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Đố Vui các Bạn – Bài số 45  
                          

Phần Câu Hỏi : 

Câu số 1 : Theo tài liệu công bố năm 2016, ở Hoa Kỳ của chúng ta 

có 9 thành phố lọt vào danh sách những thành phố dễ bị…chớp, thuổng, 

trộm, mượn luôn xe ( không bao giờ trả lại ) cao nhất nước của phe ta . 

Xin cho biết rõ :  

    A/- Tên thành phố.Tất cả số xe đã bị mất. 

    B/- Số xe bị mất tính theo số dân 100 ngàn người  

    Vậy, xin bà con cô bác ai biết những thành phố đó là những  thành phố 

nào để khi tới đó, cẩn thận một chút kẻo cứ thả giàn vui chơi, ăn nhậu, 

không …ke chi hết trơn. Khi bị mất xe, lúc đó mới tá hỏa tam tinh, rối tinh, rối mù, la làng tùm lum tà la cũng chẳng 

làm ăn chi được nữa… 

 

Câu số 2 : Đổi món ăn chơi nghe bà con ! Nghe cho kỹ đây nè ! 

    A/- Lúc lý tưởng nhất để ăn trưa là lúc nào ? Nghĩa là ăn trưa vào lúc nào là tốt nhất ? Nói ngay trong 7 seconds….. 

    B/ - Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người ? 

    C/- Có hai chiếc bình rộng miệng, đựng đầy nước. Làm sao đổ tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước 

nào của bình nào ? Không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu đấy nghe! 

    D/- Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Trong khi chờ đợi thi hành án, hắn ta phải chọn ngay một trong ba căn 

phòng để…tạm trú: phòng thứ nhất lửa đang cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ chuyên giết người, đang cầm 

dao, cầm súng, và phòng thứ ba đầy sư tử đã nhịn đói hơn 2 năm.   Chọn phòng nào là…ngon lành nhất ?      

    E/-Cái gì mầu đen khi bạn mua nó, mầu đỏ khi dùng nó, và xám xịt khi vứt nó đi ?  

         Trời đất ! Nghe chi mà khó dữ à ! Chắc là phải bấm phone hỏi các cố vấn, quân sư ( adviser /  consultant ) nhà 

ta, mới mong trả lời được mấy câu hỏi…ác ôn côn đồ này.      

 

Câu số  3 : Hình ảnh của nhân vật nào đây ? Ở bên trái đó ! 

   A/- Xin cho biết đôi điểu, ba chuyện về nhân vật này .  

   B/- Hàng năm nước Mỹ lấy ngày nào làm ngày Lễ tưởng nhớ đến ông ?  

   C/-Lý do tại sao ? 

 

 

- Xem phần trả lời ở ……. 

                   * 
 

Phần trả lời :  
Câu số 1 :  The 9 Worst Cities for Car Thefts - USA 

     Theo tài liệu công bố năm 2016 - Những thành phố có tên dưới đây đuợc/ 

bị coi là những thành phố dễ bị…chớp, thuổng, trộm, mượn luôn xe ( không 

bao giờ trả lại ) cao nhất nước của phe ta : Kể luôn số xe đã bị mất, số xe bị mất 

tính theo số dân 100 ngàn người … 

 

1. San Francisco-Oakland-Hayward – 29,093 – 633 . Total cars stolen / tổng 

cộng số xe đã bị mất : 29,093  

Thefts per 100,000 residents / Con số xe bị mất tính theo dân số 100.000 người : 633  

2. Bakersfield – 6,267 – 596 - Total cars stolen: 6,267 /  tổng cộng số xe đã bị mất : 6,287 . 

Thefts per 100,000 residents  Số xe bị mất tính theo số dân 100.000 người : 596 . 



2 

3. Stockton-Lodi : Total cars stolen: / tổng cộng số xe đã bị mất : 4,245  

Thefts per 100,000 residents / số xe bị mất tính theo số dân 100.000 người : 593  

4. Odessa, Texas : Total cars stolen / tổng cộng số xe đã bị mất : 886  

 

Thefts per 100,000 residents / số xe bị mất tính theo số dân 100.000  người : 576  
 

5. Modesto, CA :  Total cars stolen / tổng cộng số xe đã mất : 3,047  

Thefts per 100,000 residents / số xe bị mất tính theo số dân 100.000 người : 573  

6 . Spokane-Spokane Valley, Washington : Total cars stolen / tổng số xe 

đã mất : 3,032 

Thefts per 100,000 residents / số e bị mất tính theo số dân 100.000 người 

: 560  

7. Vallejo-Fairfield, California : Total cars stolen / tổng số xe đã 

mất: 2,414  

Thefts per 100,000 residents / số xe bị mất tính theo số dân 100.000 

người : 560  

8. Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington : Total cars stolen / tổng số xe 

đã mất : 20,268  

Thefts per 100,000 residents / số xe bị mất tính theo số dân 100.000 người :  552  

9. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, California :  Total cars stolen / tổng số xe đã mất :: 5,260  

Thefts per 100,000 residents / số xe bị mất tính theo số dân 100.000 người : 539  

    Coi mà thấy ớn lạnh. Khi nào, có việc phải tới những nơi này, có mang theo xe hay thuê mướn xe để sử dụng 

chắc cũng lo bể cái đầu đây. Biết làm sao hè ! Vào quán nhậu hỏi thăm tình hình và xin vấn  kế. Có 1 ông đã say 

mèm, ngất ngư con tầu đi, cố vấn : khi nào không lái xe thì…cất xe trong tủ, khóa lại là chắc ăn nhất….  

 

Câu số 2 : A/- Lúc lý tưởng để ăn trưa là lúc nào ? Là…là… Sau bữa ăn sáng. 

      B/- Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người ? Có bao 

nhiêu người tất cả ? Giở đồ nghề ra tính toán, bấm bấm…- Tất cả có 9 người ( bao gồm 6 người con trai, 1 cô con gái 

và bố mẹ). Úi chà ! Nghe ghê gớm vậy mà…dễ ợt ! 

      C/- Có hai cái bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để dồn tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết 

nước nào của bình nào ( không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu đấy nghe !)? – Vô lý ! 

Tào lao ! À…Cho cả 2 vào trong tủ lạnh để đông thành đá rồi cho chung vào một cái chậu là được liền hà….. 

      D/- Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Trong khi chờ đợi thi hành án, hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: 

phòng để tạm trú : phòng  thứ nhất lửa đang cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát, giết người, đang cầm 

súng, cầm dao sẵn sàng…sơi tái bất cứ giống gì, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói đã hơn 2  năm. Phòng nào an 

toàn nhất để cho hắn lựa chọn ? – Phòng nào cũng…ớn lạnh hết trơn, nhào dzô là chết ngay cú một ! Bấm phôn hỏi 

cố vấn . A lô ! Cố vấn đó hả ? Cho biết liền đi ! – Sao ngu thế ! Phòng số 3 là an toàn nhất còn chi nữa ! – Sức mấy 

mà an toàn ! – Sư tử mà nhịn đói đã hơn 2 năm thì nhào dzô là tụi nó giành nhau mà…sơi tái còn chi nưã ! – Ngu quá 

vậy ! Sư tử mà nhịn đói hơn 2 năm , thì tụi nó chết đói nhăn răng. Dọn dẹp sạch boong từ hồi mô rồi chớ còn đâu nữa  

mà sợ ! Người ta gạt mi đó ! Hiểu chưa ? - Ờ nhỉ ! Sư tử nhịn đói đã hơn 2 năm, tụi nó chết hết trơn, người ta dọn 

phòng ốc sạch sẽ từ hồi mô rồi còn chi mô nữa…Vào đó ngủ ngon lành…Trời đất ! Gạt anh em thấy rõ !  

     E/- Cái gì  mầu đen khi bạn mua nó,  mầu đỏ khi dùng nó và mầu xám xịt khi vứt nó đi ? – Cái chi mà kỳ dzậy ?  

Biến hóa lung tung xèng như người ta mần xiệc, mần ảo thuật  vậy ! – À…rồi…rồi…Các loại than, ta  thường dùng 

để đốt lên, nướng…đồ nhậu đó ! Á hà ! Gớm thiệt, chịu thua ! Mới mua thì nó mầu đen . Đang dùng thì nó mầu đỏ. 

Khi vứt bỏ đi thì nó xám xịt ! Ờ nhỉ ! Đâu có ngờ !   

 

Câu số 3 : Hình ảnh của nhân vật nào đây ? - Xin cho biết đôi điểu, ba chuyện về nhân vật này . - Hàng năm nước 

Mỹ lấy ngày nào làm ngày Lễ tưởng nhớ đến ông ? – Lý do tại sao ? 
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Đó là…Martin Luther King 

Martin Luther King, Jr. viết tắt MLK;  ngày sinh : 15 tháng 1 năm 1929 – từ trần 4 

tháng 4 năm 1968 , là Mục sư Baptist, nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi, và 

là người đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có 

ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất 

bạo động. King được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ như một anh hùng, nhà 

kiến tạo hoà bình và thánh tử đạo. 

   King dẫn dắt cuộc tẩy chay xe buýt diễn ra ở Montgomery (1955-1956), và giúp thành 

lập Hội nghị Lãnh đạo Cơ Đốc miền Nam (1957), trở thành chủ tịch đầu tiên của tổ 

chức này. Năm 1963, King tổ chức cuộc tuần hành tại Washington, và đọc bài diễn văn 

nổi tiếng " Tôi có một giấc mơ " trước hàng ngàn người tụ tập về đây. Ông nâng cao 

nhận thức của công chúng về phong trào dân quyền, và được nhìn nhận là một trong 

những nhà hùng biện vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Năm 1964, King là nhân vật trẻ 

tuổi nhất được chọn để nhận Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc qua biện pháp bất 

tuân dân sự, và các phương tiện bất bạo động khác. 

   Ngày 4 tháng 4 năm 1968, King bị ám sát tại Memphis, Tennessee. Năm1977, Tổng thống Jimmy Carter truy tặng 

King Huân chương Tự do của Tổng thống. Đến năm 1986, ngày Martin Luther King, Jr. được công nhận là quốc lễ. 

Năm 2004, ông được truy tặng Huân chương vàng Quốc hội 

   Chu choa ! Ngon lành thứ thiệt hà ! 
                                                                                                            Lão  Phan 
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