
CÀ RỐT, TRỨNG VÀ CÀ PHÊ 

Linh hỏi ba: “Chuyện này có nghĩa gì ba?” 

Ông giải thích: “ba loại đồ ăn này đều gặp hoàn cảnh khó khăn giống 

nhau đó là nước sôi 100 độ. Nhưng mỗi thứ lại phản ứng khác. 

Cà rốt khi chưa nấu thì rất cứng nhưng sau khi nấu thì rất mềm. 

Trứng khi chưa luộc thì rất dễ vỡ, bên trong chỉ có chất lỏng nhưng sau 

khi nấu thì chất lỏng đó đặc lại và chắc chắn hơn. 

Còn cà phê sau khi nấu thì vị đắng hơn. 

Nói xong ông hỏi Linh: “Còn con? Con sẽ phản ứng như thế nào khi gặp 

hoàn cảnh khó khăn?” 

Con sẽ giống như cà rốt, lúc đầu thì rất cứng nhưng sau khó khăn thì trở 

nên mềm yếu. 

Hay con sẽ giống như quả trứng, lúc đầu thì rất mềm yếu nhưng sau khó 

khăn thì trở nên chắc chắn hơn. 

Hay là con sẽ là hạt cà phê. Loại cà phê ngon nhất khi có nước sôi 100 

độ.  

 

TỪ MỚI 

chuyện – story 

nghĩa - mean 

giải thích – to explain 

loại – kind 

đều – all 

hoàn cảnh – situation 

giống nhau – the same 



phản ứng – react 

nấu – to cook 

cứng – hard 

sau khi + verb – after 

mềm – soft 

luộc – boil 

dễ vỡ - breakable 

bên trong – inside 

chất lỏng – liquid 

đặc – solid 

chắc chắn – firm 

vị - taste 

đắng – bitter 

gặp khó khăn – get in trouble 

giống như – like 

lúc đầu – in the beginning 

trở nên + adjective – become 

mềm – soft (talks about something) 

mềm yếu – weak (talks about personality) 

khó khăn – difficult 

khi - when 

độ - degree 

 


