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Đố Vui các Bạn – Bài số 32 
                         *** 

Phần câu hỏi : 

Câu số 1 :  11/-  Hai cô thư ký đang làm việc , bỗng có điện thoại reo. Cô Thúy bắt 

máy nghe . Xong, cô quay sang nói với bạn : Không rõ có việc chi mà xếp gọi tao sang 

có chuyện gấp . Cô Lan nói : Số mày hên rồi ! Cứ sang coi có chi, tao cho là mày gặp số 

đỏ rồi. Nói xong Cô Lan cười tủm tỉm..Mày sang ngay đi ! Ít phút sau ,cô Thúy trở lại, vẻ 

mặt buổn rầu, tức tối thấy rõ…Cô bạn hỏi ngay :Có chi vậy ! Nói tao nghe với ! Đố các 

bạn đoán coi !   - Cô Thúy giận dữ nói : Ông ấy cười cười bảo tao : tối nay cô có rảnh 

không ? Cô Lan vội vã hỏi ngay : thế mày trả lời làm sao ?  

Bà con đoán thử coi câu chuyện từ đó ra thế nào ?  

          12/- 2 người bạn : 1 Mỹ và 1 người Tầu cộng , rủ nhau vào 1 tiệm bán kẹo 

Chocolate. Trong lúc bận rộn nhìn ngắm và chọn lựa, ông bạn người Tầu lượm 3 thanh Chocolate bỏ vô túi áo khoác 

ngoài. 

   Khi ra khỏi tiệm, ông bạn Tầu cười bảo người bạn Mỹ : tôi biểu diễn 1 màn xiệc…lấy 3 thanh chocolate bỏ vô túi 

nhanh như chớp có ai biết đâu . Cả người bán hàng lẫn Anh đâu có thấy. Còn lâu Anh mới theo kịp tôi nghe chưa ! 

Ông bạn người Mỹ…cười ruồi rồi bảo : sức mầy mà anh giỏi hơn được tôi. Anh theo tôi quay trở vô trong tiệm vừa 

rồi. Tôi sẽ chỉ cho anh thấy là …còn lâu anh mới giỏi hơn tôi được à !  Các bạn có biết ông bạn người Mỹ làm sao 

không ? Đoán thử coi !        

               

Câu số 2 :    

Bà con ta ai cũng biết rằng : hồi tháng 8 – 2016, 2 

ứng cử viên Tổng Thống : 1 của  Đảng Cộng Hòa, là 

người đứng bên trái tấm ảnh  Donald Trump rồi kế 

liền đó là Hillasry Clinton của Đảng Dân Chủ. Hai 

“đấu thủ “  đang …chơi nhau sát ván, thiếu điểu 

muốn…sơi tái lẫn nhau như ta sơi thịt bò tái chấm 

tương gừng vậy. Ấy thế mà sao lại có tấm ảnh coi 

…ngon lành, thân thiết với nhau quá vậy à ?  Đố bà 

con biết :  

   21/- Tấm ảnh đó chụp hồi mô ?  

   22/- Chụp trong hoàn cảnh nào mà lại…du dương, 

rồ - men. tích quá cỡ như thế ?  

   23/- Người đứng bên phải là ai và kế liền đó là ai ? 

Dễ hơn cả…ăn trứng vịt lộn, phải không, bà con ta ! 
 

Câu số 3 :  Đổi món chơi nghe ! Bà con cho …10 câu ca dao, tục ngữ nói về …ăn, nghĩa là 10 câu ca dao bắt đầu 

bằng chữ ăn …Nói rứa là bà con ta, các cô các cậu cũng dư sức trả lời, chớ nói rõ ra nữa thì còn chi mà đố, phải 

không ? Thế mà các cô, các cậu không sinh trưởng ở Việt Nam tí ti nào cả, nghĩa là được sinh ra trên đất Mỹ, rồi lớn 

chút chút tí ti, đã bắt đầu…chơi  Pizza với lại Hamburger , đi…nhậu Buffet, chơi màn …Ăn chết bỏ, tục kêu là All 

you can eat  rồi thì chưa chắc đã dễ trả lời đâu nghe !  

 

- Coi phần trả lời ở …. 

Phần trả lời :  

Câu số 1 :  11/-  Hai cô thư ký đang làm việc , bỗng có điện thoại reo. Cô Thúy bắt máy 

nghe . Xong, cô quay sang nói với bạn : Không rõ có việc chi mà xếp gọi tao sang có 

chuyện gấp . Cô Lan nói : Số mày hên rồi ! Cứ sang coi có chi, tao cho là mày gặp số đỏ 

rồi. Nói xong Cô Lan cười tủm tỉm..Mày sang ngay đi ! Ít phút sau ,cô Thúy trở lại, vẻ 

mặt buổn rầu, tức tối thấy rõ…Cô bạn hỏi ngay :Có chi vậy ! Nói tao nghe với ! - Cô 
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Thúy giận dữ nói : Ông ấy cười cười bảo tao : tối nay cô có rảnh không ? Cô Lan vội vã hỏi ngay : thế mày trả lời làm 

sao ? Bà con đoán xem Cổ trả lời ra sao ?  

 

- Tao trả lời : rảnh ! Thế là ổng giao cho tao tối nay về nhà đánh gấp cho ông mớ tài liệu tùm lum đây này….Trời đất 

ơi ! Mệt quá ! Rứa là…sướng chi cho nổi, phải không bà con ? Ớn thấy mồ !!! 

           12/- Hai người bạn : 1 Mỹ và 1 người Tầu cộng , rủ nhau vào 1 tiệm bán kẹo Chocolate. Trong lúc bận rộn 

nhìn ngắm và chọn lựa, ông bạn người Tầu lượm 3 thanh Chocolate bỏ vô túi áo khoác ngoài. Khi ra khỏi tiệm, ông 

bạn Tầu cười bảo người bạn Mỹ : tôi biểu diễn 1 màn xiệc…lấy 3 thanh chocolate bỏ vô túi nhanh như chớp có ai biết 

đâu . Cả người bán hàng lẫn Anh đâu có thấy. Còn lâu Anh mới theo kịp tôi nghe chưa ! 

     Ông bạn người Mỹ…cười ruồi rồi bảo : sức mầy mà anh giỏi hơn được tôi. Anh theo tôi quay trở vô trong tiệm 

vừa rồi. Tôi sẽ chỉ cho anh thấy là …còn lâu anh mới giỏi hơn tôi được à !  Các bạn có biết ông bạn người Mỹ làm 

sao không ? – Hai người quay trở lại tiệm bán kẹo ban nẫy, ông bạn người Mỹ bảo cô bán kẹo : Cho tôi 1 thanh 

Chocolate ! Cô bán hàng đưa thanh kẹo, ông bạn người Mỹ ăn hết tỉnh queo. Ông bảo cô bán hàng : cho tôi thanh kẹo 

thứ 2 và ông ăn hết ngon lành. Cười tình 1 cái, ông nguồi Mỹ bảo cô bán hàng : cho tôi thanh kẹo thứ 3 ! Ăn xong, 

ông nguồi Mỹ nói với cô bán hàng : Cô muốn coi tôi…làm xiệc đưa cho cô coi 3 thanh chocolate tôi vừa ăn không ? 

Cô bán hàng trợn mắt rồi cười  và nói : tôi không tin là ông làm được như thế ! Ông người Mỹ vỗ tay 3 cái rồi nó i : 

Cô bảo ông bạn người Tầu  móc trong túi ra coi có đúng không. Tôi đã cho nó biến vào trong túi của ông ấy đó. Cô 

bán hàng nói với ông người Tầu : Xin phép ông cho tôi coi có đúng 3 thanh chocolate đã biến vào trong túi ông như 

lời ông Mỹ này nói không. Cô bán hàng thọc tay vào túi ông Tầu lôi ra đủ 3 thanh kẹo chocolate rồi reo lên : Trời đất 

ơi ! Ông Mỹ này là ảo thuật gia thứ thiệt ! Tôi coi kỹ đàng hoàng mà đâu có biết được là ông giỏi đến thế, ông ăn rõ 

ràng mà lại biến cho nó vào đây thiệt ! Để cho vui vẻ cả làng, ông Mỹ trả tiền và cầm lấy đưa ông bạn Tầu 3 thanh 

chocolate rồi kéo nhau ra. Lúc đó ông Mỹ mới cười …tình và bảo : Các ông là người…Tầu, không bao giờ…giỏi hơn 

người Mỹ được đâu ! Ông thấy chưa ? Ông bạn người Tầu nhăn nhó : đúng là người Mỹ các ông bao giờ cũng 

…number One !!! 

Câu số 2 :    
 

Bà con ta ai cũng biết rằng : hồi tháng 8 – 2016, 2 

ứng cử viên Tổng Thống : 1 của  Đảng Cộng Hòa, là 

người đứng bên trái tấm ảnh  Donald Trump rồi kế 

liền đó là Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ. Hai 

“đấu thủ “  đang …chơi nhau sát ván, thiếu điểu 

muốn…sơi tái lẫn nhau như ta sơi thịt bò tái chấm 

tương gừng vậy. Ấy thế mà sao lại có tấm ảnh coi 

…ngon lành, thân thiết với nhau quá vậy à ?  Đố bà 

con biết : 21/- Tấm ảnh đó chụp hồi mô ?  

                22/- Chụp trong hoàn cảnh nào mà lại…du 

dương, rồ - men. tích quá cỡ như thế ?  

                23/- Người đứng bên phải là ai và kế liền 

đó là ai ? Dễ hơn cả…ăn trứng vịt lộn, phải không, 

bà con ta ?    

    Xin trả lời luôn cả 3 mục đó :  

      21/-  Tấm ảnh này chụp hồi năm... 2005 .  

      22/- Ảnh chụp trong lúc quan khách đến dự tiệc cưới cuả của vợ chồng nhà tỉ phú Donald Trump với bà vợ 

hiện nay. Tiệc cưới tất nhiên là...trong không khí thân thương, rồ-men-tích hết cỡ thợ mộc chớ còn chi nữa .  

     23/- Người đứng bên phải là bà vợ của nhà Tỉ phú trong  tiệc cưới này, là bà vợ hiện nay, tên là Melania 

Trump, vốn là người mẫu từng xuất hiện trên vài tạp chí cỡ... Ớn lạnh  Magazine đó đó !!! Còn người đứng kế ngay 

bên cạnh là ngài cựu Tổng Thống Bill Clinton, tức...ông Xã của Bà Hillary, ai mà chẳng biết !  

 

Câu số 3 : Đổi món chơi ! Bà con cho …10 câu ca dao, tục ngữ nói về …ăn, nghĩa là 10 câu ca dao bắt đầu bằng 

chữ ăn …Nói rứa là bà con ta, các cô các cậu cũng dư sức trả lời, chớ nói rõ ra nữa thì còn chi mà đố, phải không phe 

ta ? Thế mà các cô, các cậu không sinh trưởng ở Việt Nam tí ti nào cả, nghĩa là được sinh ra trên đất Mỹ, rồi lớn chút 
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chút tí ti, đã bắt đầu…chơi  Pizza với lại Hamburger , đi…nhậu Buffet, chơi màn …Ăn chết bỏ, tục kêu là All you can 

eat  rồi thì chưa chắc đã dễ trả lời đâu nghe ! Nào thử kể 10 câu Ca dao có chữ ăn đi đầu, coi ra răng chừ :  

    1/- Ăn Bắc, mặc Nam .   2/- Ăn bánh trả tiền .    3/- Ăn bánh vẽ…( cake picture, fine allusion…) là bánh dỏm chớ 

hổng có phải bánh thiệt đâu, lừa bịp nhau đó..4/- Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng:  ý nói là tốn công, tốn sức quá cỡ 

mà ăn chẳng được bao nhiêu, chẳng đáng chi….5/- Ăn bát cơm đầy nhớ ngày gian khổ. 6/- Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo 

đường đi . 7/- Ăn bát cơm, nhớ công ơn Cha Mẹ. 8/- Ăn bát mẻ nằm chiếu manh ( piece of sleeping mat ) : cảnh thiếu 

thốn, khổ cực . 9/- Ăn bậy nói càn ( to speak thoughtlessly,  to be careless in one's speech ). 10/- Ăn cắp quen tay, ngủ 

ngày quen giấc ( once a thief always a thief;  once a liar always a liar ) : riết rồi quen đi, chừa khó được lắm ! 

     Thôi, đủ rồi ! Mai kia mần tiếp chớ thêm nữa là bị…la làng cho mà coi…. 

                                                                                                                                            Lão  Phan 
 

 

 

 

 

 

 

 


