
Đố Vui các bạn – Bài số 31  
                      

Phần câu hỏi :  
* Câu số 1 :  
    Sau ngày 30 – 4 – 1975, miền Nam phe ta coi như…xập tiệm trước Bàn Cờ 

của thế giới.  Cán lớn, cán nhỏ nón cối, dép râu, bộ đội cộng sản Bắc Việt vào 

Sài Gòn, mang toàn nồi đất với mấy thứ đồ cổ thời đại nguyên thủy                

( primitive age ) vào để tặng bà con, nhân dân vì nghe nói : Miền Nam khổ 

cực lắm, bị đế quốc bóc lột,.Mỹ Ngụy hành hạ, đàn áp nhân dân dễ sợ lắm, 

sống không ra sống, chết cũng chẳng ra chết nữa… Vậy đố bà con còn  nhớ 

được những chuyện buồn cười của hàng ngũ …dép râu, nón cối khi kéo nhau vảo Sài Gòn, đi thăm phố phường, chợ 

trời, vào quán này, hàng nọ thưởng thức của ngon, vật lạ còn lại của dân miền Nam, của Sài Gòn nó ra làm sao    

không ? Kể thử, ít nhất vài ba mục cho bà con phe ta nghe chơi, cười cười một chút cho vui… 

  

* Câu số 2 :     Vụ đề cử 1 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện …. 

      Bà con phe ta là những…cây đọc báo, báo điện tử cũng như báo in, báo giấy. Vậy chớ có nhớ : 

      21/- Vị thẩm phán nào ở Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã qua đời, tức là không sống nữa, vào tháng 2 – 2016 ? Xin 

cho biết sơ qua đôi điều về vị thầm phán này. 

      22/- Thông thường, Tòa án tối cao này của Hoa Kỳ ( cũng như ở nhiều quốc gia khác )  có bao nhiêu thành viên, 

tức là có bao nhiêu thẩm phán tất cả ? Tại sao lại là con số như thế ? 

      23/- Có một vài trường hợp, ta thấy trên báo chí này nọ, có người viết là : 9 vị Chánh án Tối cao pháp viện Hoa 

Kỳ… Viết như vậy đúng hay sai , đúng sai như thế nào ?  

      24/- Hồi đó, đầu năm 2016, 9 vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện của Hoa Kỳ được các vị Tổng Thống nào bổ 

nhiệm ?  Các nhà báo, truyền thông chia 9 vị này thành nhóm, căn cứ vào lập trường bảo thủ và cấp tiến. Vậy chia 

nhóm ra sao.?  

             Thôi, đố 4 điều như vậy cũng đủ…đuối đừ, không chết thì cũng…ngất ngư rồi, phải không bà con ?  

 Câu số 3 : 31/- Trong ngôn ngữ Việt Nam, chữ nào được coi là dài nhất, nói nôm na là…chữ nào có nhiều 

mẫu tự ( letters ) nhất ghép lại ? Ái chà ! Đâu có để ý nên bây giờ nghĩ cho ra cũng đâu có dễ à…. 

               32/- Bắc Kỳ : là miền đất bà con ta hút thuốc lào dữ dội nhất nước Việt Nam . Vậy xin đố : có 2 câu hát dân 

gian ( folk song ) về cái vụ hút thuốc lào dưới đây, câu sau bị cắt đi 4 chữ ở phía sau.. Các cô, các cậu lớn lên ở nước 

ngoài, có đủ can đảm để tự mình kiếm cho ra 4 chữ đó và ráp vô cho đủ câu 8 chữ ở câu bên dưới để đọc cho có vần, 

có điệu theo thể thơ Lục Bát, câu 6 và câu 8 chữ không hà ? 

* Nhớ ai như nhớ thuốc lào, 

  Đã chôn điếu xuống…  ( thiếu 4 chữ tiếp theo sau ).                 

             33/- A - Đoạn cuối bài hát nào, có tên là gì ?  Tác giả của nó là ai ? Nó có những câu như thế này ? :Bài hát 

thuộc loại …đồ cổ đó nghe ! Lão Phan tôi lại rất ư là khoái những món đồ cổ như thế. Chắc bà con cao niên, lụ khụ 

nhiều người có thể cũng thích như vậy chớ chi ….  

      Đây khách ly hương mây thu vàng ấm… 

      Nơi quán cô đơn mơ qua trùng sóng … 

      Mơ tới bên em, em tô quầng mắt … 

      Em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung… 

                    B- Bài hát đó được viết theo …nhịp điệu nhanh, chậm, tà tà ra sao ? 

                    C- Nhạc được viết theo…gam chi ?         Khỏe re, đâu có chi là khó ! 

 

                                                                         - Coi phần trả lời ở ------- 

                                                                                             * 

Phần trả lời : 
* Câu số 1 : Sau ngày 30 – 4 – 1975, miền Nam phe ta coi như…xập tiệm 

trước Bàn Cờ thế giới đỏ đỏ, xanh xanh, tím tím, vàng vàng…..  Cán lớn, cán 

nhỏ nón cối, dép râu, bộ đội cộng sản Bắc Việt vào Sài Gòn, mang toàn nồi đất 

với mấy thứ đồ cổ thời đại nguyên thủy ( primitive age ) vào để tặng nhân dân vì 



nghe nói miền Nam khổ cực lắm.rồi. …Vậy đố bà con nhớ được những chuyện buồn cười của hàng ngũ …dép râu, 

nón cối khi kéo nhau vảo Sài Gòn, đi thăm phố phường, chợ trời, vào quán này, hàng nọ thưởng thức của ngon, vật lạ 

còn lại của dân miền Nam, của Sài Gòn nó ra làm sao không ? Kể thử, ít nhất vài ba mục cho phe ta cười cười một 

chút cho vui….Thú thật là lúc đó ông bà nội của tui sợ muốn chết luôn cho nên vội nấu cơm cho cán cối cùng  bộ đội 

nhà ta ăn chơi một phen cho biết cơm nước miền Nam, mặc dù là trong lúc đã tan hàng, xập tiệm, đất trời đen tối tùm 

lum… 

    11/- . Lúc mang nồi gang với nồi nhôm ra nấu , nón cối phe ta trợn tròn đôi mắt mà hỏi : có phải bác là quan chức 

gì không mà nhà nấu cơm bằng nồi ấy. Ông Nội bảo:  ở đây ai cũng thế cả. Các chú nón cối ngơ ngác ra mặt, vì đâu 

có hiểu nổi, đâu có thể ngờ như vậy. Có chú bộ đội kia hỏi ông Cụ : thường ngày ăn cơm với gì ? Ông Cụ nhà mình 

thật thà bảo :  thường là thịt heo. Chú bên cạnh nhổ nước miếng đánh phẹt ! một cái và bảo :  nói phét ! Ăn như thế có 

mà đào đất lên để ăn à  ? ” .Ông Cụ bảo: ở đây ai cũng thế cả …   

  12/-  Rồi sau “giải phóng ”, có bà Cụ kia vô Nam thăm bà con,ghé nhà mình hỏi 

thăm,vừa mệt vừa đói nên hỏi xin bát nước chè tươi,ông nội đưa cho ly sữa nóng bà 

ấy uống một ngụm rồi nhổ toẹt! ra đất bảo : Cái xứ khốn khổ này, bát nước chè cũng 

không có mà uống .. .Có anh kia cũng vào Nam thăm bà con,vô quán thấy đá lạnh, lạ 

quá bèn mua làm quà cho bà con thân thuộc. Chú ấy cho đá vô bọc ni long, quấn kĩ 

rồi xách theo.Vô tới nhà bà con, mở ra thì chẳng còn đá đâu cả . Chú ấy chửi toáng 

lên : tiên sư bố bọn ăn cắp,giấu kĩ thế mà cũng lấy được . Đúng là cái xứ  man rợ !  

  13/-  Có toán bộ đội kéo nhau vào nhà dân ở khu khá giả đã bỏ đi, chạy loạn.  . Có 

anh thấy cái bồn cầu  ( toilet / water - closet ) , bên trong có nước trong veo. Anh ta 

bèn cho 2 tay vào rửa coi thử, mát quá, anh chơi luôn…cho 2 tay vốc nước lên mặt, 

rửa cho mát tỉnh bơ…Vừa rửa, anh ta vừa la : Trời ơi ! Sướng quá ! Quá đả ! Quá đả ! 

  14/- Còn nhiều chuyện lắm và đảm bảo là sự thật 100 phần trăm đấy nhé. À… có 

chú bộ đội  kia thấy xe máy chạy ngoài đường, chả biết là cái gì, bèn hỏi một ông chú, thì ông chú bảo: đó là tivi. Thế 

là chú ấy viết thư về nhà bảo …ở trong Nam… tivi chạy đầy đường. 

* Câu số 2 : Vụ đề cử 1 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện …. 

      Bà con phe ta là những…cây đọc báo, báo điện tử cũng như báo in, báo giấy. Vậy chớ có nhớ : 

      21/- Vị thẩm phán nào ở Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã quia đời, tức là không sống nữa, vào tháng 2 – 2016 ? Xin 

cho biết sơ qua đôi điều về vị thầm phán này. -    Đó là thẩm phán Antonin Scalia, một trong chín vị thẩm phán của 

Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã qua đời tại một trang trại West Texas resort hôm thứ bảy 13-2-2016 thọ 79 tuổi. Thẩm 

phán Antonin Scalia có quan điểm bảo thủ được tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện năm 

1986, ông có ảnh hưởng bậc nhất trong lịch sử  Tối Cao Pháp Viện Mỹ. Thẩm phán Antonin Scalia phục vụ lâu nhất 

với 30 năm tại Tối Cao Pháp Viện, làm việc với 5 đời Tổng thống Mỹ. Khi được tin thẩm phán Antonin Scalia qua 

đời, Tổng thống Barack Obama ngợi ca ông Scalia như là một vị Thẩm phán có ảnh hưởng sâu xa tại Tối Cao Pháp 

Viện Mỹ. Ông là người rất am tường và một trí tuệ minh mẩn sâu sắc về luật pháp…. 

      22/- Thông thường, Tòa án tối cao này của Hoa Kỳ ( cũng như ở nhiều quốc gia khác )  có bao nhiêu thành viên, 

tức là có bao nhiêu thẩm phán tất cả ? Tại sao lại là con số như thế ? – Có tất cả 9 vị Thẩm phán  ( Judge ). Con số 9 

như vậy để khi biểu quyết chấp nhận hay bác bỏ một điều luật, một vấn đề gì, dù cho có căng thẳng, gay go đến mấy 

thì ít nhất cũng đạt được đa số để quyết định chấp thuận hay bãi bỏ với con số 5 trên 4, tránh được tình trạng…4 

đều…huề cả làng, không giải quyết được vấn đề.chi cả.       

      23/- Có một vài trường hợp, ta thấy trên báo chí này nọ, có người viết là : 9 vị Chánh án Tối cao pháp viện Hoa 

Kỳ… Viết như vậy đúng hay sai , đúng sai như thế nào ? – Tối cao pháp viện có tất cả 9 vị thẩm phán. Vị đứng đầu, 

điều hành công việc, ta kêu là Chánh án ( Tribunal president, presiding judge… ). Còn 8 vị kia, ta chỉ gọi là Thẩm 

phán tối cao pháp viện mà thôi.  Đã nói đến Chánh là ta hiểu là đứng đầu 1 nhóm người nào đó, cũng như khi ta nói 

đến : Trưởng, Chủ tịch , Tổng vv…là ta hiểu ngay những người này, đứng đầu, điều hành công việc của một nhóm 

người lớn nhỏ nào đó. Tất cả mọi người trong những nhóm đó không thể nào tất cả đều là Chánh án, là Tổng Giám 

đốc, là Tổng tư lệnh, là Chủ tịch được cả. 

      24/- Hồi đó, đầu năm 2016, về 9 vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện của Hoa Kỳ : *- Trên Báo chí, người ta xếp 9 vị 

thẩm phán của Tối Cao pháp Viện Hoa kỳ theo 2 nhóm : - Bảo thủ : diễn giải Hiến Pháp tương đối khắt khe hơn và     

- Cấp tiến : ngược lại, quý vị này giải thích Hiến Pháp một cách tương đối cở mở hơn , chấp nhận ảnh hưởng của đời 

sống, xã hội đương thời. * Từng vị trong số những thẩm phán đó do vị Tổng Thống nào của Hoa Kỳ bổ nhiệm ?  

      * Bốn vị cấp tiến là: 

- Ruth Bader Ginsburg, 83 tuổi, do TT Clinton bổ nhiệm 

- Stephen Breyer, 78 tuổi, TT Clinton… 



- Sonia Sotomayor, 62 tuổi, TT Obama….. 

- Elena Kagan, 56 tuổi, TT Obama…… 

     * Bốn vị bảo thủ là: 

- Antonin Scalia, 80 tuổi, TT Reagan… 

- Clarence Thomas: 68 tuổi, TT Bush cha ….. 

- John Roberts, 61 tuổi, TT Bush con … (ông Roberts được bổ nhiệm Chủ Tịch TCPV, Chief Justice) 

- Samuel Alito, 66 tuổi, TT Bush con…. 

    * Một vị “trung dung” là: 

- Anthony Kennedy, 80 tuổi, TT Reagan….. 

 

* Câu số 3 : 31/- Trong ngôn ngữ Việt Nam, chữ nào được coi là dài nhất, nói nôm na là…chữ nào có nhiều mẫu 

tự ( letters ) nhất ghép lại ? – Coi lại thử xem sao ! Những chữ như …Ngoằn, ngoèo, khoai… trông cũng khá dài, mà 

chỉ có 5 mẫu tự.  nguyễn, khuynh, ngưỡng  …cũng chỉ đến 6 mẫu tự là cùng. Người Mỹ, người Pháp cũng như nhiều 

sắc dân khác… mà đụng tới những chữ này để đọc, để viết thì kể như…không chết cũng bị thương nặng, phải bấm 

911 kêu xe Ambulance chở vào bệnh viện gấp, chậm là…tim ngưng đập liền.. Ấy thế mà còn có những chữ cỡ 

như…nguyệch ngoạc , nghiêng ngả, khuyếch trương ..có tới 7 mẫu tự, thì  thôi, hết chỗ nói. Kể vào hạng dài nhất rồi 

còn chi. Bà con thiên hạ, gốc gác không phải Việt Nam, mới thoáng trông  thấy, khỏi cần đọc hay viết, đã..ngã quay 

cu lơ ra đất, tim ngưng đập liển tức khắc à…Không chết cũng hết sống !  

                       32/- A - Đoạn cuối bài hát nào có những câu như thế này ? :Bài hát thuộc loại …đồ cổ đó nghe ! Lão 

Phan tôi lại rất ư là khoái những món đồ cổ như thế. Chắc bà con cao niên, lụ khụ nhiều người có thể cũng thích như 

vậy chớ chi à….  

       Đây khách ly hương mây thu vàng ấm… 

      Nơi quán cô đơn mơ qua trùng sóng … 

      Mơ tới bên em, em tô quầng mắt … 

      Em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung…  - Đó là bài hát “ Tình nghệ Sĩ  “ của  Đoàn Chuẩn và Từ Linh.  

                    B- Bản nhạc đó được viết theo …nhịp điệu nhanh, chậm, tà tà ra sao ? – Viết theo nhịp điệu  Slow/ chậm. 

                    C- Nhạc được viết theo…gam chi à ? – Viết theo Gam  Ré trưởng / Major D. 

       Bà con ta đã ngán chưa nào ? Nếu chưa thì kỳ sau ta mần tiếp ! 

                                                                                    * 

                                                                                                                                               Lão Phan 
 

                                                                                                                                

 
 

 

  

 
 


