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Đố Vui các bạn – Bài số 6
***

Lão Phan

Phần câu hỏi :
* Câu số 1 : Đố mấy cô, mấy cậu, dù đã về thăm lại quê hương Việt Nam hay chưa,
có biết mấy Ông Bà Nhà Nước Vi Xi Việt Cộng cứ khoái gom vài ba Tỉnh lại làm
một, nhất là ở Miền Bắc, chắc là cho... tiện việc chính phủ. Vậy chớ mấy cái “ Vùng
Liên Tỉnh – interprovincial areas “ sau đây là gồm những Tỉnh ( Provinces ) cũ nào dồn gom lại :
11.- Hà – Nam – Ninh ( Miền Bắc ).
12.- Hà – Sơn – Bình ( Miền Bắc ).
13.- Cao – Bắc – Lạng ( Miền Bắc ).
14.- Bình – Trị - Thiên ( Miền Trung )
Thôi ngần đó cũng đủ... bị thương nặng, mệt xỉu rồi phải không ?
* Câu số 2 : Bà con nhà ta sống ở xứ Mỹ này, rành nhiều chuyện quá trời quá đất ; Nay Lão Phan xin đố...à ....à…
7 Tiểu Bang ( States ) sau đây của nước Mỹ : Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho….
thì :
21- Chữ viết tắt ( Abbreviation ) đi trước cái “Khu bưu chính - Zip code “ viết ra sao ? Thí dụ : California thì
viết CA.
22- Thành phố Thủ Đô ( Capital City ) viết ra sao ? Thí dụ: California thi là : Sacramento.
Định hỏi thêm tí nữa nhưng sợ bà con nhà ta la cho là… hỏi chi nhiều quá dzậy ? Lỡ nhức đầu, phải đi kiếm ba
cái thứ …Tylenol, Advil …này nọ rồi lấy ly nước ực cho vài cái thêm rắc rối ra.
* Câu số 3 : Câu này chỉ đố các cô ,các cậu nói tiếng Việt không thôi thì…vô cùng đau khổ vì khó khăn làm sao,
nhưng mà nói tiếng Việt theo kiểu…trộn gỏi hầm làng…rau bắp cải, hành tỏi, tiêu ớt, thịt gà xé phay, dầu dấm linh
tinh, nghĩa là …tiếng Việt trộn lẫn, pha chế lung tung với tiếng Anh thì cũng…O.K.
31/- What key does not lock the door? - Cái khóa kiểu chi mà lại không dùng để khóa cửa hè ?
32/- What comes twice in a moment, once in a minute and never in a hundred years? – Cái gì mà lại…đến 2 lần
trong…1 lúc, 1 lần trong 1 phút, và chẳng bao giờ đến…trong 1 trăm năm ? - Cái gì mà kỳ lạ vậy ! Trong 1 lúc thì
đến tới 2 lần, trong 1 phút tới 1 lần, mà 100 năm lại chẳng đến 1 lần nào cả ? Coi bộ…điên à ! Hay có cái chi rắc rối
đây….
33/- Which letter of the alphabet goes round Great Britain ?- Chữ gì trong bảng kê các mẫu tự ( letters ) mà
lại…chạy vòng quanh nước Anh ?
***
( Coi trả lời ở trang _______)

- Phần trả Lời Câu Đố :
* Câu số 1 : Mấy Ông Bà Vi Xi Việt Cộng thích lôi thôi, lòng thòng thấy mồ,
đáng lẽ nói : Bạn tôi ở “ Sài Gòn “ thì lại phải nói, phải viết : Bạn tôi đang ở
“ Thành Phố Hồ Chí Minh “. Thế có phải là lòng thòng, tổn thọ, mau chết cho Ông
già, Bà lão, kẻ đau, người bệnh không ! Bây giờ coi mấy cái vụ lòng thòng dưới đây
xem sao.
11.- Tỉnh mới bây giờ : Hà – Nam – Ninh
là gồm 3 Tỉnh cũ : Hà Nam , Nam Định và Ninh Bình. Hồi trẻ như
các cháu, hăng máu vịt, đi uýnh nhau với Tây, mấy Tỉnh này là Lão Phan đã đi tới hết trơn.
12.- Hà – Sơn – Bình do 3 Tỉnh cũ gom dồn lại là các Tỉnh : Hà Đông, Sơn Tây và Hòa Bình.
13.- Cao – Bắc – Lạng thì gồm 3 Tỉnh cũ : Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn. Đám này gần biên giới giáp với Trung Quốc tức
là Tầu Cộng .
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14.- Bình – Tri – Thiên thì gồm 3 Tỉnh cũ : Quảng Bình – Quảng Trị - Thừa Thiên, ở về phía Bắc của Miền Trung
nước ta, hồi đất nước bị cộng sản và mấy anh Tây thực dân óanh nhau hộc xì dầu ra, rồi ký kết tại Geneva năm 1954,
cưa cắt làm đôi, lấy vĩ tuyến 17 ( 17th parallel ) , xẹt ngang qua Tỉnh Quảng Trị, làm ranh giới ngăn đôi Nam – Bắc
đó !



Câu số 2 : Hi vọng bà con ta đỡ mệt về câu này :

Tiểu Bang
Viết tắt
1.- Colorado :
CO
2.- Connecticut : CT
3.- Delaware :
DE
4 – Florida
FL
5 – Georgia
GA
6 - Hawaii
HI
7 - Idaho
ID


Thủ Đô
Denver
Hartford
Dover
Tallahassee ( đến Tết…Congo mới nhớ nổi cái anh này )
Atlanta
Honolulu
Boise

Câu số 3 :

31/- What key does not lock the door ? - Cái khóa kiểu chi mà lại
không dùng để khóa cửa hè ? Cái dzụ này coi bộ…ngoắt ngoéo, lộn xộn
chi đây . Vỗ trán 5 cái, suy nghĩ…. A ! Thế thì chỉ có..cái key , kêu bằng
cái “ khóa “ ta thường thấy ở đầu những dòng kẻ của bản nhạc mà thôi,
trong Anh ngữ, người ta kêu là…“ music key “ đó !
32/- What comes twice in a moment, once in a minute and never in a
hundred years ? – Cái gì mà lại…đến 2 lần trong…1 lúc, 1 lần trong 1
phút, và chẳng bao giờ đến…trong 1 trăm năm ?- Cái này nhất định là
có mưu mẹo chi đây thôi. Ngó đi ngó lại hoài mà nghĩ chẳng ra. À !À !
Cứ ngó vào những chữ…lúc, chữ phút và…1 trăm năm thì đến…Tết Ma-rốc hay Tết Công-gô cũng chưa ra. Phải
nhìn kỹ vào chữ …moment, ta mới thấy là trong chữ này có tới 2 mẫu tự “ m “ , chữ minute có 1 mẫu tự “ m “ và
“ hundred years = 1 trăm năm “ thì chẳng có…em / m nào hết trơn. Thế là câu trả lời là : mẫu tự “ m “.Câu đố này
độc quá ! Chịu hết nổi !
33/- Which letter of the alphabet goes round Great Britain ?- Chữ gì trong bảng kê các mẫu tự ( letters ) mà
lại…chạy vòng quanh nước Anh ? Cái mục này lại coi bộ rắc rối, lộn xộn chi đây, không có…hiền lành, ăn ngay ở
thẳng chi đâu bà con ơi ! Chung quanh nước Anh có cái giống chi nào ? Mà cái chi lại chạy vòng quanh đó ? Nước
Anh đứng trơ giữa biển cả mênh mông, toàn thấy nước là nước biển với sóng lớn, sóng nhỏ thôi à. Rồi ! Rồi ! Biển là
Sea bao chung quanh nước Anh. Vậy chữ gì chạy quanh nước Anh ?- Dễ òm à ! Chỉ có mẫu tự C thôi,, đọc thành ra
Sea, mà Sea = C, nghĩa là biển = Sea = C . Đúng y boong ! Vậy, xin rả lời : letter C ! Mẫu tự C = Sea chạy bao
quanh nước Anh … Mèng đéc ơi ! Đố chi mà…ác ôn, côn đồ quá dzậy ta !!!
Ớn lạnh cả xương sống, xương sườn ! Xin sì…tốp ở đây để lấy lại tinh thần, kỳ sau ta…mần tiếp !

Lão Phan

