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Đố vui các Bạn – Bài số 60 

                   
Phần câu hỏi : 

Câu số 1 : Thống kê thế giới về Việt Nam : Theo cơ quan thống kê của Liên 

Hiệp Quốc năm 2018 : 

      11/-Theo chỉ số tự do ngôn luận ( freedom of press), Việt Nam đứng vị trí  

số bao nhiêu trong số 180 quốc gia trên thế giới, đã được xếp hạng ? Việt Nam 

được coi là khá hơn những quốc gia nào ?  

     12/-Theo chỉ số ô nhiễm :Việt Nam đứng ở vị trí  số bao nhiêu, trong số 

124 quốc gia đã được xếp hạng ?  

     13/- Thu nhập tính theo đầu người ::Thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 57/193, nhưng Việt Nam lại 

đứng hàng thứ bao nhiêu, tính theo thu  nhập bình quân đầu người , nghĩa là xếp hạng đứng trong nhóm nào trong số 

3 nhóm : hạng cao, hạng trung và hạng thấp, tức hạng…bét  ? 

      

Câu số 2 :  Bây giờ ta đổi món ăn chơi nghe !  
   Ca dao thời đại nguyên tử nghe thấy trong quán nhậu Sài gòn như dưới đây. Điền vô những chữ còn thiếu ! : 

Một tay ngà ngà bia bọt lên  giọng : bạn của tui nói với cô bồ :  Em có Ô Kê không để anh về thưa chuyện với Ba Má 

cho chúng mình mần đám cưới ? - Cô bồ đọc mấy câu ca dao thời đại nguyên tử với lại a - còng @ như sau : 

 

Gió đưa bụi chuối tùm lum, 

Mẹ anh như hùm …thiếu 4 chữ  .....                            

- Rồi cô làm cao, hát tiếp : 

Duyên em đáng giá ngàn vàng, 

Anh về bán cả họ hàng … thiếu 2 chữ  …..                   

- Chàng trai đáp lại :  

Anh về bán cái hột xoàn, 

Bán thêm cây vàng dư sức …thiếu 2 chữ …..                    

- Tay bợm nhậu khác lên tiếng : 

Có phúc lấy được vợ già, 

Sạch cửa, sạch nhà lại … thiếu 3 chữ   …..                            

Vô phúc lấy phải trẻ ranh ( bồ nhí ), 

Nó ăn, nó phá …bỏ đi 4 chữ                                          

Còn duyên kẻ đón người đưa. 

Hết duyên đi sớm về ……thiếu 3 chữ                       

Còn duyên kẻ đợi người chờ, 

Hết duyên vắng ngắt ….bỏ đi 4 chữ                

    Coi bộ hơi khó ăn đấy ! Điền vô những chữ còn thiếu cho nó có vần, có điệu, với ý nghiã đàng hoàng…  Cố ráng 

lên 1 tí coi ra sao, nhất là giới trẻ nhà ta, vốn liếng tiếng Việt còn…dở khẹt !   

            

Câu số 3 :  Câu thứ 3, đố về cái chi à ? À ! Rồi, có ngay ! Đố bà con, anh em ai có thể cho biết về nhạc sĩ Nguyễn 

Văn Đông, là một nhạc sĩ danh tiếng, đã để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm hay…ác liệt, Lão Phan tôi đã có 1 thời 

mê kinh khủng, cũng hát như ai, mà hát trên sân khấu thứ…xịn, có hàng mấy trăm khán giả đàng hoàng đấy nha 

bà con ! Rồi khi sang Mỹ, với khung cảnh hội hè, đám cưới, lại bị bà con, bè bạn biết chuyện,  lôi đầu lên sân khấu, 

Lão Phan tôi vẫn còn…liều mạng  làm 1 bản …Slow Rock của Nguyễn Văn Đông. Ai ngờ, bà con vỗ tay khen ác liệt, 

đến nỗi Lão phải hỏi bà con…khen thiệt hay khen tào lao đó ? Có người phải đứng lên nói thiệt, đàng hoàng là hát 

còn nghe được lắm chớ, cam đoan nói thiệt đó, Bác ơi !!!  

   31/- Bà con nào có thể nói đôi ba điều về đoạn đời binh nghiệp ( military career ) của ông nhạc sĩ  tài ba Nguyễn 

Văn Đông, không nào ? Nói sơ sơ cho phe ta biết với ! 

   32/- Bà con thử kể …10 bản nhạc của Nguyễn Văn Đông mà ta thường được nghe đó ! O.K ! 

 



2 

                                                       ( Coi phần trả lời ở ------ ) 

 

Phần trả lời : 
 

Câu số 1 : Thống kê thế giới về Việt Nam : Theo cơ quan thống kê của Liên 

Hiệp Quốc năm 2018 : 

 

 

 

11/-Theo chỉ số tự do ngôn luận ( freedom of press ), Việt Nam đứng vị 

trí  số bao nhiêu trong số 180 quốc gia trên thế giới, đã được xếp hạng ? 

Việt Nam được coi là khá hơn những quốc gia nào ?  

    Coi nào ! Bấm phôn hỏi cố vấn thì được biết : Việt Nam được xếp 

hạng thứ…174 trên tổng số 180 quốc gia đã được xếp hạng. Nghĩa 

là…phe ta, dép râu, nón cối, chỉ khá hơn các nước  Trung quốc ( Tầu 

cộng ), Bắc Hàn, Syria, Somalia, Turkmenistan và Eritria…. 

 

12/-Theo chỉ số ô nhiễm , Việt Nam đứng ở vị trí  số bao nhiêu, trong số 

124 quốc gia đã được xếp hạng ? – Cái này mới đọc báo hôm nào đây, 

nhớ mang máng… À ! Việt Nam phe ta đứng hạng…102 trong số 124 

quốc gia đã được xếp hạng ! Nghĩa là…dơ dáy, bẩn kinh hoàng, rác rến 

tùm lum, đứng vào hạng …ô nhiễm môi trường kinh khủng….Chẳng vậy 

mà, cứ cuối tuần là có những nhóm người tự nguyện,,,tay cầm cái kẹp 

kẹp rác, tay xách túi ni-lông đi dọn rác quanh Hồ Gươm, thủ đô Hà Nội 

mới  …ớn chớ. Cái vụ này lại do…khách du lịch làm trước rồi sau đó 

giới trẻ, sinh viên, học sinh trong nước cũng noi gương làm theo… 

  
13/- Thu nhập…Thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 57/193, 

nhưng thu  nhập bình quân đầu người xếp hạng đứng trong nhóm nào 

trong số 3 nhóm : hạng cao, hạng trung và thấp ?  

- Tính theo bình quân thu nhập theo đầu người thì…thì…Việt Nam dưới 

sự lãnh đạo của….Đảng dép râu, nón cối, ta xếp hạng thứ…123 trong số 

182 quốc gia đã được xếp hạng, tức là…hân hạnh được xếp vào nhóm 

thứ ba, tức hạng thấp nhất, mà dân nhậu thường gọi là….hạng bét đó ! 

 

Câu số 2 :  Bây giờ ta đổi món ăn chơi nghe !  
   Ca dao thời đại nguyên tử nghe thấy trong quán nhậu Sài Gòn như dưới đây. Điền vô những chữ còn thiếu nghe ! : 

Một tay ngà ngà bia bọt lên  giọng : bạn của tui nói với cô bồ :  Em có Ô Kê không để anh về thưa chuyện với Ba Má 

cho chúng mình mần đám cưới ? - Cô bồ đọc mấy câu ca dao thời đại nguyên tử với lại a còng @ như sau : 

 

Gió đưa bụi chuối tùm lum, 

Mẹ anh như hùm …thiếu 4 chữ  .....                           - ai dám làm dâu 

- Rồi cô làm cao, hát tiếp : 

Duyên em đáng giá ngàn vàng, 

Anh về bán cả họ hàng … thiếu 2 chữ  …..                - cưới em. 

- Chàng trai đáp lại :  

Anh về bán cái hột xoàn, 

Bán thêm cây vàng dư sức …thiếu 2 chữ …..            - cưới em. 

- Tay bợm nhậu khác lên tiếng : 

Có phúc lấy được vợ già, 

Sạch cửa, sạch nhà lại … thiếu 3 chữ   …..                 - ngọt cơm canh. 
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Vô phúc lấy phải trẻ ranh ( bồ nhí ), 

Nó ăn, nó phá …bỏ đi 4 chữ                                        - tan tành nó đi. 

Còn duyên kẻ đón người đưa. 

Hết duyên đi sớm về ……thiếu 3 chữ                         - trưa chán phèo.. 

Còn duyên kẻ đợi người chờ, 

Hết duyên vắng ngắt ….bỏ đi 4 chữ                            - như Chùa Bà Đanh. 

     Hay ! Giỏi quá ! Đúng y boong ! 

 

Câu số 3 :  31/-  Tóm tắt về đoạn đời binh nghiệp ( military  career ) của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông , ta thấy như 

sau : - Cuối năm 1951, ông nhập ngũ vào quân đội quốc gia Việt Nam . Sau đó ông được cử theo học khóa 4, trường 

võ bị ở Vũng Tầu ( trường Thiếu Sinh Quân ) . - Tháng 10 - 1952, ông tốt nghiệp thủ khoa với cấp bực Thiếu Úy. 

Năm 1953, ông được cử đi học khóa Đại đội trưởng tại trường Võ Bị Đà Lạt. Năm 1954, ông được cử ra Hà Nội học 

khóa  Tiểu Đoàn Trưởng. Ra trường, ông được cử giữ chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn trọng pháo 553 và là 

Tiểu Đoàn Trưởng trẻ nhất của quân đội quốc gia khi mới 22 tuổi. - Sau hiệp định Geneve 1954, ông di chuyển vào 

Nam và được thăng cấp Trung Úy, phục vụ tại phân khu Đồng Tháp Mười. - Đầu tháng 11 – 1955, ông được chuyển 

sang quân đội Việt Nam cộng hòa, giữ chức vụ Trưởng phòng 3 ( tác chiến ) của phân Khu Đồng Tháp 10. - Năm 

1956, ông tham gia chiến dịch Thoại Ngọc Hầu, đánh dẹp lực lượng quân sự của giáo phái Hòa Hảo. - Cuối năm 

1957, ông được cử đi theo học khóa Chỉ Huy tham mựu tại Hawaii – Hoa Kỳ. - Ngày Quốc Khánh Đệ Nhất Cộng 

Hòa 26 – 10 – 1959, ông được thăng cấp Đại Úy. - Năm 1963, ông được thăng cấp Thiếu Tá. - Ngày Quân Lực 19 – 6 

- 1968, ông được thăng cấp Trung Tá. - Ngày 1 – 11 – 1972, ông được thăng cấp Đại Tá... Ông là nhạc sĩ phục vụ 

trong quân đội Việt Nam cộng hòa có cấp bậc Đại Tá , là cấp bậc cao nhất,  chỉ có 2 nhạc sĩ trong quân đội mang 

cấp bậc Đại Tá như vậy mà thôi.  

  32/-  10 bản nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mà bà con ta hay được nghe đại khái là .... 

1- Chiều mưa biên giới .             5- Hải ngoại thương ca .         8-  Tình ca hàng hàng lớp lớp. 

2- Mấy dậm sơn khê .                 6- Nhớ một chiều xuân.          9-  Nhớ người viễn xứ. 

3- Phiên gác đêm Xuân..            7-  Hẹn ước đêm Xuân.          10-  Mầu hoa kỷ niệm. 

4- Sắc hoa mầu nhớ .... 

     Đủ 10 chưa ? – Rồi ! Giỏi !            Hẹn gặp kỳ sau nghe bà con ! 

 

                                                                                                                                        Lão  Phan 
 

 

 

 

 


