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Đố Vui các Bạn – Bài số 17
***
Phần Câu hỏi :

 Câu số 1 : Ỡ đây, Lão Phan muốn thử coi bà con ta có bình tĩnh tìm
câu trả lời hay là…nổi nóng, la làng tùm lum tà la vì câu đố coi bộ làm đau đầu
tí ti đấy nghe !
11/-- Cái gì bạn không mượn mà trả ?
12/-- Cái gì người ta luôn đi đến mà chẳng bao giờ tới nơi?
13/-- Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

* Câu số 2 : 21/- Câu này chỉ đố các Cô, các Cậu nhà ta là dân Mỹ, dân Anh, dân Pháp, dân…tùm lum gốc Việt đủ
thứ trên đời, nhưng phải dưới 18 tuổi đấy nghe ! Nghe cho kỹ : Hãy ráng kể tên 10 Tỉnh, thành ( provinces , cities )
của miền Bắc quê hương Việt Nam ta, Tỉnh Thành riêng lẻ, chớ không có cái màn gom vài ba tỉnh lại làm một thành
…Liên Tỉnh ( interprovinces ) kiểu Vi xi Việt cộng đâu đấy nha ! Thử xem có nổi không hà ! Nói đúng 10 là…siêu
giỏi, đúng 7 là…OK, đúng dưới số đó coi như…đại dở khẹt….Cho chụm đầu vào nhau mà hỏi, mà bàn bạc thoải mái,
vô tư, chớ một người thì…cho một chầu “ nhậu “ chết bỏ cũng đành chịu thua là cái chắc.
22/- Trong một cuộc thi “ Thanh nữ lịch sự / courteous young ladies “ , giám khảo đặt câu hỏi cho Hoa
khôi : Giả sử khi có yêu cầu làm việc có ích cho các em thiếu nhi thì cô sẽ làm gì ? – Em sẽ tới những nơi nuôi dậy trẻ
mồ côi, khuyết tật để giúp đỡ các cháu bé. Có điều là… Bà con phe ta thử đoàn coi Hoa Khôi ...sẽ nói tiếp như thế
nào ?
* Câu số 3 : Câu số 3 này là đổi món ăn chơi,. kẻo giới trẽ nhà ta, các cô, các cậu sài 2 câu trên coi bộ ngất ngư
con tầu đi mất rồi, còn tinh thần đâu nữa mà theo đuổi phải không ? Đây, bây giời sài như ri, chắc chịu quá, phải
không ? Nhưng mà không có ngon ăn đâu nghe !
31/- What goes up when the rain comes down ? Cái gì lên khi mưa rơi xuống ?
32/- What goes up but never comes down ? Cái gì chỉ có lên chớ không có xuống ?
33/- Which 2 letters of alphabet have eyes ? 2 mẫu tự ( letters ) nào trong bảng kê mẫu tự lại có mắt ?
Đừng có tưởng ngon ăn đâu nghe ! Các cô, các cậu nhà ta, nhiều người nghĩ miết không ra, cái đầu nóng bừng
bừng lại rủ nhau mở tủ lạnh kiếm… tí nước trái cây gì gì đó.. uống cho nó hạ hỏa, kẻo cái đầu …nổ bung ra thì
khốn…

( Coi phần trả lời ở trang ….. )
Phần trả lời Câu Đố :
* Câu số 1 : 11/- Cái gì bạn không mượn mà trả?

Không mượn mà
trả...là cái giống gì ? Nghe cà chớn quá hè.... Móc Cell phone, bấm nấm....Alô ! Quân sư nhà ta đó hả ? Người ta hỏi : Cái gì mình không mượn mà trả ? –
Sao mà...ngốc sì -dầu quá vậy ! – Sao mà ngốc ? – Thì đó là...Lời cám ơn...
Nghĩ cho kỹ đi ! Thấy liền hà ....Ở đất Mỹ này, ngay trong gia đình, nhất là
ngoài xã hội, chúng ta luôn luôn nhận và trả cái mục...Thank you ! Thank you very much ! Thanh you so much…mệt
xỉu à….
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12/- Cái gì con người luôn đi tới mà chẳng bao giờ đến nơi ? Cứ đi tới hoài mà không bao giờ tới nơi
đề...tóm lấy nó . Đi bằng máy bay, coi như với bọn mình là mau nhất rồi, vậy mà cứ đi hoài cũng không tới là cái gì ?
Chắc bịp bợm anh em chi đây thôi...Có người bạn của ông già mình ghé chơi, bèn hỏi đại : Bác ơi ! Cái gì mà...đi
hoài, đi miết mà không bao giờ đến nơi ? – Thì cháu cứ nghĩ coi : Đó là... Ngày mai...Đúng không ? –Dạ ! Rứa thì
đúng rồi ! Ngày mai thì...muôn năm sau vẫn cứ là...ngày mai.
13/- Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng ? Lại cái
chuyện không dễ ăn nữa rồi . Đồng hồ có gõ báo giờ thì gõ 12 tiếng là
nhiều nhất, hết cỡ...thợ mộc rồi còn chi nữa mà đòi...gõ 13 tiếng ! Gặp
cái màn gõ báo giờ mà đồng hồ chơi luôn một hồi 13 tiếng thì chỉ có
nước...ôm đồng hồ đến tiệm nhờ thợ sửa cho rồi... Ấy ! Ấy ! Đúng vậy
đó ! Than trời, kêu đất vậy mà trúng mới hay chớ ! Đồng hồ gõ báo giờ
mà chơi luôn 13 tiếng thì cứ việc mang nó đến tiệm sửa đồng hồ để họ «
chữa bệnh « cho rồi.. Ủa ! Đem đồng hồ đi sửa là đúng hả ! Hay quá
ta !
- Tiệm sửa đồng đây nè bà con ơi ! * Câu số 2 : 21/- Kể tên 10 Tỉnh,Thành của miền Bắc Việt Nam, riêng lẻ từng Tỉnh, Thành chớ không chơi cái
màn gom vài ba Tỉnh lại làm,,,Liên Tỉnh theo kiều Vi Xi Việt cộng thì đám thiếu niên nam nữ gốc Việt nhà mình
cũng đủ. chết hay bị thương nặng rồi còn chi nữa...Coi thử nhớ các Tỉnh, Thành xem nào : Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng
Sơn, Hòa Bỉnh, Hà Đông, Sơn Tây, Hà Nội, Hải Phòng... được mấy rồi ? – 8 rồi ! Dư sức..qua cầu...Hà Nam, Nam
Định, Ninh Bình... 11 rồi ! Dư 1 ! Chu choa ! Giỏi hết nước nói ! Excellent
22/- Trong một cuộc thi “ Thanh nữ lịch sự / courteous young ladies “ , giám khảo đặt câu hỏi cho Hoa khôi :
Giả sử khi có yêu cầu làm việc có ích cho các em thiếu nhi thì cô sẽ làm gì ? – Em sẽ tới những nơi nuôi dậy trẻ mồ
côi, khuyết tật để giúp đỡ các cháu bé. Có điều là… Bà con phe ta thử đoàn coi Hoa Khôi ...sẽ nói tiếp như thế nào ?
- Hoa khôi dự thi phần Thanh nữ lịch sự nhà ta...trả lời : Có điều là... phải có ai trông chừng mấy đứa em nhỏ của
em, cái lũ...trời đánh đó... nó quậy dễ sợ lắm !
* Câu số 3 : 31/- What goes up when the rain comes down? – Cái gì mà hễ cứ mưa rơi xuống thì mới chịu…lên
hà ! Mới một câu thứ nhất đã muốn…bị thương nặng mất rồi…Có phải cái dù che nắng, che mưa không hà ! Đúng !
Cái dù, dân Bắc kỳ kêu là cái ô đó ! Đúng là cái … Umbrella ! Chỉ có cái dù thì khi mưa rơi xuống là lập tức người
ta giương lên, xòe ra để mà che cho khỏi ướt chớ chi nữa.
32/- What goes up but never comes down ? - Cái gì mà lại chỉ có…lên chớ không có xuống ? Lên
miết rồi thì đi đâu ? Vô lý ! Cái máy bay chẳng hạn, bay lên nhưng…hết nhiên liệu, hết săng…thì cũng phải có lúc trở
xuống chớ ! Móc phôn kêu quân sư, hỏi xem có..cố vấn được chi không . Quân sư cười hoài, bực cả mình…Là cái gì
hả quân sư ? – Mi nghĩ coi : Khói ( smoke ) thì chỉ có bay lên chớ có thấy nó…bay xuống đâu ! Tuổi tác con người
cũng vậy đó . Tuổi lớn, tuổi già chỉ có ngày càng cao lên thôi, như mi đó, chỉ có ngày càng lớn, càng già thêm chớ mi
có thấy ai già rồi…thụt xuống, trẽ lại thật sự, trẻ thứ thiệt đâu ! Ờ nhỉ ! Thế thì câu trả lời là…Smoke and age…
33/- Which 2 letters of alphabet have eyes ? Trong bảng kê mẫu tự, có 2 mẫu tự nào lại có mắt ? Kỳ
cục vậy ! Mẫu tự lại có mắt…trông trời, trông đất được sao ? Vô lý ! Cà chớn ! Vừa lúc đó cò anh bạn tới thăm, chưa
kịp hỏi han chi cả, bèn đem ra hỏi luôn. Anh bạn cười : tau mới bị hỏi câu này cách nay ít hôm, chịu chết. Sau mới
biết là …2 mẫu tự A and B, because you say: ABCD (AB see D). Mi đọc 4 mẫu tự ABCD coi ! Mi sẽ đọc thành
ABCD = AB see D , tức là AB trông thấy D chớ chi nữa ! Có mắt thì mới trông thấy cái này, cái nọ chớ ! Trời đất !
Ác ôn côn đồ thứ thiệt, chịu thua ! Vây phải trả lời : the 2 letters A and B !
Ai gặp kiểu đố như rứa thì cũng chẳng hay hơn được chi đâu, chịu thua….. cho mau việc chính phủ !

Lão Phan
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