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Đố vui các bạn – Bài số 23
*****

Phần Câu hỏi :
Câu số 1 :
Sáng sớm…mở hàng, xin đố bà con ta vài câu vui vui, mà dễ như…làm bữa
điểm tâm ngon lành thôi hà !
A/-Buổi sáng khi thức dậy, ông Kiều đi đánh răng, nhưng cùng lúc đó,
người ta lại nghe thấy ông huýt sáo đàng hoàng, hay…ác liệt. Thế là làm sao ?
Vừa đánh răng lại vừa huýt sáo được mới giỏi chớ ! Tại sao vậy cà ? Mình đâu
có làm như vậy được ?
B/-Một hôm giáo sư Dương bỗng phát hiện ra rằng tuy có nhiều chủng loại hóa thạch nhưng loài khủng
long chỉ có một loại, xin hỏi đó là chủng loại nào?
C/-Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng tối mù, có một
cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn sẽ thắp cái gì trước tiên?

Câu số 2 :
21/- Đọc báo in, báo điện tử, coi truyền hình, người ta biết : Trong năm 2015 có ba sự kiện ( events ) quan trọng
nhất , liên quan đến Biển Đông. Vậy chớ, phe ta thử…nói đại khái đó là những sự kiện gì ?
22/- Cũng lại chuyện đọc báo, báo in , báo điện tử, ta thấy nói đến cái…mục State of The Union ở Hoa Kỳ này.
Vậy chớ : A/- State of The Union là cái.....giống gì ?
B/- Trong cái….mục State of The Union, có cái…vấn đề gì dài nhất và ngắn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ ?
Đố cái chi mà nghe khó quá trời ! Ngày mai trả lời được không ? – Đâu có được ! Rồi nó trở thành một …cái…tiền lệ
( antecedent, precedent ) thì …xập Tiệm của người ta rồi, còn làm ăn chi với cái mục Đố Vui, đố buồn này được nữa,
loạn cào cào cả lên, còn chi nữa ? Thế thì cho 1 phút nghe ? OK !

Câu số 3 : Tư Mập mới mua được ở...Chợ Trời 1 cuốn Từ Điển Việt ngữ, do học giả Sáu Còm biên soạn. Tư Mập
mới đọc sơ sơ 1 trang, thấy nói về chữ...Hôn, thấy thiệt là hay. Ông Tư khoái quá, bèn phôn cho Lão Phan và đố luôn
1 hơi 5 câu như vầy :
Hôn con heo trong nhà gọi là......
Mong mỏi được hôn, gọi là .......
Vừa mới hôn xong, gọi là......
Hôn thêm cái nữa , gọi là........
Đang hôn mà bị đẩy ra, gọi là......
Lão Phan quáng gà, quáng vịt mất rồi. Vậy nhờ bà con phe ta...cứu nguy dân tộc bằng cách trả lời giùm xem
sao...

- Coi phần trả lời ở .......

Phần trả lời câu đố :
Câu số 1 : A/- Buổi sáng khi thức dậy, ông Kiều đi đánh răng, nhưng tại
sao cùng lúc đó lại có thể nghe thấy tiếng ông huýt sáo ? - Vưà đánh răng lại
vừa huýt sáo là thế nào ? Có hỏi lầm lẫn chi không, chớ sức mấy mà vừa đánh
răng lại vừa huýt sáo được ! À... Hình như mình có thấy một ông già nào
đó...Sau bữa tiệc họp mặt vui vẻ, ổng vào phòng rửa mặt, kín đáo tháo hàm
răng giả ra rửa tạm thời rồi về nhà tính sau. Lúc đó ông vừa...làm việc vừa nói
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chuyện với mình. Vậy thì câu đố ở trên trả lời dễ ợt ! Ông Kiều vẫn huýt sáo tàm tạm được trong lúc tháo một hàm
răng giả ra mà đánh răng...thoải mái. Đúng không ? – Đúng !

B/-Một hôm giáo sư Dương bỗng phát hiện ra rằng tuy có nhiều chủng loại hóa thạch nhưng khủng long
chỉ có một loại, xin hỏi đó là chủng loại nào? – Cái này coi bộ khó đấy ! Phải bấm phone cầu cứu các nơi mới hi vọng
giải đáp được. – Nghe câu hỏi xong, ông bạn...Mập nhưng có duyên ngất ngư vài dây rồi phán : có nhiều chủng loại
hóa thạch, nhưng theo tài liệu, sách vở thì loài khủng long chỉ có 1 loại là ...loại...tuyệt chủng,tuyệt giống ( extinct,
extinction ) mà thôi hà...
C/-Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng tối mù, có một
cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn sẽ thắp cái gì lên trước tiên ?- Có ngần đò thứ vật dụng mà lại hỏi : thắp
cái gì lên trước tiên ? – Thì cái gì trước là do mình quyết định chớ, phải không ? – Thì cứ trả lời đi, thắp cái gì lên
trước tiên ? - Thắp cái...cây đèn trước tiên ! – Ông thử làm coi được không ? – Quẹt cây diêm rồi châm lửa vào cây
đèn ....cho sáng lên coi cái đã.... – Đó ! Ông thắp ( thắp sáng / to light ) cái gì lên trước tiên đó ? – Trời đất, quỷ thần
ơi ! Ôg chơi gạt tôi à ? Rứa thì phải thắp que diêm lên trước hết , rồi sau đó muốn làm chi thì làm... Á hà !!!
Câu số 2 : 21/- Đọc báo in, báo điện tử, coi truyền hình, người ta biết : Trong năm 2015 có ba sự kiện ( events )
quan trọng nhất , liên quan đến Biển Đông. Vậy chớ, phe ta thử…nói đại đó là những sự kiện gì ? Sao mà nhớ cho
nổi đây ? Thôi, nói đại đây nè, trúng đâu nhờ đó nghe ! - Ờ nói đí coi nào ! Ba sự kiện đó là ....
A/- Trung Quốc tiếp tục bồi lấp các rặng san hô trở thành các đảo nhân tạo.
B/- Hải quân Hoa Kỳ cử tàu chiến tuần tra trong vùng 12 hải lý xung quanh và không quân gởi P8 và B52 bay
....hù dọa chơi chơi 1 tí, trên một số đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấp trái phép;
C/- Ngày 29/10/2015 , Tòa Trọng tài thường trực ( PCA) ở La Haye chấp nhận vụ kiện của Philippines đối với yêu
sách của Trung Quốc trên Biển Đông. – Giỏi ! Ba sự kiện đó, đúng đấy ! – Trúng hả ? Thật là đúng ...cái câu tục ngữ
( proverb ) ...Mèo mù vớ cá rán / cá chiên ( the devil looks after his own ).
22/- Đọc báo có thấy cái vụ này...State of The Union...Coi thử...Gọi là...State of The Union là...Sự
đoàn kết gắn bó giữa các đảng phái – nói rõ là... là hai chính đảng Cộng
hòa và Dân chủ, mỗi năm xảy ra một lần. Thực ra đây sẽ là cơ hội để
Tổng Thống ( thuộc Đảng này ) và Đảng đối lập có dịp.... choảng nhau
một cách.. rất có văn hóa. Ngoài ra đây cũng là cơ hội để Tổng Thống và
đại diện Đảng đối lập có dịp trò chuyện ...tâm tình lẩm cẩm, kêu gọi hợp
tác, sồng chung hòa bình mà lo việc dân, việc nước....với dân chúng Mỹ
mỗi đầu năm. Kêu gọi cảm thông, hợp tác với nhau mà xây dựng, làm
điều hay, điều tốt cho dân, cho nước, chớ đừng...chơi cái kiểu...Chiến
thuật rẻ tiền...ba xu hay ...99 cents là cứ bên này đưa ra chương trình, kế
hoạch, chuyển qua Quốc Hội của phía kia, nắm đa số, là cứ nhắm mắt lại
mà,,,phá cho tanh banh, chẳng có cái gì mới hơn, tốt hơn thay vào đó. Cũng như những năm gần đây, dân Huê Kỳ nhà
ta thấy cái màn...không duyệt xét, thông qua ngân sách hàng năm. Ông Chính phủ của Siêu cường quốc ( Superpower
) không có tiền thì sống sao được đây ? Dân ...cà chớn như mình, không có tiền là đủ..mệt xỉu với cuộc sống hàng
ngày rồi. Ông chính phủ cũng không có tiền nữa thì chỉ có nước...chính phủ đóng cửa Tiệm..Chẳng lẽ từ...quan đến
dân, lính đến an ninh, cảnh sát, xe cộ, máy bay, tầu bò cùng đắp mền đi ngủ hết để cho đất nước vĩ đại này làm mồi
cho......chuột bọ, rắn rết nó...sơi tái hay sao ? Trộm cướp, khủng bố, nó làm loạn lên à ....
* Còn hỏi cái gì dài nhất vá cái gì ngắn nhất trong cái ...sự kiện State of the Union của phe ta từ xưa
đến nay thì cứ trả lời đại đi là : bài diễn văn dài nhất đọc tại State of The Union thuộc về Tổng thống Harry Truman
( năm 1946 ) dài đến hơn 25,000 chữ. Còn bài diễn văn ngắn nhất là của Tổng thống George Washington- năm 1790
chỉ vỏn vẹn có... 833 chữ. Các ông bà...bình luận gia với thầy bói tha hồ mà...tán dóc về cái vụ...dài nhất và ngắn nhất
lịch sử này nha !
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Câu số 3 ; Tư Mập mới mua được ở...Chợ Trời 1 cuốn Từ Điển Việt ngữ, do học giả Sáu Còm biên soạn. Tư
Mập mới đọc sơ sơ 1 trang, thấy nói về chữ...Hôn, thấy thiệt là hay. Ông Tư khoái quá, bèn phôn cho Lão Phan và đố
luôn 1 hơi 5 câu như vầy :
Hôn con heo trong nhà gọi là...... Hôn thú ( thú vật đó ! )
Mong mỏi được hôn, gọi là ....... Cầu hôn.
Vừa mới hôn xong, gọi là......
Tân hôn.
Hôn thêm cái nữa , gọi là........
Tái hôn
Đang hôn mà bị đẩy ra, gọi là...... Từ hôn.
Trời đất ! Tự điển chi mà ác rứa ? Cho mấy ông Tây, Bà Đầm, Mỹ xanh, Mỹ đỏ mà học...tiếng Việt, chữ Việt
kiểu này thì chắc chắn là bà con...bỏ của chạy lấy người, vượt sông, vượt biển xin tị nạn. tùm lum mất thôi....

Lão Phan

