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Đố Vui các Bạn – Bài số 56
*
Phần câu hỏi :
Câu số 1 : Người đàn ông bẩn nhất thế giới
Trông hình ảnh bên cạnh này, đố bà con phe ta biết :
A/- Người đàn ông này là ai ? Lúc nói tới ông ở đây, là lúc ông bao nhiêu tuổi ?
B/- Có điều chi đặc biệt mà thiên hạ lại đưa ông lên báo chí xa gần để nói tới, nói
lui là làm sao ?
C/- Cuộc sống của ông cò chi đặc
biệt khác thường ?

Câu số 2 : Tính từ năm 1974 trở về sau, cho tới tháng 11 năm 2016, tức là tới vị Tổng Thống thứ 44, Barack
Obama, Hoa kỳ đã có mấy vị Tổng Thống viết bằng tay trái ? – Á à ! Cái dzụ này đâu có để ý nhiều lắm cho nên làm
sao mà nhớ được hè….Không có chơi cái màn…bấm phôn hỏi lung thiên hạ đấy nghe ! Sợ rằng chưa khó lắm, đủ sức
làm cho bà con ta….bị thương nặng cho nên yêu cầu bà con…nhắm mắt lại, viết, vẽ nguyệch ngoạc làm sao cho ra
hình ảnh ít nhất 1 vị Tổng Thống Mỹ đang ngồi viết bằng tay trái đó . Vẽ xấu xấu 1 tí…cũng Ô Kê vì mình đâu có
phải là họa sĩ, là thợ vẽ loại…professional đâu, phải không ?

Câu số 3 : Chơi xong 2 câu đố ở trên, bà con ta la làng…khó quá ! Căng quá ! Cái đầu coi bộ muốn …nổ bùng !
quá hà ! Cụ Phan cho…xả hơi chút chút đi ! Thế cho nên Lão tôi đành phải …chơi đến loại câu đồ vui vui, nhất là
có,,,,nhậu ở trong đó. như đây nè ! Ô Kê là cái chắc !
Bước vào quán nhậu, chỉ còn 1 bàn trống chỗ, Lão tôi mừng hết lớn, khi thấy mấy bợm nhậu đang chuyện trò tưng
bừng vui vẻ…Họ hứng thú đố nhau lung tung, bên nào thua là cứ việc mang đồ nhậu ra, bên thắng cứ nhậu thoải
mái…Họ nói với nhau về một bài thơ bình dân, vui vẻ, với lời giải thích như vầy : người Việt Nam mình, dù là sống ở
đâu cũng cứ sống chết với 2 món đồ ăn…chính hiệu không thây đổi , ở nhà thì cứ ăn cơm muôn năm, cho đến chết,
ra khỏi nhà mà ăn thì thường quen với món …phở hơn cả. Do đó dân gian nhà mình mới có bài Thơ như ri :
Cơm và Phở
Cơm khoe: tớ nhất trên đời.
Phở rằng: tớ cũng tuyệt vời đấy nha!
Cơm là từ gạo mà ra.
Phở cũng từ gạo nhưng mà…
Cơm nhờ hương gạo mà thơm.
Phở nhiều “nguyên liệu” nên thơm đủ mùi.
Cơm ăn no bụng là thôi.
Phở vừa no, lại muốn đòi ….
Cơm ăn hàng bữa nên quen.
Phở thì thỉnh thoảng nên thèm, đương nhiên.
Cơm ngon, chẳng lo mất tiền.
Phở “thiu”, cũng phải bỏ tiền…..
Cơm chân chất, chẳng đẩy đưa.
Phở trang trí đẹp, dễ lừa mắt ai.
Cơm ngon chẳng sợ tiếng tai.
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Phở tuy đẹp đẽ nhưng đầy ….
Cơm quen chẳng ngại ngần gì.
Phở ăn dăm bữa tức thì ngán thôi.
Phụ “cơm”, chớ phụ người ơi !
Cho dù thua “phở”, nhưng thời…
Nguời ta đố nhau : Cứ mỗi đoạn 4 câu thì câu thứ 4 của đoạn đó bị lấy…cất vào tủ 2 chữ. Bây giờ đố bà con ta : họ
đã cất đi mỗi câu thứ 4 của một đoạn 2 chữ như thế nào ? Bà con ta thử vỗ trán, tìm cho ra 2 chữ đó, điền dzô, đọc lên
coi có vần, có điệu, khi đọc tiếp xuống câu kế dưới và có có ý nghĩa đàng hoàng không nào. Dễ òm ! Không cần phải
là Nhà Thơ, Thi sỡi chi cả, cứ đọc thử, lẩm nhẩm tí ti là nó ra ngay. Đúng y boong à !
( Coi phần trả lời ở trang …..)
*

Phần trả lời :
Câu số 1 : Câu số 1 :
Cụ ông 80 tuổi - Amoo Hadji đã có hơn 60 năm chưa từng tắm gội và được
mệnh danh là người bẩn nhất thế giới.
Cụ ông 80 tuổi Amoo Hadji đến từ
Iran lại một lần nữa
"gây bão" cộng đồng
mạng khi được nhiều
trang tin quốc tế nhắc đến kỷ lục hơn 60 năm không tắm gội
của ông.
Do nhiều năm không tắm, làn da của ông Hadji đã chuyển
sang màu bùn đen xám.
Sau khi xem hình ảnh, một số bình luận còn cho rằng tay
chân ông sần sùi không khác những chú voi.
Amoo Hadji cho biết, ông không thích tắm rửa trong suốt nhiều năm qua vì mỗi khi cơ thể sạch sẽ lại khiến ông bệnh
và trở nên ốm yếu hơn.
Ngoài việc lười tắm gội, cụ ông 80 tuổi còn có một số thói quen kỳ lạ trong suốt nhiều năm qua.
Đó là dùng chiếc ống nhỏ làm một điếu cày tự chế, đốt và
hút phân động vật thay vì hút thuốc lào như nhiều người
xung quanh.
Ngoài ra, ông cũng có sở thích hút thuốc với một lần từ 4 5 điếu.
Do sống biệt lập với thế giới bên ngoài, người đàn ông bẩn
nhất thế giới thường tự bắt động vật hoang dã để nướng
ăn, điển hình như món nhím nướng.
Cuộc đời của Amoo Hadji là những chuỗi ngày vô định,
nay đây, mai đó….

Câu số 2 : Tính từ năm 1974 trở về sau, cho tới tháng 11 năm 2016, tức là tới vị Tổng Thống thứ 44, Barack
Obama, Hoa kỳ đã có mấy vị Tổng Thống viết bằng tay trái ? – Á à ! Cái dzụ này đâu có để ý nhiều lắm cho nên làm
sao mà nhớ được hè….Không có chơi cái màn…bấm phôn hỏi lung thiên hạ đấy nghe ! Sợ rằng chưa khó lắm, đủ sức
làm cho bà con ta….bị thương nặng cho nên yêu cầu bà con…nhắm mắt lại, viết, vẽ nguyệch ngoạc làm sao cho ra
hình ảnh ít nhất 1 vị Tổng Thống Mỹ đang ngồi viết bằng tay trái đó . Vẽ xấu xấu 1 tí…cũng Ô Kê vì mình đâu có
phải là họa sĩ, là thợ vẽ loại…professional đâu, phải không ?
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Đây không là điều mới lạ tại Tòa Bạch Ốc, mà còn có thể là khuynh
hướng chung tại Tòa Bạch Ốc trong thời đại ngày nay. Theo ghi nhận
của nhật báo New York Sun mới đây, kể từ năm 1974, Hoa Kỳ đã có
bốn vị tổng thống thuận tay trái. Đó là bốn ông Gerald Ford,
Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton. Thêm ông Obama
vào là 5 vị. Bên trái là cựu TThống Obama đang viết bằng tay trái
đó ! ….

Câu số 3 : Bước vào quán nhậu, Lão tôi mừng hết lớn, khi thấy
còn 1 bàn trống, bàn bên cạnh có mấy bợm nhậu đang chuyện trò
tưng bừng vui vẻ…Họ hứng thú đố nhau lung tung, bên nào thua là cứ việc mang đồ nhậu ra, bên thắng cứ nhậu thoải
mái…Họ nói với nhau về một bài thơ bình dân, vui vẻ, với lời giải thích như vầy : người Việt Nam mình, dù là sống ở
đâu cũng cứ sống chết với 2 món đồ ăn…chính hiệu không thây đổi , ở nhà thì cứ ăn cơm muôn năm, cho đến chết,
ra khỏi nhà mà ăn thì thường quen với món …phở hơn cả. Có tay bợm bịt miệng cười, Me-sừ coi bộ là trưởng
nhóm la : cười cái chi mà cười ? – Thì tui cứ thấy nói đến …Cơm với Phở là tự nhiên…bắt cười thôi à ! – Đố đàng
hoàng đó nghe ! Không có tào lao đâu mà cười !!! Do đó dân gian nhà mình mới có bài Thơ như ri :
Cơm và Phở….
Nguời ta đố nhau : Cứ mỗi đoạn 4 câu thì câu thứ 4 của đoạn đó bị lấy…cất vào tủ 2 chữ. Bây giờ đố bà con ta : họ
đã cất đi mỗi câu thứ 4 của một đoạn 2 chữ như thế nào ? Bà con ta thử vỗ trán, tìm cho ra 2 chữ đó, điền dzô, đọc lên
coi có vần, có điệu, khi đọc tiếp xuống câu kế dưới và có có ý nghĩa đàng hoàng không nào. Dễ òm ! Không cần phải
là Nhà Thơ, Thi sỡi chi cả, cứ đọc thử, lẩm nhẩm tí ti là nó ra ngay !
Cuối cùng, có 1 bợm nhậu giơ tay : tui tìm ra rồi ! Đây cứ đọc thử bài Tho cò những chữ bị thiếu đã được điền dzô
đàng hoàng. Đọc lên thấy đúng vần, đúng điệu, đầy đủ ý nghĩa ngon lành. Mọi người lẩm nhẩn đọc lại, rồi khen :
Đúng y chang ! Thưởng cho nó một chầu nhậu chết bỏ luôn ! Cả bọn vỗ tay ào ào, bất kể dân nhậu chung quanh.
Bài Thơ được điền dzô đầy đủ, đàng hoàng như ri :
Cơm và Phở
Cơm khoe: tớ nhất trên đời.
Phở rằng: tớ cũng tuyệt vời đấy nha!
Cơm là từ gạo mà ra.
Phở cũng từ gạo nhưng mà…
Cơm nhờ hương gạo mà thơm.
Phở nhiều “nguyên liệu” nên thơm đủ mùi.
Cơm ăn no bụng là thôi.
Phở vừa no, lại muốn đòi ….
Cơm ăn hàng bữa nên quen.
Phở thì thỉnh thoảng nên thèm, đương nhiên.
Cơm ngon, chẳng lo mất tiền.
Phở “thiu”, cũng phải bỏ tiền…..
Cơm chân chất, chẳng đẩy đưa.
Phở trang trí đẹp, dễ lừa mắt ai.
Cơm ngon chẳng sợ tiếng tai.
Phở tuy đẹp đẽ nhưng đầy ….
Cơm quen chẳng ngại ngần gì.
Phở ăn dăm bữa tức thì ngán thôi.
Phụ “cơm”, chớ phụ người ơi !
Cho dù thua “phở”, nhưng thời…

ngon hơn.

ăn thêm.

ra mua.

hoài nghi.

an tâm.
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Cuối cùng, có 1 bợm nhậu giơ tay : tui tìm ra rồi ! Đây cứ đọc thử bài Thơ cò những chữ bị thiếu đã được điền dzô
đàng hoàng. Đọc lên thấy đúng vần, đúng điệu, đầy đủ ý nghĩa ngon lành. Mọi người lẩm nhẩn đọc lại, rồi khen :
Đúng y chang ! Thưởng cho nó một chầu nhậu chết bỏ luôn ! Cả bọn vỗ tay ào ào, bất kể dân nhậu chung quanh.

Lão Phan

