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Đố Vui Các Bạn – Bài số 10 : 
 

 Phần Câu Hỏi : 
 

Câu số 1 :   
     …. “ Bọn khủng bố cướp máy bay dân sự chở đầy hành khách, lao vào toà nhà 

cao 110 tầng với 2 cánh tháp bùng cháy, lửa khói cuồn cuộn, cách nhau chừng 18 

phút rồi theo nhau tất cả xụp đổ. Nó chôn vùi trong đống vật liệu xây dựng khổng 

lồ những người đang có mặt, làm việc trong ngôi nhà đó, sau khi hoảng loạn, 

tuyệt vọng, không cách nào thoát ra khỏi vùng lưả khói dầy đặc, nhiệt độ kinh hoàng. Nó cũng chôn luôn 1 Đại Đội ( 

Company ) lính cứu hoả cùng vị Linh Mục Tuyên Uý của đơn vị này và gần 100 nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm 

vụ cao cả của mình là xông vào chỗ chết để mong cứu sống những người lâm nạn. Vài bạn trẻ đem đoạn viết nói trên, 

nói về việc quân khủng bố cướp máy bay dân sự tấn công “ tòa nhà Tháp Đôi “ ở New York hồi 11 tháng - 2001 đến 

hỏi Lão Phan : Đại Đội      ( Company ) là thế nào hả Bác ? Lớn nhỏ ra sao , chừng bao nhiêu người ? Lớn hơn cỡ đó 

thì gọi là gì ? Nhỏ hơn cỡ đó thì gọi là chi ? – Tại sao các cháu lại đem vụ này ra hỏi Bác ? – Thì Bác thường  xuyên 

mần cái vụ này, ta gọi là…” bao thầu “ vụ hỏi, đáp đó mà. - Ừa ! Vậy thì đố các bạn trẻ nhà ta trả lời giùm cho Lão 

Phan coi ra sao ! Bà con gốc Lính, cựu quân nhân, cảnh sát linh tinh này nọ… là hổng có nhào dzô đấy nghe ! 

                                            

  - Câu số 2 : Con cá voi ( Whale ) chắc là được kể như thứ cá dài nhất trong các loài cá, phải không ? Tự điển         

nhiều loại của Mỹ thì bảo “ cá voi loại to bự nhất tính trung bình là.. fifty to seventy feet in length ( trung bình dài từ 

50 đến 70 feet ). Còn tự điển hàng đầu của Pháp Larousse thì ghi : “ La plus grande baleine peut atteindre la longueur 

de 25 mètres – Con cá voi lớn nhất có thể đạt tới chiều dài 25 mét “. Bây giớ, xin đố đây này, nghe cho kỹ ...Các cô, 

các cậu thử tính coi :  25 mét    của Pháp cũng như ở nhiều nước Âu Châu, nhiều vùng ở Canada, Úc, ngay cả trên đất 

Mỹ nữa, thì dài bằng bao nhiêu   feet    theo cách đo lường của người Mỹ chúng ta ( American measurement ) ? Dễ ợt 

mà,  mần thử coi ! 

 

- Câu số 3 : Hai câu trên coi bộ ...căng quá rồi, nay ta đổi mòn, chơi cái mục chi vui vui một tí nghe bà con ! 

31/-  Một anh hỏi người bạn làm cái  ‘giốp ‘ bồi bàn, phục vụ tại tiệm ăn, lương tiền không được bao nhiêu, 

 nhưng trông nhờ vào món tiền  ‘ típ ‘ khách hàng  thưởng cho. Ở tiệm này, Bà Chủ chịu chơi cho áp dụng  quy chế : 

Khách hàng thưởng bao nhiêu, cho nhân viên phục vụ lấy hết bấy nhiêu để khuyến khích tinh thần phục vụ ngon lành, 

thái độ vui vẻ, lịch thiệp của nhân viên...Anh hỏi người bạn : mi làm việc ở đây như thế này, coi bộ cũng vất vả đấy. 

Vậy  nếu có ông Tiên tóc bạc trắng, chống cây gậy thần từ trên trời bay lơ lửng rồi...hạ xuống đây gặp mi, cho mi 1 

điều ước nguyện thì thì mi sẽ xin ổng cho điều chi ?.- Bà con đoán xem anh bồi bàn trả lời ông Tiên, xin điều mong 

ước chi ngon lành nhất ? 

        32/-  Cô giáo hỏi cậu học trò lớp 7 : Em có yêu thích các loài động vật mình thường nuôi trong gia đình không ? 

– Thế các loài động vật hoang dã trên núi, trong rừng thì sao hả Cô ? – Thôi, Cô chỉ hỏi Em về các loài vật nuôi trong 

nhà thôi, chớ loái vât hoang dã trong rừng, trên núi thì...Cô cũng sợ muốn chết luôn, nói chi đến yêu  thích  nữa !       

– Cậu học trò cau mày ra điều suy nghĩ ghê gớm lắm...Bà con đoán xem cậu học trò trả lời...yêu thích con gì ? 

       33/-  Câu này...chơi tiếng Mỹ nghe không ? What belongs only to you, and yet is used more by others than by 

yourself ? – Cái gì là của mình, của một mình ta thôi, thế mà bà con thiên hạ, bạn bè lại sài nó nhiều hơn là mình sài ? 

Vô lý qua ! Sức mấy mình chịu như rứa ! – Đố các bạn thế là cái gì ? 

                                                    *** 

                           - Xem phần trả lời ở trang …..-   
 

                                                

Phần trả lời Câu dố : 

 

* Câu số 1 : Câu hỏi : 1 Đại đội  ( company ) là răng ? – Chừng bao nhiêu người ? – Nhỏ 

hơn Đại Đội 1 chút thì kêu là chi ? Mà lớn hơn Đại Đội thì kêu là chi ? Đành bấm  Cell 
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phone hỏi ông Chú ở nhà xem sao,  cứu nguy bồ Tèo  một tí, vì ổng gốc lính Biệt Động Quân ngày xưa thì phải. Cụ 

Phan cấm không cho nhà Lính tham dự trà lời vụ này, nhưng đâu…có cấm mình đi hỏi dân nhà lính…” cứu nguy dân 

tộc “ đâu !  Ông Chú ở  máy bên kia nhắc khéo : - Tính thế này cho dễ hiểu nghe ! : Bên dưới  Đại Đội thì có  Trung 

Đội ( Platoon ), rồi dưới nữa thì có Tiểu đội  ( Squad ). Một Tiểu Đội, tùy theo tổ chức, quân binh chủng, quân đội 

nước nào, nhưng chung chung ta có thể nói là chừng 12 đến 14 người. là 1 Tiểu Đội. Một Trung  Đội có thể có 3 hay 

4 Tiểu Đội. Vậy Trung Đội, trung bình có từ 40 đến 50 người. Vậy 1 Đại Đội có thể có từ 3 đến 4 Trung Đội, nghĩa là 

có thể  120 đến  150 người…Bây giờ câu hỏi là :ở trên cấp Đại Đội là chi nữa ? – Trên cấp Đại Đội là Cấp Tiểu Đoàn 

( Battalion ), rồi trên nữa là….Trung Đoàn ( Regiment ), trên nữa là Sư Đoàn       ( Division )  vv…. Thôi sì - tốp ở 

chỗ này nghe ! Muốn rõ hơn thì phải mời mấy ông…nhà Lính đến thuyết trình cho mà nghe, phải hông ?  

 
* Câu số 2 :  Con cá voi lớn nhất có thể dài tới 25 mét, theo từ điển và cách đo lường cuả người Pháp ( French 

dictionary  and measurement ) . Bây giờ đổi “ 25 mét “ thành ra “ bao nhiêu feet “ theo cách đo lường cuả Mỹ              

( American measurement ) coi bộ đau đầu, rắc rối quá ta ! Chuẩn bị vài viên ... Tylenol 500 mg  cho chắc ăn và lên 

tinh thần cái đã…. Coi nào : - 1 mét ( meter ) =  39.37 inches. 

                                              - 1 foot ( số nhiều / plural number là  feet ) = 12 inches. 

    Đem cái máy tính bỏ túi ( Pocket Calculator ) ra mà bấm loạn cào cào 1 tí là ra ngay…cú một  à…  Lấy  39.37 

inches  x  25 =  984.25 inches, rồi đem con số này chia cho 12 là thành : 82.02 feet tính cho chẵn,  còn tí ti  con kiến, 

lặt vặt vớ vẩn, dài lòng thòng  thì…vứt đi cho khỏe, mình sài sang mà. ! Chu choa ! Con cá voi lớn nhất có thể dài tới 

82 feet có lẻ. …Dề sợ chưa ! Người Mỹ gốcViệt mình 6 feet  đã kể là cao rồi, ( nói nhỏ nghe : con gái cao cỡ đó là 

khó kiếm ra anh chồng gốc Việt lắm hà, sợ ế quá ! ). Vậy là phải cần tới cỡ ... 13 người nằm thẳng cẳng xuống đất, 

đầu người sau nối chân người trước, mới dài bằng con cá Voi nói trên... Ớn thiệt ! Dân nào khoái “ nhậu “ loại cá này 

thì chỉ cần…vớ được 1 con thôi  là….hè nhau cả làng, cả xóm ra mà lôi về làm“ đồ nhậu 7 món “ sài mệt nghỉ cũng 

không hết à…. 

 

* Câu số 3 :  31/-  Anh hỏi người bạn : mi làm việc ở đây như thết này, coi bộ cũng vất vả đấy. Vậy  nếu có ông Tiên 

tóc bạc trắng, chống cây gậy thẩn từ trên trời bay lơ lửng rồi...hạ xuống đây gặp mi, cho mi 1 điều ước nguyện thì mi 

sẽ xin ổng ban cho điều chi ? – Nếu là mình thì mình ước cái chi hà ?...Mình nghĩ chưa ra thì Anh bạn phục vụ nhà 

hàng đáp tỉnh queo : Tui xin điều ước là .... khách hàng cứ ăn nhậu tại gia đình thoải mái, vô tư rồi ký Check, gửi 

qua bưu điện hay cách nào đó cũng được cho tui sài….tiền Tip là được rồi ...   Xin điều ước kiểu này thì ông Tiên 

có phất tay áo thụng, múa gậy thần cả giờ đồng hồ, chắc...phép lạ cũng đành chịu thua... Điều ước chi mà ác ôn  rưả ? 

                    32/-  Cô Giáo hỏi cậu học trò : Em có yêu thích các loài động vật ta thường nuôi trong nhà không ?          

– Thưa Cô có chớ ! – Em yêu thích nhất là loài chi ? – Thưa cô Em thích nhất là…Thỏ  quay rô-ti ! Ăn với sà- lách 

trộn dầu dấm linh tinh thì nhất ! Cô Giáo trợn mắt, miệng nói chẳng…ra lời… 

                    33/-  Câu hỏi tiếng Mỹ : What belongs only to you, and yet is used more by others than by yourself ?       

– Cái gì là của mình, của một mình ta thôi, thế mà bà con thiên hạ, bạn bè lại sài nó nhiều hơn là mình sài ? Thế là cái 

giống gì ? Vô lý quá ! Sức mấy mà mình chịu ! Của mình thì chính mình phải sài cái đã , rồi tới ai thì tới chớ ! Còn 

đang phân vân suy nghĩ thì bà Chị vào hỏi : Cái chi mà Em suy nghĩ quá vậy ? – Câu đồ như vậy đó, Chị coi có vô lý 

không ? – Bà Chị cười muốn chết luôn…rồi bảo : It’s really your name ! Chính là cái tên của Em đó !  Tên của Em 

thật, nhưng em đâu có sài bao nhiêu, nhưng Ba Má, Thầy Cô,Anh chị, bè bạn ở trường, ở lớp cứ kêu tên Em hoài 

Hoài đó thôi, em không biết à ? – Cậu bé : Chu choa ! Mèng đéc ơi ! Vậy mà Em đâu có nghĩ ra… Câu đố chi mà độc 

địa, ác ôn quá hè…. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                      Lão  Phan 
                 

 


