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 Thuở còn nhỏ, có những ngày rét mướt, gió chạy ù ù trên ngọn cây sầu đông, bà ngoại tôi bảo
sang hàng xóm xin lửa. Chẳng nhiều nhặn gì, chỉ vài cục than hồng bỏ trên cái dĩa sành, phía
dưới lót tro để khỏi nóng tay cầm.

      

Chạy vù về nhà, chỉ lát sau bếp nhà tôi đã riu riu ngọn lửa ấm. Ngày xưa, láng giềng “tắt lửa tối
đèn có nhau” là chuyện thường tình. Hình ảnh ấy có thể tìm trong thơ Nguyễn Bao, chắc ít
người còn nhớ: “Dậy từ mờ tối/ Gọi nhau xin lửa qua rào…”. Còn nhớ một mẩu chuyện nhỏ, có
một đứa trẻ - chắc cũng bằng tuổi hoa niên thơ mộng của tôi ngày trước, sang nhà văn hào Lev
Tolstoi xin tí lửa. Nhận xong, cậu quay lưng bước đi, bỗng nghe tiếng nói hiền từ gọi lại: “Ta vừa
nghe cháu nói gì phải không?”. Cậu bé ngạc nhiên quay lại: “Thưa, cháu nào có nói gì đâu ạ”.
Nhà văn thở dài: “Ấy mà ta cứ tưởng cháu vừa thốt ra hai tiếng cám ơn”. Một bài học nhẹ nhàng
về lòng biết ơn. Dễ nhớ nhưng khó quên.

  

Có phải bi quan hay không, khi tôi nghĩ rằng từ “cám ơn” hầu như đã thất lạc đâu đó trên đường
đời xuôi ngược này. Đã nhiều lần, tôi được chứng kiến cái cảnh khá phổ biến trên phố xá. Chỉ
cần phóng xe nhưng quên gạt chống xe, sẽ lập tức có tiếng người đi sau hoặc ngược chiều nhắc
nhở: “Kìa, cái chống xe”. Nhưng mấy ai đáp trả lại bằng tiếng “cám ơn”? Hay chỉ phản xạ gạt
chống xe lên rồi rú ga chạy luôn? Thậm chí, tôi thấy có kẻ còn quay lại nhìn soi mói vào người
vừa nhắc nhở với con mắt đầy cảnh giác.

  

Tưởng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thật ra nó phản ánh cái tâm lý không dám tin nhau. Biết ai đó
là ai mà tin?

  

Đã có quá nhiều chuyện lừa đảo ngoài phố cũng từ những chuyện “làm ơn” như thế. “Kìa! Chị
vừa đánh rơi cái gì phía sau xe đấy!”. Tưởng thật, ta vừa ngoái lui, dáo dác nhìn thì sợi dây
chuyền trên cổ đã bị giật phắt! Nhanh như chớp. Riết, người ta đâm ra nghi ngờ chẳng dám tin
ai, lúc nào cũng e dè, cảnh giác lẫn nhau. Mà cũng không trách được. Đôi khi chỉ là cái cớ hỏi
đường, nhưng thoắt một cái người hỏi đường đã giật lấy cái túi xách của người vừa chỉ đường
cho mình. Những màn kịch như thế đã diễn ra khá hoàn hảo. Thế thì, lần sau gặp một người
hỏi thật, người ngu ngơ không biết phố xá và cần một lời hướng dẫn thì anh có dám dừng xe lại
tận tình giúp đỡ không?
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Đời sống như thế cũng buồn. Đã không biết “cám ơn” thì liệu cái lòng “biết ơn” có còn sâu
nặng?

  

Chợt lại lẩn thẩn nghĩ đến chuyện ngày trước. Thật lạ, ông bà ta luôn dạy con cháu phải biết ơn
những gì, những ai đã giúp mình dù ít, dù nhiều trong quá khứ. Hãy nghe: “Giã ơn cái cối, cái
chày/ Nửa khuya giã gạo có mày có tao”. Cứ nghe như  một lời thủ thỉ tâm sự. Cái chày, cái cối
kia không còn là vật vô tri vô giác mà nó đã là người bạn của những lúc “tối lửa tắt đèn” có nhau.
Xã hội Việt Nam thuở xưa sống bằng nghề nông, thường ngày “Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi
bừa” thì ngày Tết “Con trâu là đầu cơ nghiệp” cũng... ăn Tết như ai. Chiều ba mươi Tết chuồng
trâu, bò được dọn sạch sẽ và chúng được nghỉ xả hơi. Qua ngày lễ tịch điền đầu năm mới,
chúng được đưa ra đồng với cái lễ vui vẻ có cả bánh tét, bánh chưng hẳn hòi. Sau khi khấn vái,
người ta dán giấy vàng mã lên sừng trâu bò, còn con nghé thì được dán giữa trán - như lời cầu
chúc cho chúng luôn khỏe mạnh, không ốm đau. Cúng xong, bánh trái ấy được phân phát cho
trẻ mục đồng. Ấy cũng là một cách bày tỏ lòng biết ơn với gia súc đã quanh năm gắn bó với
mình “trên đồng cạn dưới đồng sâu”.

  

Trở lại với chuyện xin lửa. Ngày nay, hầu như nhà nào cũng dùng bếp gas. Chẳng cần phải “Gọi
nhau xin lửa qua rào…” nữa. Nhà nào cũng kín cổng cao tường. Đèn nhà ai nấy sáng. Không
riêng gì đời sống đô thị, ngay cả nông thôn cũng thế thôi. Có phải khi xã hội ngày càng hiện
đại, thì con người càng ít quan tâm đến nhau? Người ta có thể biết chuyện đông tây ta bà thế
giới chỉ bằng một cú click chuột. Nhưng chuyện buồn vui của nhà sát bên cạnh, chỉ cách một
vách tường lại mù tịt. Sự quan hệ, giao tiếp với người chung quanh dường như càng thu hẹp lại.
Chúng ta ngày càng ít có điều kiện giúp đỡ  nhau để được nghe tiếng cám ơn trìu mến của
nhau.

  

Nói như thế chưa hẳn đúng, nhưng có lẽ lời cám ơn, sự bày tỏ lòng biết ơn cũng khác trước, đòi
hỏi phải có cách biểu hiện khác. Bạn tôi vừa ra Hà Nội nhận công tác mới. Anh kể, dịp Tết vừa
qua, anh dẫn vợ con đến nhà riêng của sếp để nói lời biết ơn tận đáy lòng mình, bởi nếu không
có sếp “đỡ đầu” thì bạn tôi khó có thể “chăn êm nệm ấm” ở công việc mới. Anh thật tâm làm như
thế, một phần cũng vì thuở nhỏ đã đọc mẩu chuyện về cụ Lev Tolstoi đã nhắc nhở cậu bé nọ
lúc xin lửa. Trời ạ! Tưởng sao, nghe xong lời thố lộ chân thành của anh, sếp bèn hỏi sỗ sàng:
“Chỉ là nước bọt suông thôi sao? Anh bày tỏ lời cám ơn hay đang nhổ bọt vào mặt tôi đấy?”.

  

Lê Minh Quốc
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