
Đố Vui Bạn Đọc – Bài số 21  

 

 

Phần câu hỏi : 

 

* Câu số 1 : Báo chí điện tử, Báo in có nói về chuyện …tai nạn khi sử 

dụng thang máy ( elevator, lift ). Bữa nay thử xem bà con ta cò nhớ được 

chút nào không hè …  Không nhớ tí nào mà gặp ba cái vụ lộn xộn nơi thang 

máy thì dễ chết quá. Câu hỏi như vầy : đang sử dụng thang máy, từ trên lầu 

cao xuống thấp, thình lình cái thang máy dở chứng…bị hư hỏng vì lỗi kỹ 

thuật, máy móc chi đó mà nó từ trên lầu thiệt cao cứ rơi ào ào xuống thấp với tốc độ nhanh kinh khũng…Vậy chớ lúc 

đó mình ở trong thang máy, tất nhiên là hoảng hồn, trời đất như muốn nổ tung vì bom khủng bố, nhưng phải làm sao 

cho khỏi…đi luôn, không bao giờ trở lại ? Nói nôm na là cho…khỏi chết ? 

  

* Câu số 2 :     Bà con ta là dân Mỹ gốc Việt chính hiệu 101 phần trăm rồi phải không ? Bây giờ người ta cho 

danh sách gồm 7 vị Tổng Thống Hoa Kỳ ( mới toanh, mới keng à )  như dưới đây, rồi đố bà con nhà mình nhớ được 

chừng mô ? Được chừng nào hay chừng đó, miễn là đừng có quên…tuốt luốt chẳng nhớ tí nào cả thì …ớn lạnh quá và 

buồn…5 phút đấy   :  

 

1/- Gerald R. Ford    2/- Jimmy Carter        3/- Ronald Reagan     4/- George H. W. Bush 

5/- Bill Clinton         6/- George W. Bush   7/- Barack Obama 

 

     Có danh sách 7 vị rồi, bây giờ đố :  

 

      A/- Hãy kể tên những vị  Đệ Nhất Phu Nhân ( ta quen gọi tào lao là…Bà Xã   đó ) của từng vị Tổng Thống.  Coi 

bộ hơi…ngon ăn cho nên…chơi thêm tí ti cho đáng đồng tiển, tô phở nghe !       

     B/-  Những vị nào làm Phó Tổng Thống cho từng vị Tổng Thống nói trên ? 

 

 Câu số 3 :  A/- Nguời đặt chân lên mặt trăng đầu tiên là ai ? Cho giở sách coi, cho bấm phôn hỏi quân sư này 

nọ nhưng không được quá…10 giây….1,2,3,4,5…. 

 

             Chơi tiếp bằng Câu đố dân gian nghe bà con  ! 

 

                           B/- 1. Cổ cao cao, cẳng cao cao 

                                     Chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh 

                                     Cảnh quê thêm đẹp bức tranh 

                                     Sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi ? Là con gì ?     

                                2. Bốn cây cột đình 

                                    Hai đinh nhọn hoắt 

                                    Hai cái lúc lắc 

                                    Một cái toòng teng 

                                    Trùng trục da đen 

                                    Lại ưa đầm vũng… Là Con gì ?     

 

 

                                                                    

                                                                         --- Coi phần trả lời ỡ  …… 

 

 

 

Phần trả lời câu đố :   

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gerald_R._Ford
https://vi.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://vi.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
https://vi.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
https://vi.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama


 

Câu số 1 : Đang sử dụng thang máy, từ trên lầu cao xuống thấp, thình 

lình cái thang máy dở chứng…bị hư hỏng vì lỗi kỹ thuật, máy móc chi đó 

mà nó từ trên lầu thiệt cao cứ rơi ào ào xuống thấp với tốc độ nhanh kinh 

khũng…Vậy chớ lúc đó mình ở trong thang máy, tất nhiên là hoảng hồn, 

trời đất như muốn nổ tung vì bom khủng bố, nhưng phải làm sao cho 

khỏi…đi luôn, không bao giờ trở lại ? Nói nôm na là cho…khỏi chết ? 

      Nếu thang máy bị hư và rơi xuống, có thể bạn nghĩ là mình chỉ có "chờ 

chết " mà thôi. Tuy nhiên nếu ta bình tĩnh và biết áp dụng một số lời 

khuyên sau đây thì tình thế sẽ khác hẳn, thoát hiểm dàng hoàng. 

     - Thứ nhất : hãy nhanh chóng nhấn mọi nút nhấn trong cái bảng của  

thang máy. Khi bộ cung cấp điện khẩn cấp được kích động thì thang máy sẽ không rơi thêm nữa.và dừng lại.                       

Thứ hai : hãy nắm chặt thanh nắm ( handle ) nếu có. Việc này làm bạn giữ được vị trí đứng của mình và không bị 

ngã hay bị va chạm vào thang máy khi mất thăng bằng. 

Thứ ba : là dựa lưng và đầu vào tường thang máy, tạo thành một đường thẳng đứng. Tựa vào tường để bảo vệ 

lưng/cột sống. 

Thứ tư  hãy cong đầu gối lại để tạo thế uyển chuyển, giảm thiểu sự chấn động mạnh có thể làm gãy xương chân trầm 

trọng khi bị va chạm. Sau khi đã thoát chết và bình tĩnh trở lại, ta sẽ tùy tình hình và trường hợp, khả năng mà giải 

quyết tiếp theo…. 

 

 Câu số 2 :                 Đệ nhất phu nhân                                        Phó tổng Thống  

 
Bà xã…à quên, Đệ nhất phu nhân và ông Phó của 7 vị Tổng Thống Hoa Kỳ kể dưới đây là là…. 

 

1/- Gerald R. Ford                Betty Ford                                                      Nelson Rockefeller          

2/- Jimmy Carter                  Rosalynn Smith Carter                                   Walter Mondale 

3/- Ronald Reagan                Nancy Davis Reagan                                      George H. W. Bush                           

4/- George H. W. Bush         Barbara Pierce Bush                                       Dan Quayle 

5/- Bill Clinton                      Hillary Rodham Clinton                                 Al Gore 

6/- George W. Bush              Laura Welch Bush                                          Dick Cheney 

7/- Barack Obama                 Michelle Obama                                             Joe Biden 
 

 Câu số 3 : A/- Nguời đặt chân lên mặt trăng đầu tiên là ai ? Giở sách ra coi, bấm phôn hỏi quân sư này 

nọ lung tung nhưng không  ra sao cả. Quáng gà…định tuyên bố đầu hàng, chịu thua thì may quá, có ông bạn ở ngoài 

chạy vào. Chưa kịp cho người bạn lên tiếng, mình hỏi luôn : ai lên mặt trăng đầu tiên ? Nói ngay đi, gấp lắm ! Ông 

bạn trơn mắt lên, nhưng cũng ú ớ nói đại…thì Chú Cuội chớ còn ai nữa . Chú Cuội, lên đó thăm chị Hằng, bỏ vợ ở 

nhà luôn, giờ cũng chưa thèm về …. Ờ nhỉ ! Đúng quá hà…. 

 

                          B/-   1. - Cổ cao cao, cẳng cao cao 

                                        Chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh 

                                        Cảnh quê thêm đẹp bức tranh 

                                        Sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi ? Là con gì ?    - Con gì mà rắc rối vậy ? Cổ cao, cẳng 

cũng cao luôn, chân thì đen mà cánh lại trắng, cảnh quê thêm đẹp bức tranh….À…Thế thì chỉ có …con Cò  thôi !   

    
                                2.-  Bốn cây cột đình 

                                     Hai đinh nhọn hoắt 

                                     Hai cái lúc lắc 

                                     Một cái toòng teng 

                                     Trùng trục da đen 

                                     Lại ưa đầm vũng… Là Con gì ?     
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     - Con gì mà coi bộ ghê gớm, thế ? Vậy  thì chỉ có...con trâu  thôi !Bốn cây cột đình : 4 cái chân, 2 đinh nhọn hoắt : 

2 cái sừng, 2 cái lúc lắc : 2 cái tai ve vẩy đưổi ruồi muỗi, 1 cái toòng ten : cái đuôi, trùng trục da đen, lại ưa đầm 

vũng...thì nhất định là con trâu rồi, chạy đâu cho thoát !  Đúng  Con trâu ! 

      Ôi chao ! Mệt quá trời nhưng mà bữa nay coi bộ vui vui  chớ không đến nỗi  cho cái đầu nổ...bùm ! như quân 

khủng bố cho nổ bom tự sát.... 

                                                                                                                                  Lão  Phan 
 

 


