Đố Vui các bạn – Bài số 27
Phần câu hỏi :
* Câu số 1 : Đố bà con, cô bác nhà ta 3 câu này dễ ợt, khỏi cần tra cứu
tài liệu, sách vở chi hết trơn. Ngay đến những ai đã…tà tà làm tí bia bọt
ngất ngư, muốn nằm xuống ngơi một chút cho đỡ đau đầu…. cũng dư sức
đáp trúng cái một đấy nghe ! Xin chú ý đây nè….
A/- Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “ Cơm, canh, cháo gì tớ cũng
thích ăn ”
B/- Khi cầu thủ Messi được chỉ định sút quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút
vào đâu ?
C/- 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có tất cả mấy con vịt ?

* Câu số 2 : Bà con đọc báo, coi Ti Vi, liệu có nhớ được là 10 thành phố nào trên thế giới được xếp hạng là 10
thành phố nguy hiểm nhất cho khách du lịch 4 phương, vào thời gian đầu năm 2016 hay không ? Trời ! Sao mà nhớ
được, thực ra là đâu có biết ! Những 10 thành phố coi là nguy hiểm cho dân du lịch ? Mình đâu có hay, lỡ nhào đầu
dzô đó thì…tiêu tùng cái …chỗ đội nón à ? Phải coi lại đàng hoàng mới được.

* Câu số 3 : Câu này thì kể như đại đa số, hầu hết các Cô, các Cậu còn đang đi học...High School, College,
University...này nọ chắc cũng ngất ngư con tầu đi, lảng tránh ra xa cho mau việc chính phủ. Ai dám gồng mình mà
chơi cùng với bà con, cô bác để trả lời thì cứ việc tự nhiên, không cấm cản, phạt phiếc chi đâu nghe ! Hỏi bài thơ sau
đây : A/- Có tên là chi , tức là cái đầu đề ( title ) của nó là chi ? B/- Tác giả của nó là ai ? C/- Ráng cho biết đôi điều
về Tiểu sử ( biography ) của tác giả chút chút, được chừng mô hay chừng đó, nghĩa là cũng...OK.
Bước tới Ðèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều và chú,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dưng chân đứng lại: trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Cho giở sách ra coi tí tí để…cứu nguy dân tộc đó, nhưng không quá 99 cents…Ấy ! Ấy !
Sorry ! Không quá 99 giây chớ ! Cứ quen vào cái Tiệm mua đồ bèo 99 cents nên quen quen dài
dài....
( Coi phần trả lời ở trang...... )
*

Phần trả lời :
* Câu số 1 : Mới nghe qua... dễ ợt, khỏi cần tra cứu tài liệu, sách vở chi hết trơn.
Ngay đến những ai đã…tà tà làm tí bia bọt ngất ngư, muốn nằm xuống ngơi một chút
cho đỡ đau đầu…. cũng dư sức đáp trúng cái một.. Nhưng mà đừng có coi thường,
phải cẩn thận vì câu đố của Lão Phan nhà ta thường thâm hiểm, hay chơi độc lắm
đấy...
A/- Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “ Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích
ăn ” ? Coi kỹ rồi ! Có 4 chữ C chớ còn chi nữa mà...gạt anh em ! Trả lời : Có 4 chữ
C ! – Chắc không ? – Chắc như...đinh đóng vào cột, như 2 với 2 là 4, không chạy đi đâu được cả ! – Trông kỹ lại coi !

Người ta hỏi : có mấy chữ C, chớ có phải..chữ C và chữ c đâu. Cả câu đó chỉ có duy nhất...1 mẫu tự C - C viết hoa
( capital letter C ) ỡ chữ Cơm mà thôi, còn mấy mẫu tự c cò con thì ai kể làm chi ! Thua rồi nghe ! - Đúng là thâm
hiểm, ác ôn thấy rõ ! Ai đâu có ngờ !
B/- Khi cầu thủ Messi được chỉ định sút quả đá phạt đền, anh ta sẽ
sút vào đâu ?- Sút vào đâu hà ? Thì nhất định là sút vào trong thành ,
còn nói là ...sút vào lưới, vào khung thành, vào cái ‘’ Goal ‘’ chớ còn
chi nữa ! – Kể ra cũng tàm tạm được tí tí thôi. Trước hết anh ta phải
sút vào...trái banh cái đã rồi trái banh mới bay vào khung thành
được chớ !
- Trời đất ! Chi mà rắc rối quá vậy ! Ờ ! Phải sút vào trái banh
trước đã rồi vào đâu mới vào thiệt . Mệt quá cỡ !

C/- Hai con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có tất cả mấy con vịt ? –
Coi nào ! Hai con vịt đi trước 2 con vịt là 4 con. Hai con vịt đi sau 2 con vịt là 4 con. Hai con vịt đi giữa 2 con vịt,
sao được cà ? À, tính theo hình chữ X thì có 2 con đi xen vào giữa 2 con thật . Vậy ; tất cả có 4 con vịt . Đúng
không ? – Giỏi ! Đúng đó ! Vậy mà nghe cứ như muốn bể cái đầu ra vậy .

* Câu số 2 : Hỏi tên 10 thành phố trên thế giới coi là nguy hiểm nhất cho khách du lịch 4 phương, vào thời gian
đầu năm 2016 ? - Trời ! Sao mà nhớ được, thực ra là đâu có biết ! Những 10 thành phố coi là nguy hiểm cho dân du
lịch kia ả ? Mình đâu có hay, lỡ nhào đầu dzô đó thì…tiêu tùng cái …chỗ đội nón à ? Thế là chỉ còn cách bấm phôn
hỏi ý kiền mấy tay bạn bè, quen biết, chuyên bàn chuyện chính chị, chính em ở quán nhậu...Bà Ba Béo bán bánh bèo
bên bờ bãi biển thôi, chớ còn làm sao biết . – A lô ! Bà Ba Béo đấy hả ? Cho nói chuyện với ông Xã chút đi ! – A lô !
Nghe dây ! – Làm ơn cho biết 10 thành phố nguy hiểm nhất cho dân du lịch 4 phương vào cái thời gian đầu năm 2016
đó ! – À....Coi nào. Giấy bút sẵn sàng ghi nghe ! OK. Sẵn sàng. – Ghi nghe !
Theo tài liệu được công bố trên “ Yahoo News “ ngày 26 tháng 1- 2016 thì 10 thành phố kê tên dưới đây được xếp
hạng là nguy hiểm nhất trên thế giới vào lúc này, khách du lịch không nên…đến đó chỉ để vui chơi, ngắm cảnh thơ
mộng, hưởng… thú tùm lum tà la đủ thừ trên đời vì tình trạng…bạo lực, súng đạn, ma túy, buôn lậu, bắt người…sơi
tái, nhúng dấm như chơi hà….
1. San Pedro Sula, Honduras
2. Karachi, Pakistan
3. Kabul, Afghanistan
4. Baghdad, Iraq
5. Acapulco, Mexico
6. Guatemala City, Guatemala
7. Rio de Janeiro, Brazil
8. Cape Town, South Africa
9. Ciudad Juarez, Mexico
10. Caracas, Venezuela
Trời ơi ! Mấy cái thành phố ở Pakistan với Afghanistan, Iraq trong cái thời loạn xà bì, chiến tranh làm dân bỏ chạy
tứ tung lúc này thì cho sài Free mọi thứ trên đời cũng mấy ai dám mò tới đó mà du hí, du lịch này nọ ! Xứ Mễ nhà ta
cũng có 2 thành phố trong số đó ! Đúng thôi ! Coi Ti vi, báo chí nói hoài về 3 cái vụ buôn bán ma túy, bắt cóc, đào
hầm, đào hố này nọ… ớn lắm mà. Chẳng thế mà ứng cử viên Tổng Thống 2016 Donald Trump chưa chi đã đòi xây
tường ngăn chặn biên giới Mỹ - Mễ, mà lại bắt chính phủ Mễ nhà ta bỏ tiền ra xây giùm ổng…mới là lạ chớ ! Đất
nước Venezuela, nơi sản xuất Hoa Hậu thế giới mà cũng có tên à. Ớn thiệt !

 Câu số 3 :
Bài Thơ : Thất ngôn, bát cú, tức là 8 câu, mỗi câu 7 chữ dưới đây :
Bước tới Ðèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Lom khom dưới núi tiều và chú,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
A/- Có tên, có cái Title là Qua Đèo Ngang, đại ý là : nhân dịp đi qua
Đèo Ngang , thấy phong cảnh đẹp, thơ mộng, hấp dẫn quá mà sinh tình,
gợi ý để làm Thơ, giới bình dân của ta kêu là...thấy cảnh đẹp ác liệt quá
nên...nổi hứng, phọt ra ý Thơ, để mà...mần Thi sĩ....
B/- Tác giả của Bài Thơ là Bà Huyện Thanh Quan, một trong số
những nhà thơ nổi tiếng ( famous poets ) của nền văn học Việt Nam ta
thời xưa
C/- Đại khái Tiểu sử ( Biography ) của Bà như sau :
Nguyễn Thị Hinh là người phường Nghi Tàm, huyện Vĩnh Thuận,
gần Hồ Tây (nay là phường Quảng An, quận Tây Hồ ), Hà Nội. Cha bà là
Nguyễn Lý ( 1755-1837 ), đỗ thủ khoa năm 1783, đời vua Lê Hiển Tông.
Bà là học trò của danh sĩ Phạm Quý Thích ( 1760-1825 ), và là vợ Lưu Nghị (1804-1847), người làng Nguyệt Áng,
huyệnThanh Trì, tỉnh Hà Đông ( nay thuộc Hà Nội ). Ông đỗ cử nhân năm 1821 ( Minh Mệnh thứ 2 ), từng làm tri
huyện Thanh Quan ( nay là huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ), nên người ta thường gọi bà là Bà Huyện Thanh
Quan. Chồng bà làm quan trải đến chức Bát phẩm Thư lại bộ Hình, nhưng mất sớm ( 43 tuổi ).
Dưới thời vua Minh Mạng, bà được mời vào kinh giữ chức Cung Trung Giáo Tập để dạy học cho các công chúa
và cung phi. Khoảng một tháng sau khi chồng mất, bà lấy cớ sức yếu xin thôi việc, rồi dẫn bốn con về lại Nghi Tàm
và ở vậy cho đến hết đời...
Mệt xỉu chưa bà con, các Cô, các Cậu ? Miết rồi quen à.
Lão Phan

