Đố vui
Lão Phan

Theo lời yêu cầu của nhiều độc giả, quý vị cao niên, phụ huynh, ngay cả các bạn trẻ, Lão
Phan tôi sẽ cồ gắng cho “ trình làng “ mục “ Đố vui các bạn “ để mọi người chúng ta cùng
nhau giải trí, nhắc lại những gì đã quên, đôi khi chưa biết, giúp các bạn trẻ…ôn luyện lại cái
vốn…tiếng Việt (spoken Vietnamse ), chữ Việt ( written Vietnamese ), nói gồm 2 món ăn
chơi lại là “ ngôn ngữ Việt - Vietnamese language - cả nghe nói, cả đọc và viết”, mà ta
thường gọi chung chung là… học tiếng Việt, nói tiếng Việt, viết …tiếng Việt cho gọn…việc
chính phủ, đỡ rắc rối, lôi thôi. Đồng thời cũng để giúp cho độc giả nhà ta thêm…sáng suốt,
khéo léo mà “ đối phó “ với những trường hợp …hiểm hóc, bất ngờ, không thấy chỉ dẫn ở
sách vở nào hết trơn…
***
Câu số 1:
Cây gì chỉ cần cắm xuống, trồng xuống trong vài giờ đồng hồ là người ta… có thể ăn trái cây thoải mái, vô tư?
Câu này cho bà con ta… 30 giây đồng hồ để suy nghĩ và trả lời đấy nghe!
Câu số 2:
Nước Việt Nam của chúng ta có 3 miền: Bắc, Trung và Nam. Bữa nay, xin bắt đầu bằng câu đố về miền Bắc.
Mà nói tới miền Bắc, ta nghĩ ngay đến Hà Nội, cũng như nói về miền Trung, ta nghĩ ngay đến Huế, và nói tới
miền Nam là ta nghĩ ngay đến Sài Gòn. Ta thường nghe nói: 5 Cửa Ô Hà Nội, tức 5 cửa thành Thăng Long
ngày xưa. Vậy chớ 5 Cửa Ô đó có tên là chi? Để mở đường cho dễ chút chút, xin đáp: 1 trong 5 Cửa Ô đó là
Ô Chợ Dừa! Rồi! Còn 4 Cửa Ô kia tên là chi? Ngay cả dân ….Bắc kỳ chính cống bà Lang Trọc, cũng chưa
chắc … trả lời cho trúng hết câu hỏi này đâu hà…. Câu này cho quý bạn nghĩ trong 90 giây!
Câu số 3:
Câu này, cho các bạn trẻ “ sài “ chữ Mỹ đấy nghe, kẻo coi bộ khó quá, mất tinh thần, bỏ cuộc thì uổng…There
are 12 months in a year ( lunar years excepted ). The first month is Jannuary, the second is February etc…
January always comes before February. That’ s right? Now, listen carefully! Where does February come before
January? Even in the United States! ( Có 12 tháng trong 1 năm – không kể năm Âm lịch – Tháng thứ nhất là
January, tháng thứ 2 là February vv…Tháng January luôn luôn đến trước tháng February ( tháng số 1 thì phải
đến trước tháng số 2, còn chi nữa ). Đúng chớ! Bây giờ nghe cho kỹ : Ở đâu…mà tháng thứ 2, February lại tới
trước tháng số 1 January? Ngay cả ở đất nước Hoa Kỳ này cũng vậy đó nghe! Trả lời coi! Cho suy nghĩ 45
giây….
***
Phần Trả Lời:
Câu số 1:
Cây gì mà lại chỉ cắm xuống, trồng xuống trong vài giờ đồng hồ là đã ăn trái thoải mái., vô tư?
Vô lý! Chắc là mưu mẹo, đánh lừa anh em ( to play a trick on somebody ) đây thôi! À! À! Nó đây rồi! Cây như
rứa thì chỉ có…cây nhang thôi! Đốt cây nhang, nén hương ( incense stick, joss-stick ) rồi cắm vào cái …bát
hương (censer, incense-burner) như thường thấy khi người ta cúng giỗ, ngày Tết chẳng hạn… Chờ cho cháy
hết cây nhang, tức là tối đa cũng chỉ một tiếng đồng hồ là người ta có quyền mang trái cây: chuối, táo, cam, lê
v…v…xuống mà ăn thôi à. Đúng là thoải mái, vô tư… Câu đố này thuộc loại… “trick” thấy rõ!...
Câu số 2:
5 Cửa ô Hà Nội! Ta thường nghe nói như vậy, nhưng đâu có để ý mà biết tên cả 5 Cửa Ô.
Cửa Ô đã nói để gợi ý ở trên là Ô Chợ Dừa. Còn 4 Cửa Ô nữa là chi à?

Có nghe nói đến...Ô Cầu Giấy, Ô Cầu Rền. Cộng lại là 3 … Còn 2 nữa, coi bộ chịu thua quá! Còn 2 Cửa Ô
nữa thì ngay đến vô số dân Bắc Kỳ chính cống cũng giơ tay đầu hàng. Bởi vì có mấy ai nghe nói tới đâu. Đó
là: Ô Quan Chưởng và…Ô Đông Mác. Cộng tất cả lại là đủ 5 Cửa Ô rồi vậy.
Câu số 3:
Where does February come before January? Even in the United States! Impossible! Never!
Ah! Ah! Let me see! The answer has been found … In the dictionary: When you are home, open your
dictionary and you’ll find that February which begins with the letter F comes before January which begins with
J. This question is really a devilish trick..
Ở đâu mà tháng thứ 2 February lại đến trước tháng thứ nhất January? Ngay cả ở Hoa Kỳ cũng vậy! Đâu có
được! Không bao giờ! À! À! Để tui coi! Câu trả lời trúng chóc đây rồi … Trong Tự Điển. Khi về nhà, bạn cứ
mở tự điển ra coi là thấy ngay câu trả lời: February bắt đầu bằng mẫu tự F đứng trước January bắt đầu bằng J
chớ còn chi nữa hà…
Kỳ sau mần tiếp, hứa hẹn nhiều màn “Đố Vui” vô cùng…ác liệt…
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