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Đố Vui các Bạn – Bài số 37
Phần Câu hỏi :
Câu số 1 : A/- Đố bà con phe ta : người Việt Nam nào đã làm việc nhiều năm
trong Sở đúc tiền ở Canada. Chính phủ Canada đã ghi nhận công sức lớn lao của
một người Việt Nam trong kỹ thuật đúc tiền của xứ này, làm cho đồng tiền
Canada không bị rỉ sét và có mầu sắc tốt đẹp hơn trước. Xin cho biết rõ đôi điều
về nhân vật này.

B/- Để bớt đi sự căng thẳng đầu óc, kẻo nó nổ bùng ra thì khổ Lão
Phan, kẻ gây nên cơ sự, cho nên xin cho thêm câu đố này dzô cho thêm tí ti vui vẻ nghe bà con ! Một hôm đẹp trời,
cô gái nọ được một Bà Tiên bồng và bay lên Trời cho đi du ngoạn một phen, không phải trả tiền chi cả….Bay một hồi
lâu, tới cổng Nhà Trời, Bà Tiên trình giấy tờ hợp lệ, được một viên võ quan dẫn vào trình diện Ngọc Hoàng. Sau khi
Ngọc Hoàng hỏi đôi ba câu về đời sống hiện nay ở dưới trần gian, như vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, đời sống dân
quê Miền Trung đã bớt khổ sở hay chưa ? Quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan uýnh phá, nổ bom thế nào ? Vụ bầu cử
Tổng Thống Huê Kỳ tháng 11 – 2016 làm sao mà tùm lum tà la như vậy ? Sau đó, Ngài thấy cô gái rất dễ thương nên
phán một câu : Con muốn cầu xin điều chi, cứ nói cho ta nghe ! Cô gái nhỏ nhẹ trình tâu : Xin Ngài ban ơn phước cho
con : lấy đươc người chồng… : Thứ nhất : vô cùng giầu có . Thứ hai: có quyền cao, chức trọng, Thứ ba : vừa trẻ vừa
đẹp trai. Thứ tư : suốt đời chung thủy tuyệt đối, 100 phần 100 với con, không có màn…ăn cơm, ăn phở, ăn chả ăn
nem chi hết… Đến đây xin hỏi : Bà con phe ta thử đoán coi Ngọc Hoàng quyết định, và trả lời ra sao về vụ này ?

Câu số 2 : A/- Ngày Chúa Nhật 13 – 3 – 2016 năm vừa qua, các bạn có thấy điều gì đặc biệt cho chúng ta không
hè ? Ai cũng bảo là…tại con số 13. cho nên rắc rối, lộn xộn chi đây. Bà con suy nghĩ coi, chớ thiệt ra…có 1 vụ chẳng
bình thường chút nào đâu.nha !
B/- Hai cậu be bé, cỡ chừng vừa đi học, vừa lai rai…nhậu cà rem, nói chuyện với nhau:
- Bố tớ là nhân vật rất quan trọng trong đoàn ca nhạc kịch thành phố chúng mình đấy !
- Bố cậu giữ vai trò chi trong đoàn đó ?
- Vai trò của Bố tớ tỏa sáng trên sân khấu. Không có Bố tớ thì sức mấy mà sân khấu tỏa sáng, tưng bừng hoa lá
cành như vậy, và khán giả bỏ về ngay.
- Ghê thế à ! Vậy Bố cậu thường đóng vai trò chi ? – Bà con mình thử đoán coi Bố cậu nhỏ này giữ vai trò chi
mà ghê gớm thế ?

Câu số 3 : Đố 2 câu theo kiểu đó, chắc bà con cô bác ê ẩm cả mình, đầu óc muốn nổ bung rồi , phải không hè ! Vậy
thì ta đổi sang món câu đố của thời đại…...văn minh, tân tiến, khoa học kỹ thuật lên tận mây xanh bây giờ xem sao
nghe !

3.1/- Con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng không mang được hòn gạch, ta thường lát sân nhà chi chi đó ?
3.2/- Đố : Ba gọi má bằng chi ? Anh gọi em bằng gì ? Ông ngoại gọi bà ngoại bằng chi ? Chồng gọi vợ bằng gì ?
3.3/- Có 1 đàn chuột …điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con ?
3.4/- Động vật có vú ( mammal ) nào biết bay ?
3.5/- Cái gì khi sài thì quăng đi, không xài thì lấy lại ?
3.6/- Tôi đi…lung tung khắp nơi xa gần, mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ. Vậy tôi là ai ?
- Xem trả lời ở trang ……-

Phần trả lời câu đố :
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Câu số 1 : A/- Đố bà con phe ta là Người Việt Nam nào đã làm việc nhiều
năm trong Sở đúc tiền ở Canada. Chính phủ Canada đã ghi nhận công sức
lớn lao của một người Việt Nam trong kỹ thuật đúc tiền của xứ này, làm cho
đồng tiền Canada không bị rỉ sét và có mầu sắc tốt đẹo hơn trước. Xin cho
biết rõ đôi điều về nhân vật này.
Người Việt Nam nào mà lại....nhào vô cái xứ Canada xa xôi này để làm
cái công việc khó khăn và quan trọng là đúc tiền à ? Có bao giờ nghe nói tới
đâu ! Bí quá, đành bấm phôn hỏi quân sư, cố vấn xem sao . Thì ra câu
chuyện đầu đuôi, dài dòng văn tự là như thế này : .....Canada mới xây thêm
một nhà máy đúc tiền ở Winnipeg miền Tây, và nhà máy này mang tên một kỹ sư Việt nam, đó là Tiến sĩ Trương
Công Hiếu. Ông Hiếu du học bên Hoa Kỳ, có về Saigon năm 1964 dạy học ở trường Cao Đẳng Hóa Học Phú Thọ, và
đã trở lại Hoa Kỳ. Sau đó ông di cư sang Canada, xin chọn Canada làm quê hương thứ hai. Ông làm việc nhiều năm
cho sở đúc tiền Canada. Ông đã làm cho đồng tiền đúc của Canada đẹp và tốt nhất thế giới. Trong cuốn lịch sử 100
năm nhà máy đúc tiền, chính quyền Canada đã ghi nhận kỳ công của TS Hiếu : ông đã thay đổi kỹ thuật đúc, đã làm
cho đồng tiền Canada không bao giờ rỉ sét và có màu đẹp và tốt hơn xưa. Trong Hội chợ Quốc Tế Tiền Tệ ở Berlin

gần đây, Tiến Sĩ Hiếu được coi là một ngôi sao sáng nhất : Người Việt Nam đúc ra tiền Canada đẹp đẽ như bây giờ.

B/- Để bớt đi sự căng thẳng đầu óc kẻo nó nổ bùng ra thì khổ Lão Phan, kẻ gây nên « sự cố ‘’ , cho nên
xin cho thêm câu đố này dzô cho thêm tí ti vui vẻ nghe bà con ! Một hôm đẹp trời, cô gái nọ được một Bà Tiên bồng
và bay lên Trời cho đi du ngoạn một phen không phải trả tiền chi cả….Bay một hồi lâu, tới cổng Nhà Trời, Bà Tiên
trình giấy tờ hợp lệ, được một viên võ quan dẫn vào trình diện ngọc Hoàng. Sau khi Ngọc Hoàng hỏi đôi ba câu về
đời sống hiện nay ở dưới trần gian, như vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, đời sống dân quê Miền Trung đã bớt khổ sở
hay chưa ? Quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan uýnh phá, nổ bom thế nào ? Vụ bầu cử Tổng Thống Huê Kỳ tháng 11 –
2016 làm sao mà tùm lum tà la như vậy ? Sau đó, Ngài thấy cô gái rất dễ thương nên phán một câu : Con muốn cầu
xin điều chi, cứ nói cho ta nghe ! Cô gái nhỏ nhẹ trình tâu : Xin Ngài ban cho ơn phước cho con lấy đươc người
chồng : Thứ nhất : vô cùng giầu có . Thứ hai: có quyền cao, chức trọng, Thứ ba : vừa trẻ vừa đẹp trai. Thứ tư : suốt
đời chung thủy tuyệt đối, 100 phần 100 với con. Đến đây xin hỏi : Bà con phe ta thử đoán coi Ngọc Hoàng quyết
định, và trả lời ra sao về vụ này ? -Trả lời dễ ợt ! – Ngọc Hoàng...OK. trả lời : Ta thấy con coi bộ hiền lành, dễ
thương cho nên Ta ban ơn phước, cho con được cả 3 điều đó. Còn cái điều thứ tư thì...thì...ta thấy điều đó quả thực là
khó khăn quá mức...nhiều người đã xin, mà ta thấy...cái được cái không cho nên ta cũng...ớn lạnh lắm rồi...Con
ráng được chừng mô, sài chừng đó vậy nghe ! Chớ con đòi 100 phần trăm thì ta cũng chịu luôn, không dám bảo
đảm đâu nghe !
Câu số 2 : A/- Ngày Chúa Nhật 13 – 3 – 2016 năm vừa qua, các bạn có thấy điều gì đặc biệt không ? Ai cũng bảo
là…tại con số 13. Bà con suy nghĩ coi, chớ thiệt ra…có 1 vụ chẳng bình thường chút nào đâu. – Chịu chưa ? – Dám
chịu thua quá ! – Hết giờ suy nghĩ rồi ! Cái đặc biệt của ngày này là ngày ngắn nhất trong năm. Xưa nay ta vẫn thấy
mỗi ngày có 24 giờ, nhưng riêng ngày Chúa Nhật 13 nói trên, chỉ có 23 giờ, vì mọi người đều vặn lên một giờ cho
hợp với thời gian mặt trời mọc của mùa Xuân. Cứ 4 năm mới có một ngày ngắn như vậy. Chà… Đâu có biết !

B/- Hai cậu be bé, cỡ chừng vừa đi học, vừa lai rai…nhậu cà rem, nói chuyện với nhau:
Bố tớ là nhân vật rất quan trọng trong đoàn ca nhạc kịch thành phố chúng mình đấy !
- Bố cậu giữ vai trò chi trong đoàn đó ?
- Vai trò của Bố tớ tỏa sáng trên sân khấu. Không có Bố tớ thì sức mấy mà sân khấu tỏa sáng, tưng bừng hoa lá
cành như vậy, và khán giả bỏ về ngay.
- Ghê thế à ! Vậy Bố cậu thường đóng vai trò chi ? – Bà con mình thử đoán coi Bố cậu nhỏ này giữ vai trò chi
mà ghê gớm thế ? Chịu chưa ? – Bố tớ làm cái…chân điều khiển ánh sáng sân khấu đó !
-

Câu số 3 : Những câu đố ở trên thuộc loại …xưa rồi. Bây giờ bà con ta xoay sang chơi Đố Vui theo kiểu thời đại
tân tiến, khoa học kỹ thuật kinh khủng ngày nay xem nó ra làm sao .
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3.1/- Con gì mang được miếng gỗ lớn tướng nhưng không mang được hòn gạch ? – Thế là con gì ? Coi bộ tào lao
quá ! À…à !...Thế thì chỉ có … Con sông thôi ! Đúng ! Thả xuống sông 1 tấm ván gỗ thì nó nổi lềnh bềnh, con sộng
nó đỡ được, mà thả hòn gạch con con xuống là chìm lỉm ngay cái một. Vậy là…sông đâu có đỡ nổi ! Á hà…Có lý !
3.2/- Đố : Ba gọi má bằng gì ? Anh gọi em bằng gì ? Ông ngoại gọi bà ngoại bằng gì ? Chồng gọi vợ bằng chi ?
Ái chà ! Ở Mỹ, ở nước ngoài từ hồi còn bé tí, làm sao mà thông thạo 3 cái vụ này ? Dám chịu thua quá ! – Dễ ợt ! Tất
cả đều gọi bằng….miệng thôi chớ gì nữa ! Gọi hay kêu thì phải bằng cái…miệng thôi chớ chi ? – Trời Đất !
3.3/- Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con ? Một đàn thì sao biết mấy con ? Thằng bạn bên cạnh huých
cùi chỏ ! Đố mẹo đó ! Chữ điếc ở đây là hư tai , nói lái đi thành …hai
tư mà hai tư là…24 con chuột đó ! Ối trời !
3.4/- Động vật có vú ( mammal ) nào biết bay ? Ủa ! Cái vụ này hơi lạ
đây ! Bấm phôn hỏi …quân sư thì quân sư cười tình..hề hề…Đó là con
dơi ( bat , flitter-mouse ), giống như con chuột mà lại có cánh bay vù vù
đó ! Còn giới giang hồ, đường phố thì lại còn thêm vào là …mấy cô tiếp
viên hàng không trên máy bay nữa đó ! Mấy cổ cũng biết…bay chớ
chi ? Cái vụ náy hổng được ! Đáng kêu phú - lít tới hỏi thăm sức khỏe
quá à ….
- Con dơi đây nè ! –
3.5/- Cái gì khi xài thì quăng đi, không xài thì lấy lại ? – Chi lạ rưả ? Nghe đã thấy ngược cái tai rồi ! – Cái neo
thuyền chớ chi nữa , Không biết à ? Trời ! Đâu có nghĩ tớ cái đó ! Đúng là cái …Neo thuyền ! - berth, anchorage.
3.6/- Tôi chu du, đi khắp nơi xa gần mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ. Vậy tôi là ai? – Cái tem thư ( stamp ) chớ còn chi
nữa ! Đúng ! Cái thư ( letter ) thì đi khắp nơi xa gần đúng không ? Còn cái tem ( stamp ) thì lúc nào cũng vẫn cứ dán
trên cái bì thư, chớ còn chi nữa, chẳng lẽ nó chạy đi mô !
Trời Đất ! Chơi cái màn Đố kiểu này coi bộ…ác ôn, côn đồ, tổn thọ quá à….

Lão Phan

