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Thư  gửi   

chủ  xị 
 

 

Dzê Điên Nặng 

 

Q. ơi,  

Mày ép tao quá ! 

Mới bước vào đầu năm Tây 2017, mày bị các 

cụ Nước Trong khảo bài, hỏi thăm báo bổ năm nay 

đâu. Rồi, (theo lời mày viết) mày bị các cụ chửi một 

cách rất ư là “văn hóa Bắc kỳ”. Thế là mày dộng một 

email, réo 3 thằng tao mau mau gửi bài. Hai thằng, 

GL (Giặc Lái) và TT (Thuyền Thúng), có lý do chính 

đáng, được mày bãi nại, rốt cuộc chỉ còn tao để mày 

níu áo. 

Tao mới giải phẫu xong được hơn một tháng, 

còn đang uống thuốc giảm đau, bị phản ứng phụ, sinh 

táo bón, rặn không ra. Tao nại cớ hồi đi học, Việt văn 

là môn tao sợ nhất. Tao lôi cả 3 cuốn Thông tín bạ ra, 

dẫn chứng rằng từ thuở bé đến giờ tao chưa làm bài 

luận văn nào được các thầy cho điểm trung bình cả. 
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Khác với những thằng sợ Toán (như KL), trước giờ 

vào lớp chỉ cần 10 phút nó có thể copy bài của một 

tên nào đó (còn ai trồng khoai đất này?) rồi nộp cho 

Thầy là xong. Còn bài luận văn, tao bị bí, làm sao 

copy đây? 

Đó là chuyện ngày xưa đi học. Hơn nửa thế kỷ 

đã qua rồi, bây giờ mày lại ép tao vào tình huống đó. 

Ngày xưa tao sợ Thầy, phải rán viết xong bài luận 

văn, nộp Thầy. Nay tao đếch sợ gì nữa, nhưng vẫn tự 

nhủ phải rán viết, vì tao... thương mày (hic ! hic !) 

mang cái nghiệp “chủ xị” (mà tao gọi là tên chủ xị 

già đầu và tà đầu). Tao yêu cầu mày cho tao rộng dài 

ngày giờ để... tìm hứng. Mày “ô-kê, ô-kê” cho tao 

đến hết tháng 2, miễn sao cho kịp tháng 3 ra báo. 

Mày thừa biết ngón nghề của những tên lười 

như tao, cho một ngày thì tao lười một ngày, cho một 

tuần thì tao lười cả tuần, cho một tháng thì tao ngâm 

đủ 29 ngày. Giờ chót, nước đến chân mới tính. May 

thay, lần này tao không đến nỗi tệ như thế. Nhờ có 

“thuốc xổ” của thằng K. 

Số là, sau khi giải phẫu, cái chân hết đau, tao 

đi lại không còn phải dùng xe đẩy 3 càng (walker), 

lần lần bỏ luôn cả cây đả cẩu bổng, chỉ khi ngồi lâu 

hay đứng lâu còn thấy ê ẩm nơi sống lưng. Tao gọi 

điện thoại khai bệnh với K., một tên bạn từ thuở lớp 

Ba tiểu học, nay làm bác sĩ chuyên chữa bệnh cho 

người già. Được K. giải đáp thắc mắc, cho lời khuyên 
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và phương cách chữa trị, tao yên tâm. Trước khi cúp 

máy, tao cám ơn nó. Nó đáp “Toa với moa, có gì đâu 

mà cám ơn, (hả) Dzũng !”. Câu trả lời thật bất ngờ, 

làm tao lúng túng, không biết đối đáp ra sao, vì khi 

tao nói “Cảm ơn mày” với K., tao không trông đợi nó 

trả lời tao như thế. 

Sau 27 năm sống ở đây, tao quen với cách xử 

dụng câu “Thank you” của người Mỹ, nên trước khi 

dứt điện thoại tao cám ơn K. Chứ nếu như còn ở Việt 

Nam trước 1975, giữa 2 thằng bạn thân giúp đỡ nhau, 

ít khi nói cám ơn với nhau. Người Việt Nam chúng ta 

có nhiều hình thức tế nhị hơn để tỏ lòng biết ơn, chứ 

không phải chỉ bằng câu nói “Cám ơn”. Không 

những thế, với tình thân giữa K. và tao, lời cám ơn 

như tao nói trong điện thoại hôm đó, có thể bị coi là 

khách sáo. Cho nên tao bất ngờ bị lúng túng khi K. 

xử sự theo cung cách ngày xưa, như còn ở Việt Nam, 

trong khi tao quen miệng với “Thank you” của người 

bản xứ rồi. 

Từ cú điện thoại đó, tao định bụng viết lại 

những nhận xét về sự khác biệt khi người Mỹ nói 

“Thank you” và khi người Việt ở Việt Nam trước 

1975, nói “Cám ơn”. Những khác biệt mà thoạt đầu 

khi mới tới Mỹ tao rất ngạc nhiên khi thấy cô em dâu 

nói “Thank you” với đứa con 5 tuổi, khi nó vâng lời 

mẹ, chịu ngồi một chỗ, không chạy nhảy ồn ào trong 

lúc tao đang nói chuyện với bố mẹ nó. Rồi trong sở 

làm, khi “Thank you” người đồng nghiệp, tao ngớ 
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người với câu trả lời của anh ta “Sure” hay “You 

bet”, hiểu một cách nôm na là “Chắc chắn rồi”. Hồi 

còn ở Việt Nam, học Anh văn hội Việt Mỹ, bài học 

vỡ lòng có dạy rằng, khi được ai “Thank you” thì 

mình trả lời “You are welcome”. Tại sao bây giờ 

mình cám ơn, nó không nói “You are welcome” 

(Không có chi) mà lại nói “Sure” (Chắc chắn rồi) ? 

Và còn nhiều chuyện để nói xoay quanh 2 câu 

“Thank you” và “Cám ơn” của 2 nền văn hóa Đông 

Tây. Tao hí hửng đã tìm được đề tài để “trả bài” cho 

mày. Còn dở dang bận một chuyện khác, tao chưa 

viết ngay được, sợ mày loay hoay như gà mắc đẻ, tao 

gửi email báo cáo cho mày yên tâm, là tao đã được 

thằng K. cho thuốc xổ, hết bí rồi, thế nào cũng có bài 

gửi cho mày. 

Nhưng đến khi ngồi trước bàn phím mới thấy 

thực tế không dễ dàng như tao nghĩ. Với một tên dốt 

Việt văn như tao, chuyển từ “ý” thành “lời”, và từ 

“lời” thành “bài” cho có đầu có đuôi là cả một đoạn 

trường khó nhá. Suốt cả một tuần, tao cứ viết rồi xóa, 

xóa rồi viết lại, viết lại rồi cũng bỏ, loanh quanh 

không ra đâu vào đâu. Rút cục chẳng ra ngô ra khoai 

gì! 

May thay, tao ăn ở hiền lành, chân thật (!), nên 

có những thằng bạn hiểu tao và tốt với tao. Thấy tao 

thành khẩn khai báo, 2 thằng GL và TT, đã mách 

nước là nếu bí thì cứ lấy mấy cái emails của mày và 
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tao viết cho nhau, đem ra xào nấu lại là xong. Tao 

chợt tỉnh ngộ, nhận ra rằng, một thằng dốt văn như 

tao chỉ có thể viết “văng” chương trong email gửi cho 

bạn bè đọc mua vui, chứ không thể nào viết bài “lên 

báo” được, dù chỉ là “báo bổ” phổ biến nội bộ như 

đặc san Cuối Đời Nhìn Lại này của mày. 

Kết quả là “Thư gửi chủ xị” đây ! 

Nhưng mà thôi nhe Q., năm nay năm con gà, 

tao viết trong tình trạng gà nuốt dây thun. Sang năm, 

con chó, ép tao nữa, mày sẽ chỉ nghe tiếng sủa thôi 

đấy./. 

Dzê Điên Nặng (Th. 2/2017) 

 

 

 


