệnh hơn.
- Bị bệnh tiểu đường thì cũng thường có bệnh cao huyết áp vì 2 thứ bệnh này có...duyên nợ với nhau, và phá
hoại tim và thận nhiều hơn.
- Con người bị căng thẳng tâm thần thì cũng dễ bị mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tim hơn người bình thường.
- Người ăn nhiều muối, đồ ăn mặn cũng dễ bị Cao huyết áp hơn.
- Người ít vận động thường gây tình trạng béo mập, cân nặng tăng lên thì huyết áp cũng lên theo.
- Hóa chất của thuốc lá tạo cơ hội cho huyết áp của người hút thuốc tăng lên cao.
- Người uống rượu nhiều và uống kiểu... « trường kỳ kháng chiến ‘’cũng dễ bị cao huyết áp và bị tai biến
mạch máu não và bệnh thận luôn.
Nghe mà thấy ớn . Thôi, cố ráng giữ gìn, tránh được chừng mô hay chừng nớ !

Câu số 3 :
A/- Trông hình ảnh kế đây, bà con phe ta đoán thử coi là cái
vụ chi mà...đông con nít 1 dẫy, 1 hàng, rồi người lớn cũng 7,
8 người, giống như ở bệnh viện chi đó, phải không hè ? Ai
đoán ra, nói thử cho bà con nghe, xem có OK không !
Ấy là cái vụ 11 em bé được 1 bà Mẹ ở Ấn Độ sinh ra 1
lèo, ra 11 em luôn, ta kêu là sinh....11 đó ! Có điều lạ lạ ,
hay hay là ở cái chỗ : 11 bé sơ sinh nầy chào đời vào lúc 11 giờ
ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Các Bác sĩ, Y tá của Bệnh viện tại Suratto, Ấn Độ đã giúp
cho người Mẹ sinh 11 đứa con hoàn toàn tốt lành, êm đẹp.
Có người coi vụ này trên báo rồi nói lẩm bẩm : Bà Mẹ sinh
11 em bé mà tự mình nuôi cả thì nuôi làm sao hà ! Ở Mỹ này, vợ chồng sinh có 1 em bé mà không có bà ngoại, bà nôi
gánh đỡ cho phần nào thì dễ...bị khùng, bị điên quá ! Rồi còn đi làm, công việc đủ thứ trên đời, trong gia đình cứ
như...bị khủng bố tấn công ấy thôi. Không biết tính sao hè......Thuê mướn người trông nom khi con còn nhỏ xíu thế
này là cứ lo trước, lo sau cũng đủ…bể cái đầu ra mất rồi, còn chi mô nữa !

B/- Con lợn khác con heo rõ ràng đây nè ! - Con lợn sinh ra ở miền Bắc, con heo sinh ra ở miền Nam.
- Con lợn ăn ngô, con heo ăn bắp.
- Da con lợn làm bánh da lợn, da con heo không làm bánh chi cả.
- Con Lợn đóng phim thiếu nhi « Hiệp sĩ Lợn ‘’ , nhưng con Heo lại đóng phim người lớn. Vì thế cho nên mới có
loại ... Phim con heo - pornoghraphic films … Trời đất ! Bây giờ mới biết là…con Lợn có khác con Heo thiệt ,chớ
không phải là nói…tào lao đâu ! Có điều là phải có Bắc với Nam…nhào dzô chỗ này, mới làm cho chúng nó khác
nhau được chớ ! Thâm hiểm thiệt ! Chịu hết nổi !

Lão Phan
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