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Đố vui các bạn – Bải số 5
***

Phần câu hỏi :
Câu số 1 : Câu này dành cho các cô, các cậu được sinh ra…ngoài lãnh thổ Việt
Nam, tức là dân di cư, tị nạn, vượt biên, vượt biển….. mà phải dưới. 15 tuổi, khi đi
học vẫn còn…hiên ngang, anh dũng cầm cây…Ice Cream “ nhậu “ vô tư, thoải mái,
chạy quanh quanh đây đó, nói tiếng Việt thì phải có…thông dịch viên, dịch từ tiếng
Việt của mấy cô, mấy cậu cũng ra…tiếng Việt , may ra bà con ta mới hiểu nổi đấy
nghe ! Cho các cô, các cậu mấy từ saư đây : Huế, Sài Gòn, Hà Nội, sông Cửu Long, sông Hồng Hà, sông Hương,
Chợ Bến Thành, Chợ Đông Ba, chợ Đồng Xuân, cẩu Tràng Tiền, cầu Longh Biên, cầu Thị Nghè, thành phố Đà Nẵng,
thành phố Nam Định, thành phố Cần Thơ…. Bây giờ các cô, các cậu xếp theo 3 cột : Miền Bắc, miền Trung, miền
Nam ( của Việt Nam dó nghe ! ), những tên kể trên thuộc miền nào thì kể ra ở bên dưới miền đó. Thí dụ : Chợ A .
thuộc miền Bắc, chợ B thuộc miền Trung, chợ C thuộc miền Nam vv…. Không có chạy quanh đi hỏi tùm lum nghe
không !

Câu số 2 :
* 21/- Ở thế giới văn minh ngày nay, có loại súng nào, khi bắn ra có thể khiến cho người ta ù chạy …thí mạng cùi, dù
cho người bắn không có ý định làm cho người khác bị chết hay bị thương ?
* 22/- Nghĩ cho kỹ nè ! Làm công việc chi mà người làm thấy… rằng … cứ nhắm một mắt lại mà làm thì hay hơn, tốt
hơn là…nhắm luôn cả 2 mắt, hay mở luôn cả hai mắt cũng chẳng ra cái chi cả ?
* 23/- Ở trên đời này, nhất là thời đại nguyên tử ngày nay, ta thấy có biết bao nhiêu loại thuyền văn minh tân tiến,
cổ lỗ sĩ, đủ kiểu, đủ cỡ chuyên chạy trên mặt nước, nhưng cũng có thứ thuyền được chế tạo ra mà lại không dùng
để chạy dưới nước. Đó là loại thuyền nào ? Cho nghĩ 7 giây là hết hạn !

Câu số 3 : Câu này ưu tiên cho các bạn trẻ nhà ta, chớ mấy câu trên coi bộ…phe ta vất vả quá mất rồi.
31/- What is the longest word in the English language? ( Trong Anh ngữ thì chữ nào kể như là dài nhất hè ?)
32/- Why is the letter E so important ? ( Tại sao mẫu tự E lại được người ta coi là…cực kỳ quan trọng ? )
33/- What is higher without a head than with a head ? ( Cái gì khi không có cái đầu thì lại cao hơn là khi có cái
đầu ? ).
***

Phần trả lời :

Coi nơi trang ….

Câu số 1 :
Miền Bắc : Hà Nội, sông Hồng Hà, chợ Đồng Xuân, cẩu Long Biên, thành phố Nam Định.
Miền Trung : Huế, sông Hương, chợ Đông Ba, cầu Tràng Tiền, thành phố Đà Nẵng.
Miền Nam : Sài Gòn, sông Cửu Long, chợ Bến Thành, cầu Thị Nghè, thành phố Cần Thơ.

Câu số 2 :
21/- Ngày nay có thứ súng chi mà khi bắn ra là người ta…ù té chạy thí mạng cùi, dù cho người bắn không có ý định
bắn chết hay làm bị thương ai cả ? Thế là sao ? - Vỗ trán suy nghĩ tí ti… À ! Nhất định là súng bắn ra hiệu lệnh cho
đoàn lực sĩ nhào về phía trước chạy đua…thí mạng cùi, chết bỏ luôn chớ chi nữa. Đúng đó !
22/- Làm cái việc chi mà người làm cứ nhắm một mắt lại mà làm thì tốt hơn, hay hơn. Chớ còn khi làm mà mở luôn
hai mắt hoặc nhắm luôn hai mắt thì… chẳng ra cái …thống chế chi cả. Kỳ cục dzậy ! Làm việc chi mà cứ phải nhắm
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một mắt, mở một mắt mới được hà ! Thôi, cứ đi hỏi mấy ông…nhà lính với nhà…cảnh sát là ra liền. …Mấy ông này
khi bắn súng, nhắm vào mục tiêu nào đó, mà không quá vội vàng, khẩn cấp, chậm là chết trước, thì nhất định là mấy
ổng phải nhắm một mắt lại mà ngắm, thì bắn mới trúng đích được chớ….That’s right ?
23/- Thời đại ngày nay, văn minh quá trời, biết bao nhiêu là
loại thuyền được sản xuất ra, thôi thì đủ kiểu, đủ cỡ, lớn nhỏ,
xấu đẹp thiếu chi, nhưng tất cả đều để sử dụng, chạy, lưu thông
trên mặt nước, chớ có thứ nào..chạy ngầm dưới nước hay bay
tuốt lên trời đâu ! À ! À ! Bay tuốt lên trời hả ? - Nếu thế thì
chỉ có cái thứ… phi thuyền, bà con gốc…Mỹ thứ thiệt kêu
bằng… spacecraft, spaceship … chớ gì nữa ? - Đúng y boong
!

Câu số 3 :
-

What is the longest word in the English language ? - The

longest word in the English language is Smiles,
beacause there is a mile between the beginning and the end of it.( Chữ gì dài nhất trong Anh ngữ ? – Chữ dài nhất
trong Anh ngữ là…Smiles, bởi vì có cả…1 mile ( 1 dậm Anh, ta thường tính tốc độ, đường dài, khi lài xe đó ) trong
khoảng giữa của chữ Smiles, tính từ đầu tới cuối ) .
- Why is the letter E so important ? Because it is the beginning of everything. ( Tại sao mẫu tự E lại …rất ư là
quan trọng trong Anh ngữ ? – Bởi vì nó là sự khởi đầu cho …everything. Không có mẫu tự E đứng đầu thì…sức mấy
mà ta có được…everything ( mọi sự trên đời này ).
- What is higher without a head than with a head ? ( Cái gì khi không có cái đầu thì lại cao hơn là có cái đầu ? –
Coi bộ…cà chớn quá hà ! Thiệt đó chớ bộ. Người ta đứng thì cao, nếu…cụt cái đầu đi thì phải thấp đi chớ , sao lại
…không có cái đầu thì lại cao hơn là khi có cái đầu ? À ! Câu này…cà chớn hạng nặng… It’s a pillow ! Đúng là cái
gối, người ta thường gối đầu khi nằm ngủ đó ! Không có cái đầu của ta đè lên trên thì cái gối ( pillow ) phồng lên, cao
hơn là lúc ta nằm , gối đầu lên nó, tức là lúc có cái đầu của ta đè lên cái gối thì nó bị đè, xẹp xuống… Chịu thua luôn !
. Ác liệt thật !
Thở ra một cái đã, cho thoải mái. Căng quá trời, quá đất ! Nhưng mà coi bộ vui hè !

Lão Phan
- Di cư tị nạn tại San Diego -

