
Chúng ta có tin vào những hiện tượng siêu 
hình và nhân quả hay không? Hãy nhìn vào 
lịch sử. Gia đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm 
bị thảm sát vào ngày 2/11/1963 qua cuộc binh 
biến 1/11/1963. Tổng Thống Hoa Kỳ Kenedy 
chiụ một phần trách nhiệm lớn về việc làm 
xấu xa này. Hậu quả là 20 ngày sau, Kenedy bị 
ám sát vào ngày 22/11/1963 tại Dallas, Texas. 
Em trai ông, Rob-
ert Kenedy cũng 
bị ám sát vào ngày 
5/6/1968.

 Bí ẩn lịch sử sau 
đây còn khiến quý 
vị nổi da gà. Hãy 
nhờ một giáo sư 
Sử Học giải thích 
những hiện tượng này.

-Abraham Lincoln được bầu vào Quốc Hội 
năm 1846.

 100 năm sau:
-John F. Kennedy được bầu vào Quốc Hội 

năm 1946 .
Abraham Lincoln được bầu làm Tổng Thống 

năm 1860.
 100 năm sau:
John F. Kennedy được bầu làm Tổng Thống 

năm 1960.
 Cả hai đều đặc biệt chú trọng đến vấn đề 

dân quyền.
Cả hai phu nhân đều mất một đưá con khi 

ngụ tại Toà Bạch Cung.
Hai vị Tổng Thống đều bị hạ sát vào ngày 

Thứ Tư, và đều bị bắn vào đầu.
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 Và càng kỳ dị hơn là:

Thư ký cuả Lincoln tên là Kennedy.
Thư ký cuả Kennedy tên là Lincoln.
Cả hai đều bị ám sát bởi người miền Nam và 

được kế vị bởi hai người cùng tên là Johnson, 
cũng người miền Nam.

Andrew Johnson, kế vị Lincoln, sinh năm 
1808.

Lyndon Johnson, kế vị Kennedy, sinh năm 
1908.

Cả hai PTT kế vị cũng cách nhau 100 năm 
như hai TT.

John Wilkes Booth, ám sát Lincoln, sinh 
năm 1839.

Lee Harvey Oswald, ám sát Kennedy, sinh 
năm 1939.

Cả hai kẻ sát nhân cũng cách nhau 100 năm.
Cả hai tên sát nhân đều có tên ba chữ, và cả 

hai tên này gồm 15 chữ cái .
Nào bạn hãy ngồi yên!
-Lincoln bị bắn tại hí viện tên “Ford”.
Kennedy bị bắn trên một chiếc xe “Lincoln” 

được hãng “Ford” chế tạo.
-Lincoln bị bắn tại hí viện và tên sát nhân 

chạy trốn tại một nhà kho.
Kennedy bị bắn tại một nhà kho và tên sát 

nhân chạy trốn vào một hí viện.
-Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi 

đưa ra toà xử.
Và điều đáng ngạc nhiên là:
-Một tuần trước khi Lincoln bị ám sát, ông 

ta ở thành phố Monroe, Maryland.
-Một tuần trước khi Kennedy bị ám sát, ông 

ta ở với nàng Marilyn Monroe.
 

Ai có thể hình dung được.
Một điều bất khả tín
1) Gấp một tờ giấy bạc 20 dollars:

 2) Gấp thêm một lần nữa, hãy gấp cẩn thận 
y như hình dưới:

3) Gấp đầu kia, y như trước:
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 4) Bây giờ hãy lật mặt kia:

 Thật là một sự ngẫu nhiên: Một vài nếp gấp 
đơn giản hình học đã tiên tri một thảm hoạ toá 
nhà tháp đôi đã được in trên tất cả các tờ giấy 
bạc 20 USD.

Ngẫu nhiên hay không, tuỳ bạn quyết định.
Và nếu chưa đủ, thì hãy nhìn đây:
-Đầu tiên là Ngũ Giác Đài đang bốc cháy...
 Sau đó Toà Tháp Đôi...
 và hãy coi đây:

 Ba sự trùng hợp ngay trên tờ 20 USD!
-Tai Họa (Pentagon)
-Tai Họa (Twin Towers )
-Tai Họa (Osama)???
Và rùng rợn hơn nữa:  9 + 11 = $20 !!!
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Bài do niên trưởng Nguyễn Hữu Hùng 
chuyển, đồ biển phỏng dịch.

Sưu tầm: Lincoln-Kennedy Coinci-
dence sự trùng hợp ngẫu nhiên

Thuỷ Quân Lục Chiến

270

 Anh có nghe gì không hỡi anh?
Quê mình bão lụt phá tan tành

Cuồng phong nổi dậy cơn triều lũ
Kiếp sống người dân ôi mỏng manh.
Tôi thấy nhói đau và ray rứt

Nghe buồn tắt nghẹn đắng bờ môi
Giọt sầu tuôn chảy từ đôi mắt

Thương kẻ vô phần vận nổi trôi.
Ở đó quê mình nhiều đau khổ
Trời đem bão lụt đến hằng năm
Dân nghèo muôn kiếp buồn thân phận
Ngửa mặt kêu trời ai thấu chăng?

Tạo hoá sinh ra cũng kiếp người
Sao còn phân biệt kẻ hèn, sang
Có người dư giả đầy nhung gấm
Bao kẻ đói cơm khóc ngỡ ngàng.

Thương quá là thương dân của tôi
Nghe buồn da diết mãi không vơi
Mơ về phương ấy nhiều lưu luyến

Dẫu ở xa xôi một góc trời.
Em có nghe gì không hỡi em?

Trùng dương dậy sóng giữa đêm đen
Quê hương sâu thẳm chìm mơ ước

Vũ trụ cuồng quay lạc lối tìm.
Tôi đứng bên này nghe bơ vơ

Như ngàn thế kỷ đã mong chờ
Ngóng trông từng phút từng giây đó

Dẫu biết quê mình đã xác xơ.
Tôi đứng bên này vương ngấn lệ
Nghe buồn trĩu nặng nhớ chiều quê
Giờ xa xăm quá đâu tìm nữa
Xóm cũ, làng xưa lạc lối về.

Tôi đứng bên này nghe mắt cay
Vì buồn dân tộc chẳng ngày mai
Hay buồn cuộc thế điêu linh mãi
Ôi kiếp nhân sinh lắm đọa đày.

Thöông  Quaù

Vi Vân
Queâ Toâi


