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VĂN LÀ NGƯỜI - SẠO KE ! 
 
 
Nếu hoàn toàn tin vào câu "văn là người" mà không suy nghĩ sâu xa, 
không biết nhiều gì về người viết - hay nhà văn - thì chắc hẳn sẽ có sự 
ngộ nhận, hiểu lầm đáng tiếc. Chuyến đi San Jose kỳ này chứng tỏ điều 
đưa ra ở trên, mà tuy rằng biết trước rằng có sự ngộ nhận  đã xẩy ra, 
nhưng tôi vẫn thích thú khi biết rằng sự suy đoán của mình là đúng, nhất 
là khi gặp lại Bình - bạn học cũ của Thúy-Hoa - trong lúc được mời đến 
nhà ăn món Phở gà ngon độc đáo, do chính tay Bình bỏ công ra nấu, 
hầm xương gà từ cả đêm trước. Trong lúc ngồi ăn và trò chuyện, Bình 
bảo rằng  phải có sự tiếp xúc, gặp gỡ nhau nói chuyện trực tiếp thường 
xuyên thì nhiều người sẽ thấy tôi hoàn toàn không giống như cái tên 
"SVT" mắc dịch, cà chớn viết nhiều bài cực kỳ dài dòng chi tiết, tỉ mỉ 
mổ sẻ đủ thứ chuyện, và giọng điệu thì nhiều khi kiêu căng (hay phách 
lối). 
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Không phải chỉ có riêng Bình mà lúc gặp lại chị Cung, sau lời chào hỏi 
thường xuyên, câu nói thứ nhì là phân trần về cái email của chị, chỉ hỏi 
thăm về sức khỏe của mẹ tôi và sau đó, tôi có viết bài đáp ứng - không 
phải chỉ cho riêng chị - nhưng luôn cho cả mọi người, về cái cảm tưởng 
và sự suy nghĩ  của mình xoay quanh về chuyện sức khỏe và kiếp sống 
của những người già, nhưng nói chung là cuộc đời. Luôn tiện dùng cái 
email của chị Cung để bắn mũi tên với đề tài "tuyên truyền" của mình 
(bạn có chú ý không? chị "Cung", mũi tên ? heh!heh!heh!) 
  
   

 
 
(nhìn Lăng mà nhớ món bánh Căng.... :) 
 

Đại khái là cả Bình lẫn chị Cung  đã - hiểu ít nhiều hơn về cái tên gọi là 
"SVT", ngoài đời cũng không đến nỗi hung hăng con bọ xít như lời văn, 
chữ viết của hắn. Sự thật là chính xác như thế. Có lẽ tôi đã bị "tẩu hỏa 
nhập ma" vì cái triết thuyết "Khi như rồng, khi như rắn" của Quản Phu 
Tử mà tôi đã từng hội nhập trong lúc tuổi thanh niên mới lớn, cộng thêm 
một bài học nhớ đời về sự khiêm nhường của một bậc tiền bối, dậy rằng 
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"mình không leo cây, chuyền từ cành này qua nhánh nọ thua xa giống 
khỉ; thì cũng đừng tự hào rằng mình giỏi hơn người khác". Rồi khi học 
hỏi, suy ngẫm thêm cái gọi là chân lý của cuộc đời, tôi mới nghiệm ra 
rằng khiêm nhường khi tiếp xúc,  gặp gỡ là một chuyện. Chia sẻ những 
gì mình biết, mình hiểu qua thư từ, qua văn chương, chữ viết lại là một 
chuyện khác. Hiểu lầm là chuyện thường tình, vì ngay cả các vị thánh, 
Phật, Chúa cũng bị con người hiểu lầm, xuyên tạc thì mình là cái 
quái gì để mọi người hiểu hết. 
  
Người Việt mình có câu "ba mặt một lời", ý nói phải có sự gặp gỡ, tiếp 
xúc thì câu chuyện muốn nói mới tránh được sự hiểu lầm thường hay 
xẩy ra.  
Ở cái thời buổi văn minh tiến bộ coi như là quá nhanh, nhanh đến nỗi 
tâm lý và tâm linh con người nhiều khi bắt theo không kịp. Nội cái 
chuyện sử dụng máy DVD, VCR và cái remote "Cần Thơ" (control) 
cũng đã khiến bao nhiêu người già - nhất là đàn bà - cũng phải điên cái 
đầu, để lần mò tìm cách sử dụng; nói chi là chuyện con người ngày càng 
dễ nóng tính, mất kiên nhẫn vì đã bị "hủ hóa" vì những siêu tốc độ, đáp 
ứng từ máy vi tính, lò vi-ba (microwave oven) mà chỉ cần bấm nút là 
trong vòng dưới 30 giây là có câu trả lời, lâu hơn là đã bắt đầu có sự bực 
dọc, khó chịu. Thêm vào đó câu "bút xa gà chết", nếu ai dùng cái 
FaceBook, thay vì dùng cái biểu tượng nụ cười đồng tình như :) mà lỡ 
ngón tay đánh máy lộn thành :(  (một bộ mặt thất vọng, không đuợc vui 
) khiến người đọc dễ hiểu lầm là mình chê bai, không đồng ý với họ chứ 
sự thật, tâm ý mình lại nghĩ khác. Thế có phải là bỏ mẹ không cơ chứ !  
 
Bởi vậy cho nên Quản Phu Tử có bảo rằng, một mối giây cho dù có cột 
chặt đến mấy, lâu ngày chầy tháng rồi nó cũng sẽ bị lỏng lẻo. Bởi vậy 
tình thân cũng thế, mỗi ngày phải cột thêm một mối (nghĩa là phải giao 
tiếp, liên lạc nhau thường xuyên), có như thế thì tình thân mới mỗi ngày 
một thắm thiết, thân mật và cột chặt lại với nhau  hơn. Đó là cái lý do 
mà tôi với Thúy-Hoa thường xuyên kiếm cách tìm gặp lại bạn cũ trong 
mỗi chuyến đi xuống thăm Calif. và Việt-Nam, vì nếu không giúp đỡ 
nhau được gì, ít ra cũng cho nhau được một lời khuyên, nụ cười, hay 
chia sẻ với nhau lại những kỷ niệm của một thời còn cắp sách đến 
trường, và biết đâu - những kinh nghiệm trong cuộc đời mà mình nghĩ 
rằng có thể giúp được cho những kẻ chưa từng trải qua hoặc chưa hề chú 
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ý, biết đến. Vì sự thật, tất cả những kiến thức tôi đang có chẳng qua 
cũng học hỏi được từ kẻ khác, cho nên khi biết được điều gì đã giúp 
mình được nhàn hơn, hay đỡ cực hơn, thì tôi rất sung sướng mà san sẻ 
lại  những gì mình mới  gặt hái được, vì nhờ những bài học đó, tôi thấy 
đời đỡ cực, đỡ phải mất thì giờ, v.v...đã bảo là "ăn cỗ đi trước, lội nước 
đi sau" mà lại ! 
  
Điều mà tôi biết mình thường gây nên sự hiểu lầm là khi phân tách một 
sự việc, một vấn đề nào đó, là thứ nhất - tôi thường hay bỏ qua những gì 
gọi là "tình cảm" trong mọi vấn đề (kể cả chuyện rắc rối về tình cảm), 
thứ nhì đó là tôi thường hay chủ quan, cho rằng ít ra người đọc cũng đã 
từng biết sơ qua về chuyện mình bàn, hoặc ít ra nói ít họ hiểu nhiều, chả 
cần phải dài dòng văn tự Người Mỹ bảo rằng "đừng có tưởng lầm cho 
rằng (assume) ai cũng hiểu, cũng đã biết). 
  
  
Tóm tắt, tôi vốn thường nghĩ "đời vốn buồn, chuốc thêm sầu chẳng lẽ 
?", hơi đâu mà kiếm chuyện để "chọc kít ra ngửi". Hễ không thích ai thì 
tôi cóc chơi, không muốn nói chuyện, chẳng muốn phí thời giờ. Được 
cái là tánh tôi rất dễ bỏ qua (đặng lấy lòng thượng đế đấy mà! ), và hễ tôi 
thích ai rồi thì khoái thọt lét cho họ vui, có thêm một nụ cười trong cõi ờ 
ô trọc này. Bởi vậy, ai chỉ đọc truyện Mai Thảo mà không biết tí gì về 
lối sống đầy buông thả trên phương diện tình cảm của nhà văn - thể nào 
cũng có chuyện thần thánh hóa ông ấy. Ai mà giờ này vẫn chưa biết cái 
tên "SVT" khi tỉnh, khi thì tửng, bảo đảm sẽ bị hố to ! 
HAH!HAH!HAH! 
 
Trần Văn Sanh 
           


