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Đố vui các bạn – Bài số 51
•

Lão Phan

Phần câu hỏi :
Câu số 1 : Hồi cuối năm 2016, báo chí các nơi xôn xao, ồn ào về cái vụ…trăng
tròn lớn nhất, đẹp nhất trong vòng 70 năm qua, xuất hiện trên bầu trời, khắp nơi
đều có thể trông thấy trong điều kiện bình thường. Bà con phe ta ai còn nhớ cái vụ
đó, xin cho biết vài hình ảnh đẹp nhất về cái vụ trăng tròn, lớn mà đẹp này ở nước
Mỹ mà báo chí nói đến nhiều hơn cả… OK nghe bà con !

Câu số 2 : Bây giờ xin hỏi bà con ta mấy câu linh tinh như vầy, chẳng có chi đáng lo, đáng ớn lạnh xương sống chi
hết trơn đâu nghe !
A/- Ai đã nói câu này ? Khi nào ? Nói nhỏ tí ti là...trong năm 2016 mới keng đây hè... và nhân vật nói câu đó
hổng có ở đâu xa lắc, xa lơ chi mô, ở gần xịt à....
“Tôi đã tới đây để chôn cái tàn dư cuối cùng của Chiến-tranh Lạnh ở Châu-Mỹ/I have come here to bury the last
remnant of the Cold War in the Americas “.

B/- Chờ cho thêm 1 câu hỏi vào đây -

Câu số 3 : Các cô, các cậu nhà ta kêu quá trời : 2 câu
trên khó ơi là khó ! Vậy để cho các cô, các cậu
khỏi…xuống đường biểu tình, Lão Phan xoay sang
…chơi cái mục vui vui chút ! Dễ òm !
A/- Các cụ ngày xưa có nói:
“Cờ bạc là bác thằng bần,
Cửa nhà bán hết…..” thiếu 4 chữ . Mấy cô, mấy cậu điền vô cho đủ, có vần có điệu đàng hoàng và
“ giảng bài “ luôn cho phe ta rõ là: 2 câu đó có ý nghĩa khuyên răn ra sao ? Dễ hơn ….nhậu cây cà rem nữa !
B/- Trong quán nhậu, 4 anh bợm đã ngà ngà, gật gật gù gù đố nhau mấy câu thơ không giống ai như vầy …
Hạnh phúc của vợ là
Ôm chồng thật lâu,
Hôn chồng thật sâu,
Thì thầm 1 câu....
Đến đây thì...tắc tị, nghe không rõ. Vậy xin nhờ bà con nối tiếp thêm cho 2 câu ngăn ngắn cỡ như vậy, cho có vần
có điệu và có ý nghĩa đàng hoàng, theo đúng quy định của cái Hội...vợ chồng ngon lành, hạnh phúc nhất trên thế giới
này.....
--- Coi phần trả lời ở ------

Phần trả lời câu đố :
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Câu số 1 :
Vầng trăng lớn nhất trong 70 năm qua :
Tối 14- 11 – 2016, người yêu thiên văn trên khắp thế giới có dịp chiêm
ngưỡng siêu trăng lớn nhất và đẹp nhất trong vòng 70 năm qua và ghi lại nhiều
khoảnh khắc ấn tượng.
Siêu trăng tuyệt đẹp bên trên tượng Nữ
thần Tự do ở thành phố New York, Mỹ.
Ảnh:Caters News.

Siêu trăng lơ lửng bên trên ngọn
hải đăng ở bến cảng Chicago.

Siêu trăng mọc phía sau tòa nhà Chrysler ở
New York, Mỹ tối 14/11. Ảnh: Reuters.
Siêu trăng tròn và sáng nhất vào lúc 20h52,
giờ Việt Nam.

Câu số 2 : Bây giờ xin hỏi bà con ta mấy câu
linh tinh như vầy, chẳng có chi đáng lo, đáng ớn
lạnh xương sống chi hết trơn đâu nghe !
A/- Ai đã nói câu này ? Tôi đã tới đây để chôn cái tàn dư cuối cùng của Chiến-tranh Lạnh ở Châu-Mỹ/ I have
come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas .
Khi nào ? - Khi TT Obama đến thăm Cuba hồi tháng 3 -2016.
B/- 3 vi tổng thống Mỹ giầu nhất xưa nay : Theo tổ chức Wall Street phân tích tài chính của các Tổng thống Mỹ,
hãng tin tài chính trực tuyến xét đến các tài sản như bất động sản, tiền tiết kiệm, của thừa kế, tiền từ bản quyền sách,
thu nhập từ kinh doanh, lợi nhuận từ tài sản gia đình và các hình thức thu nhập khác…
Dưới đây là danh sách của Wall Street về 3 vị Tổng thống giàu nhất mọi thời đại - với giá trị tài sản ròng đã được
điều chỉnh theo lạm phát:
1. Donald J. Trump
Tài sản ròng cao nhất: 3,1 tỷ USD
Tổng thống thứ 45 (2017- 2021)
Donald Trump được sinh ra trong một gia đình giàu có và
được thừa kế ít nhất 413 triệu đô la từ cha mình, theo New
York Times. Ông giàu hơn sau khi tiếp quản công việc kinh
doanh bất động sản của cha mình và hiện đang sở hữu hàng tỷ
đô la bất động sản…
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2. John F. Kennedy
Tài sản ròng cao nhất : 1,1 tỷ USD
Tổng thống thứ 35 (1961-1963)
John F. Kennedy được sinh ra trong nhung lụa và tất cả tài
sản của ông có được là từ thừa kế. Cha ông, Joe Kennedy, là
một trong những người đàn ông giàu nhất nước Mỹ với khối
tài sản có được từ các hoạt động ngân hàng và đầu tư. Ngoài
ra, vợ của ông, bà Jackie, cũng rất giàu. Bà là người thừa kế
một gia tài dầu mỏ…
3. George Washington
Tài sản ròng cao nhất: 587 triệu đô la
Tổng thống đầu tiên (1789-1797)
Phần lớn tài sản của vị Tổng thống Mỹ đầu tiên là của thừa kế.
George Washington được thừa hưởng đồn điền trù phú, Mount
Vernon, từ người anh cùng cha khác mẹ. Ông cũng kiếm được
nhiều tiền trên cương vị tướng lãnh rồi sau đó là Tổng thống.
Mức lương của Tổng thống Washington vào năm 1789 là
25.000 đô la, chiếm 2% tổng ngân sách của Hoa Kỳ thời điểm
đó…

Câu số 3 : Các cô, các cậu nhà ta kêu quá trời : 2 câu trên khó ơi là khó ! Vậy để cho các cô, các cậu khỏi…xuống
đường biểu tình, Lão Phan xoay sang cái mục vui vui, cho các Cô, các Cậu dễ thở một chút nghe ! Dễ òm !
A/- Các cụ ngày xưa có nói:
“Cờ bạc là bác thằng bần,
Cửa nhà bán hết…..” thiếu 4 chữ . Mấy cô, mấy cậu điền vô cho đủ, có vần có điệu đàng hoàng nghe ! và
“ giảng bài “ luôn cho phe ta rõ là 2 câu đó có ý nghĩa khuyên răn ra sao ? Dễ hơn ….nhậu cây cà rem nữa !
Có 1 cậu giơ tay ! – Cờ bạc là bác thằng bần,
Cửa nhà bán hết, cho chân vào cùm.
Đánh bạc mê say, còn tí tiền là …là còn đánh bạc thì trước sau chi cũng…hết tiền, đi vay để gỡ gạc, nhà có chi cũng
đem đi bán để gỡ tiếp, làm nhiều chuyện bậy bạ, đụng chạm trong gia đình, gây gổ với người chung quanh, đi đến
oánh lộn, có súng thì đem ra mà… pằng ! pằng ! Người chết, kẻ bị thương…Cảnh sát kéo tới, còng tay lại, tạm giam,
rồi ra Tòa quan lớn lãnh án…Cuộc đời âm u đen tối như…đêm ba mươi Tết vậy….
B/- Trong quán nhậu, 4 anh bợm đã ngà ngà, gật gật gù gù đố nhau
mấy câu thơ không giống ai như vầy …
Hạnh phúc của vợ là :
Ôm chồng thật lâu,
Hôn chồng thật sâu,
Thì thầm 1 câu....
Đến đây thì...tắc tị, nghe không rõ. Vậy xin nhờ bà con nối tiếp
thêm cho 2 câu nghăn ngắn cỡ như vậy, cho có vần có điệu và có ý
nghĩa đàng hoàng, theo đúng quy định của cái Hội...vợ chồng ngon lành, hạnh phúc nhất trên thế giới này..... Có bà
con giơ tay : Xin...chơi liền.... Câu trước là...Thì thầm một câu... A- lê hấp ! Ta chơi tiếp ::
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Tiền chồng để đâu
Đưa đây cho vợ !
Bà con vỗ tay : Hay quá ! Tuyệt cú mèo !
Hay quá xá ! Đáng đồng tiền bát gạo ! Kỳ sau mần tiếp nghe bà con !

Lão Phan

