
     NÓNG 
 
SV Thầy ơi! Nóng quá! Em khát nước quá thầy ơi! Thầy cho em xin... 

nước  với! 
GV  À, thế à? 
SV  Vâng. 
GV  Đây! Đây! Nước của em đây. Em Uống đi! 
SV Dạ, em xin thầy. Nóng quá thầy ơi! Thời tiết ở VN mình bao giờ 

mới hết nóng ạ? 
GV À... nóng. Hiện nay nóng thì toàn miền Bắc còn đang nóng, nhất là 

Hà Nội.  
SV Nóng quá thầy ơi! Sao lại nóng thế này? Ở VN lúc nào cũng nóng 

thế này ạ? 
GV  Không, tùy từng vùng, tùy từng mùa. 
SV  Thế à? 
GV Ở Hà Nội mùa này là mùa hè. Ở trong Nam cũng là mùa hè... 

nóng. 
SV  Em nghe nói ở trong Nam còn nóng hơn ở ngoài miền Bắc. 
GV Đúng rồi! Khí hậu trong đấy nắng, tức là họ (ở đấy) quanh năm bốn 

mùa thì nó không rõ rệt mà khí hậu ở đó là mùa hè thì nó không 
nóng hẳn như mùa hè Hà Nội nhưng mà thời tiết cũng luôn luôn 
nắng. Thế Hà Nội thì có mùa đông rất rõ rệt. Mùa đông như em ở 
đây thì tầm tháng... 12, mười một mười hai thì trời rất là lạnh. 

SV  Lạnh bằng nước em không ạ, đất nước của em không ạ? 
GV  Dĩ nhiên là không thể bằng nhưng mà cũng khác biệt (đấy). 
SV  À thế ạ? 
GV  Thế còn....hiện nay ở VN (thì) có những vùng khí hậu nó rất là ôn 

  hòa ví dụ như Đà Lạt này...Sapa này. Sapa thì có những năm lại  
 còn có tuyết. 

SV  Em cũng đã (có) nghe nói qua. 
GV  Rất nhiều người nước ngoài đi du lịch ở Sapa mùa này...hoặc có  
  thể ra  biển thì khí hậu nó cũng khá hơn. 
SV  Đúng rồi đúng rồi ạ. Nhưng mà cũng có thể làm cho da mình bị đen  
  mất. 
GV  Thế à? 
SV  Vâng! 
GV  Em thích da đen hay da trắng hơn hả? 
SV Dạ vâng! Bởi vì cố gắng bảo vệ rồi nhưng mà đi ở VN mình nóng 

quá, nhiều nắng quá, cho nên là da nó bị đen đi rất là nhiều. 
GV  Thế thì em ít đi chơi thôi. 


