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Karaoke Bars 

 
 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Ở Hà Nội thì cậu thường đi đâu chơi với bạn bè? 
 
Người được phỏng vấn: Thường đi chơi, thường bọn tớ hát karaoke nếu mà đi nhiều 
người. Còn nếu mà đi ít người, có tớ với một vài người bạn thân thì bọn tớ có thể đi lòng 
vòng Hà Nội, có thể ngồi lên xe buýt và đi quanh Hà Nội một vòng. Ở Hà Nội thì có rất 
nhiều quán hàng nhỏ nhỏ, xinh xinh, nổi tiếng món ăn ngon, như là 36 phố phường Hà 
Nội. Bọn tớ có thể đi xe buýt đến những chỗ đó, ăn bánh xèo, phở cuốn, nem chua rán. 
Bọn tớ có thể đến những quán ăn đó vừa nhâm nhi vừa nói chuyện, hoặc là đi quanh hồ 
Tây, đi ăn kem Tràng Tiền, đi gặp mọi người. Còn nếu mà đi đông người, chẳng hạn như 
đi một nhóm lớn, mọi người thường đi hát karaoke rồi đi ăn, tại vì những hoạt động đấy 
thì có nhiều người có thể tham gia cùng một lúc. Nên bọn tớ thường đi hát karaoke rất là 
vui. 
 
 
English Translation: 
 
Interviewer: In Hanoi, where do you often hang out with your friends? 
 
Interviewee: I often go to karaoke bars if there is a large group. But if I hang out with 
my close friends, we go around Hanoi by bus. In Hanoi, there are a lot of small eateries, 
for example in the Old Quarter. We can get there by bus and eat banh xeo1, fresh spring 
rolls and fried pork rolls. We can enjoy food at those eateries and chat, or we can take a 
walk around Tay Lake, or eat Trang Tien ice cream. If we go in a large group, we go to 
karaoke bars [to sing] and then eat [at a restaurant]; those are activities that a lot of 
people can participate in. Going to karaoke bars is fun. 
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1 Vietnamese savory fried pancakes made of rice flour, water, and turmeric powder, and stuffed with slivers 
of fatty pork, shrimp, diced green onion, and bean sprouts. (Banh xeo. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved 
January 23, 2012, from http://en.wikipedia.org/wiki/Banh_xeo) 


