CHÓ TA, CHÓ TÂY
Số́ng trên đời không ăn thịt chó
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	Tiếng Việt Nam rấ́t phong phú, nhấ́t là ngôn ngữ của miề̀n Nam. Thằ̀ng cha ni hết chuyện nói, răng mà lạm bàn về chó mèo hê ... Ý chà, để tui hà hồi phân giải, trước tiên nói chuyện văn chương bình dân. Trong dân gian miền Nam có nhiều câu thơ, câu vè không nằm trong sách vở nhưng nghe ra thiệt là hay đáo để ... 
	Ngày còn đi học, thằng mô cũng rán đến lòi trĩ, chỉ mong sao đớp được mãnh bằng tái tù ... được cái tú bán thì rán kiếm cái tú mua, có chúng rồi thì rán tí nữa ta học đại ... Có học mới biết rằng lo, có thi mới biết cam go đoạn trường ... Từ con nhà giàu, nhà nghèo, con quan, con lính, con nhà ngói, con nhà tranh ... tất tất phải rán nghe em ... Thi cử nó không  dễ dàng như ăn chuối trường Võ Bị à nghe - nghe đồn rằng :  niên trưởng VB chỉ ớt cho TKS mà gọi là chuối ... Thủ Đức coi mòi dễ hơn, chuối tức là chuối lùn, được phát vào mỗi buổi tối, ấy là món điểm tâm cho ngày mai, TKS chớ vội ăn, kẻo mà sáng mai đói meo, nhưng cũng có lắm eng điếc không sợ súng, xực liền, ngày mai thì để mai tính ... Ngày nay bên VN không có tú tài nhưng lắm Tiến Sỹ, tiến sỹ theo chỉ tiêu, răng mà nhiề̀u quá hê, tiế́n sỹ chạy đầy đường đụng nhau la chí chóe ...
	Nói ra tội ông Trời, ngày ấy mà lơ tơ mơ học hành không ra chi, thì chỉ mang  họa vào thân ... Rớt tú tài anh đi trung sỹ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con ... Thà là chết giữa rừng mai, còn hơn sung sướng trên tay cánh gà ... Có tú tài I, nhất định là cầm chắc thiếu tá lỗ, không sợ gái chê ... cho nên rán mà học lớp sỹ quan, vợ sinh năm một điếm con lượm tiền ...  Binh nhì vợ đẻ liên miên, chỉ lo sắm tả hóa điên cái đầu ( ăn cắp của ban AVT ) ... Nơi này người viế́t không có ý phân biệt lính hay quan ... mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, họ không học hành đến nơi đến chốn là vì điều kiện của gia đình họ ...
	Khi vào lính chúng ta còn nghe những câu thơ ngon lành hơn ... Phải anh là lính mời anh lên lầu ... chiếc áo phong sương tình anh nặng ... súng là vợ đạn là con, cây cối là bạn núi non là nhà ... Ấy là văn thơ ngoài lề̀, không ai dạy cho mình, nhưng nó thanh không tục tĩu, người nghe hiểu liền ... Sau 1975, có một thứ ngôn ngữ lạ đời nhập vào miền Nam ... Từ trí thức cho đến người bình dân, từ quan chí lính không hiểu chi ráo trọi, là người VN với nhau răng mà họ nói cái ngữ gì lạ quá chừng ... Lối hành văn còn tệ hơn, những danh từ riêng ngoại quốc, tiếng Tây tiếng u thì bị phiên âm theo lối Việt chẳng ai hiểu nó là cái gì ... Lần nọ tôi đọc một quyển sách Vật lý lớp đệ Nhị ( VN ghi là : Lí lớp 11 ) do nhà xuất bản Giáo dục VN, của con cháu đang học, thấy có chữ định luật Ôm, ban đầu tôi ngớ ra hỏi con cháu gái, hắn mắc cỡ tưởng tôi chọc hắn - thì ra là định luật của nhà bác học Ohm. Một lần khác tôi xin cái chiếu khán nhập cảnh VN, bên dưới ghi như vầy : Oa-sinh-tơnh ngày ... tháng ... năm ... Washington - nơi đặt tòa Đái sứ VNXHCN, nơi ấy toàn dân " có học " sao mà kỳ vậy ta ... Ngày xưa người ta cũng Việt hóa chữ này : Hoa Thịnh Đốn, nghe sao trơn tru, ngọt như đường phèn ... Nói ra không phải chê bai chi, nhưng mà viết như vậy thì tiếng  Việt càng ngày càng nghèo nàn ... hèn chi có lắm Tiến sỹ giấy cũng phải mà ... Gần đây nhất, ôn tiến sỹ Thủ tướng VN phát âm chữ : made in thành ma-dze -in ...  ôi thôi rồi - Điệp đi lấy vợ Lan đành xuất gia ... /
	Chó còn gọi là cầy, cờ tây, nai đồng quê, mới lớn vú chưa căng thì gọi cầy tơ, nai tơ  hí hí ... các Chú thì gọi là cẩu, Tây Mẽo gọi là chi, chỉ cho tui biết với, có phải là : Lơ lơ mà siêng,  a là la doggy, bậy nào, thịt chó nóng - hot dog, nếu phan bậy ra là con chó nóng, con chó điên ... Bên VN nuôi chó dễ ẹt à, nhất là vùng quê chó chạy đầy đường như TV vậy ... thân hình nhỏ nhoi bởi suốt ngày chạy rông sủa inh làng xóm, không cần chích ngừa, thế cho nên mùa hè nóng bức, có lắm chó dại ... Tôi quen một ông̣, chó nhà cắn ông một miếng, cứ ỉ y là chó nhà, không chích ngừa, ai ngờ nó bị dại, thế là mấy tháng sau chết oan uổng ... Nuôi chó với mục đích giữ nhà, ngừa kẻ gian vào nhà, không phải - ngừa người ngay ... Lúc tôi còn bé, thấy chó hàng xóm còn ăn phân của trẻ con, không những ăn mà còn liếm sạch cái đít của đứa nhỏ, lưởi chó nhám, làm đít thằng con đỏ hói, nói tục một tí thì gọi : chó ăn cứt, nhà nghèo của đâu cho chó ăn chứ hỉ ... rõ ràng nuôi chó bên VN không tốn kém mà còn có lợi  chứ bộ ...
	Thường thì chó trung thành với chủ ... chó vốn khôn ngoan nếu biết day dỗ đúng cách, chẳng hạn như quân khuyển ... nhà giàu lắm của thường hay mua chó tận bên Tây, mướn thầy dạy cũng bên nớ luôn, nó chỉ hử một vật tùy thân có mùi của chủ, khi dạy xong đem về nước, nó theo chủ ... Người nhà quê không  ai hưỡn đâu mà dạy chó cho kỷ, chỉ dạy nó vài ngón nghề̀ hữu dụng, chẳng hạn như chó săn thì dạy cho nó đánh hơi con mồi và săn bắt mồi ... Ngày tôi còn bé, trên quê, nhà có một con chó mun, chẳng có dạy bảo chi ráo, mỗi lần tôi lên rừng thì mang một cây rựa trên vai - ấy là món võ chỉ thiên, bác cọp nhà ta sợ món võ này, quê tôi có nhiều ông họ dần ... và chó chạy theo, hể mà thấy chó  ấm ớ, cong đuôi chạy tuốt, nghĩa là  bác kẹ gần đâu đây, mình lo dông lẹ  ... chó nhà tui ăn cơm độn, không bao giờ tắm, cùng lắm thì tôi cho nó bơi suối để giết bớt mấy con bọ chét ... chó đi vệ sinh thì  thỏa mái, muốn chỗ nào thì  dỗng một cẵng phóng vòi rồng tự nhiên lai ...
	Một số ít người VN thích ăn thịt chó, thích hạ cầy tơ ... Tôi có cô bạn, ngày ấy học lớp y tá căn bản trong bệnh viện tỉnh, ngày nọ cô và một cô bạn học đi qua đường thấy một cái quán bán : nai đồng quê bảy món ... cô chẳng biết ấ́t giáp chi ráo, nhìn vào quán toàn là lính, cô rủ bạn vào quán ăn món lạ ... hai người tự nhiên ăn thỏa mái, bên kia lính nhìn tủm tỉm cười, khi về̀ nhà cô kể vớí ông anh : em ăn nai đồng quê bảy món ngon quá chừng, lão anh trố mắt, bảo : đó là thịt chó nghe mày, thế là cô móc họng nhưng nào có ói ra được ... sau này tôi đi lính có rủ cô ăn thịt chó nhưng Nàng không dám ăn. Gia đình tôi bên VN có hai phe :  mẹ, em gái,  chê thịt chó ... tôi, em trai, em dâu, em rể ùa nhau đớp lia lịa ... không kể bọn cháu ăn theo, đúng là tui dạy chúng hư đốn mà ... ngày ba tôi còn sinh tiề̀n cũng chạy dài món ăn anh ẽng ...
	Ấy là chó Ta, còn chó Tây đui thì sao ... Nuôi chó bên Mẽo lắm công phu ... nào chích ngừa, khám định kỳ, có bản số, dây treo cổ thêm một sợi dây cầm tay khi ra đường, chứ nhỡ cắn người ta thì bị xù bỏ mẹ, ngoài còn phải tắm rửa cho ngài, chải lông cho mướt, chưa hết mùa đông lạnh lẽo thì phải có mền trùm cho ấm thằng con cưng  ...  Sáng tập thể dục tôi thấy người ta dẫn chó dạo công viên, cũng tập thể dục, à thì ra dẫn các ngài ể đái, còn cầm theo một bọc nylon, hể ngài làm bậy thì bốc bỏ vào túi kẻo Phú lít vịn không chừng ... Chó Tây thường to con, thì cũng phải người nào thì của ấy ... Thỉnh thoảng thấy vài chú chó nhỏ ... Lần nọ, mới vào nghề lau chùi, thình lình thằng sếp của tôi ghé kiểm soát, nói chuyện với hắn một lúc mà sao đôi tay mõi ghê luôn,  thì ra chân tay của mình bắt chước nói tiếng Anh ... tôi nhìn bụng hắn hơi to, tôi chỉ cái bụng của hắn, nó cười móc ra một con chó bằng cờm chân, tôi bảo : con chó ni tao ăn không dính răng nghe mày, hắn trố mắt : hứ, mày ăn thịt chó ?  ...  À mà lạ nghe, bên ni đàn bà xồ̀n xồn thì thích nuôi chó ...  tôi không biết tại sao, có trời mới biết ...
	Đấ́y là tả con ngâu ngâu theo nghĩa đen, tả chân, có sao nói vậy người ơi ... Theo nghĩa bóng của con chó, ôi thôi mệt ghê lắm ... Chó muốn thành người đâu có dê,̃ trừ phi nó làm việc ác, sau đó đầu thai, không thành người thành heo ... Chuyện ngụ ngôn kể rằng : con ểnh ương thấy con bò đi ngang qua mặt, nó nghĩ bụng, nếu mình to bằng con bò thì hay biết mấy, nó bèn rán gân phình cái bụng, nào ngờ cái bụng nổ tung chết toi ... Nhưng ngược lại, lắm người lại thích làm con chó, người đời hay gọi là bọn chó săn, kiểu làm ngược đời như vậy, chỉ có những thằng óc nó toàn bã đậu  ... rồi có một ngày nó bị dập mình giống như con ểnh ương  ...
	Ngày trước 1975, người viết chỉ là một Thiếu úy quèn, ăn chưa no, lo chưa đến, nào biết chi chuyên thiên hạ đại sự chứ, thế mà cũng bị chúng lừa, bóc lịch hơn 5 năm, ngu rán chịu hê .... Lính bóp cò ở mãi ngoài chiến trường, trong khi ấy nơi Thành đô lại có nhiều người ăn no mặc đẹp nhưng mà lắm sự :  nào là chính khách chính khứa, dân biểu nghị sĩ, sinh viên học sinh, thầy chùa, đầu trọc ni cô, cha chú nhà thờ ... ngồi trên cọc nhọn có ngạnh của CS, cái đít dính cứng ngắt vào đấy, gỡ không ra ... cho nên chống đối Chính phủ, biểu tình bạo loạn  ... Tướng tá ăn bả của ngoại bang, phản phúc tác loạn, lật đổ chính quyền, sau cùng thì trơ bản mặt đầu hàng CS ... Ngày nay, ở ngọai quốc cũng có lắm con chó săn,  đủ mọi thành phần nâng bi CS ... Tội nghiệ̣p, có anh thúi hoắc rằn ri ti hí mắt lương, phì mang trào bột mép nói phét ... một anh khác thì khóc ròng  giữa một đám đông vịt bầu lội nước, giống như cha hắn bị thiến ... Sao họ không mang cả dòng họ về VN sống luôn bên đó cho thiên hạ nhờ ... Người viết không cần chỉ đích danh một ai vì hầu như mọi người đều thấy rõ như ban ngày ...
	Thiên hạ xưa nay vốn hợp rồi lại tan ... Sống chết, thành bại đều do số Trời ... Lắm lúc nhìn lại đời mình sao mà nó đen như mõm chó, nhưng mà bận tâm làm chi hả ? hôm nay có rượu thit ta cứ nhậu, có bạn bè ta cứ vui ... /
Một nén hương lòng để tưởng nhớ và ghi ơn vị cố Tổng Thống đã khai sinh ra nước Việt Nam Cộng Hoà  ... Cụ đã mất nhưng tình thần yêu nước, chống ngọai bang của Cụ vẫn còn ghi đậm trong tâm khảm của người miền Nam. 
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