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HÊN Không Bằng XUI  !!!! 
 
 

 
2009 HONDA Element & Cargo on top 

 
 
Hôm qua đem xe đi thay nhớt, thay dầu thắng, bộ lọc gió, lọc xăng, v.v...để chuẩn bị cho một 
chuyến xuôi nam về miền nắng ấm CALIF., thăm ông bà cụ, trước khi mình về Việt-Nam. Công 
việc cần sửa tốn hơn 4 tiếng  đồng hồ cho nên quẳng chiếc xe ở đó, bảo khi nào xong gọi về nhà 
sẽ trở lại lấy; vừa đi vừa bấm bụng coi bộ kỳ này cũng có lẽ tốn bộn tiền không ít ! 
 
Chiếc này là chiếc xe thứ hai được mua còn mới toanh sau hơn 40 năm ở xứ thiên đường hạ 
giới này. Chiếc xe hơi mới đầu tiên là cái Renault - hiệu của Tây - sắm nó vào năm 1984 sau khi 
ra trường và được việc làm,  tưởng sẽ cố thủ - giữ nó - cho đến khi nào nó già nua, xụm bà chè 
rồi mới tính chuyện mua chiếc khác.  
 
Ở  Mỹ này, khi mình lái chiếc xe mới toanh ra khỏi đại lý xe (dealer) là giá trị của nó rớt xuống 
cũng chả kém thê thảm gì như con gái "bỗng dưng"  đã trở thành đàn bà. Vẫn biết là so sánh 
như thế , thể nào cũng bị phe "bên kia" mắng xối xả, mắng cho hói đầu; nhưng ức thì vẫn ức, vì 
khi không trị giá cái xe của mình chưa chi trong tích tắc đã bị lỗ vốn, toi đến 25% một cách thật 
vô duyên, trơ trẽn !  
 
Trở lại chuyện chiếc xe Renault 4 cửa mới tậu, đủ rộng cho một gia đình hai vợ chồng với hai 
thằng con. Vài tháng sau, đùng một cái "khi không" vợ tuyên bố là có bầu ! khám bác sĩ thì lại bị 
giáng cho một tin rụng rời nữa là sẽ sinh đôi ! Thế là chưa kịp hưởng thụ, hít vào lồng ngực cái 
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mùi xe mới được bao lâu, tôi phải bán gấp chiếc  Renault  và rước về cái xe to cỡ như xe đò 
"con voi" thường đưa đón khách từ Đà Lạt xuống trại Hầm ngày nào: đó là một chiếc xe 
Vanagon của hãng VW tuổi đời đã gần chục năm - tính theo như loài người thì nó thuộc vào 
tuổi xồn xồn không hơn, không kém ! 
 
Mãi cho đến  hơn 20 năm sau, nhờ ơn và công đức của ngài TT Obama, qua chương trình "Cash 
For Clunker" - một kế hoạch nhằm để thúc đẩy nền kinh tế - giúp cho mấy hãng xe đang ngắc 
ngoải – nên thay vì may ra bán lại chiếc xe Toyota SUV 1990 cũ mèm - uống và tốn xăng nhanh 
hơn tiền uống bia - bán khá lắm được trên dưới $1 ngàn bạc; nhờ chương trình trợ giúp kinh tế 
trên, chiếc SUV này được đánh giá $4,100 khi đổi lấy xe mới. Trời  ! đang buồn ngủ lại gặp chiếu 
manh,  và tiền chùa cho thì dại gì mà không đổi ? 
 

 
lễ bàn giao trách nhiệm cho chiếc Toyota 1990 SUV 4Runner 

 
 
Đổi được chiếc HONDA Element 2009  - được thiết kế cho những kẻ khoái bụi đời, có máu giang 
hồ, hay đi phượt của mình, tôi  sắm thêm cái thùng (cargo) gắn trên mui xe để chở thêm đồ 
cắm trại, du hí. còn bên trong xe khi ngả hai chiếc ghế phía sau  sẽ biến thành giường ngủ đủ 
cho 2 người, nghĩa là không có chỗ cho thêm một cung phi, mỹ nữ nào khác. 

Đây là nguyên do chính - cái thùng ca gô -  đã đưa đến chuyện "Hên không bằng Xui" này để tôi 
bà tám, viết chơi giết thì giờ.  Đúng hơn 4 tiếng đồng hồ sau, hãng HONDA gọi về nhà, giọng tên 
tiếp viên lo chuyện sổ sách có vẻ hơi ngập ngừng, ngại ngùng loan báo: 
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- Dạ bẩm, mọi dịch vụ cho xe của ngài đã xong, có một điều sơ xuất cũng muốn  
   cho ngài biết.  Đó là người thợ vô ý làm trầy cái thùng chở đồ trên nóc xe của  
  ngài. Tôi sẽ chờ ngài xuống đây  để ước tính thiệt hại, và hãng HONDA  sẽ sẵn  
  lòng bổi thường rất thỏa đáng cho ngài. 
 
- Trẫm đang bận hú hí với các cung-nữ (lúc đó khoảng 11 giờ sáng), xong chuyện  
   ta sẽ ghé xuống.  Cứ ở đó chờ ta. Liệu hồn! 
 
Mười phút sau, nhờ thằng con đưa đến hãng bán & sửa xe HONDA. Vừa bước vào trong phòng 
khách đã thấy tên tiếp viên quen mặt chạy ra xum xoe, niềm nở : 
 
- Đại nhân quả là người mau mắn, ẩn hiện thần thông, xin mời ngài cất bước về  
  hướng này, nơi hạ thần  đang để chiếc xe và cho người đứng canh gác. 
 
Hắn dẫn đến chỗ đậu xe và chắp tay đứng nhìn tôi leo lên khảo sát tình hình. Kể ra sự "thiệt 
hại" chả mấy gì là nặng nề cho lắm, chỉ có hai lằn bị trầy xước vẫn còn dính mầu sơn của trần 
nhà có lẽ hơi thấp . Quái lạ. Tôi hỏi tên tiếp viên: 
 
- Mới mấy tháng trước đây ta đi thay nhớt đâu có chuyện vớ vẩn này ? 
 
- Dạ bẩm, tên cán sự đáng lẽ de xe vào phía bên phải có trần nhà cao  
   hơn, hắn lại de vào khu bên trái  cho nên đâm gây ra sớ sự. 
 
- Thôi, ta lấy lòng đại lượng tha cho các quan quân nhà người, chỉ cần thay nhớt  
   hai lần miễn phí  cho ta hai lần là đủ. Cho ngươi lui ! 
 
Tên tiếp viên này cúi rạp người cám ơn rối rít, vì hắn đã được cấp trên cho phép, mua cái thùng 
cargo mới để thay nếu tôi đòi hỏi - giá khoảng đâu gần $500, tôi mua trong lúc được bán 
khuyến mãi, giảm xuống chỉ hơn $340 cộng thêm thuế. Thấy chủ xe dễ dãi không đòi hỏi mấy, 
chập sau hắn làm giấy tờ giao lại xe và chìa khóa, một lần nữa  cúi rạp mình tung hô: 
 
- Đội ơn Đại nhân khoa dung, chúng thần bằng lòng sẽ thay nhớt miễn phí cho  
  ngài 3 lần,   và tiền sửa xe kỳ này cũng coi như nơ-pá, mậu tính, free,  
  miễn phí hoàn toàn.... 
 

Hắn nói một hơi tràng giang đại hải - ý như khoe khoang rằng mình biết tiếng Tây tiếng u , đoạn 
hắn ghi vội vài lời cam kết lên lấy tấm danh thiếp của hắn, xong đưa cho tôi để giữ sau này cần 
thay nhớt cứ việc chìa ra thay  vì trả tiền. Cầm tấm danh tiếp với vài chữ "Free" gì gì trong đó, 
tôi luôn nhìn xa mọi thứ, nên tò mò hỏi: 
 
- Nhỡ nhà người ngày mai trúng số Jackpot rồi nổi hứng xin nghỉ việc thì ta tính sao đây? 
 
- Dạ bẩm ngài, con đã ghi cẩn thận vào hồ sơ đầy đủ cả, không có tấm này cũng không sao ạ. 
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- Thế còn tên cán sự kia đâu ? 
 
- Dạ bẩm, thưa ngài cần gì hắn ạ ? 
 
- Ta chỉ muốn nhà người đừng có đuổi việc hắn vì chuyện này, trái lại - lần sau ta  
   muốn hắn  làm một cú như vậy nữa; khi xe ta cần tune-up, bảo trì máy móc. Nhớ chửa ? 
 
- Dạ bẩm nhớ. 
 
 
Trên đường lái xe về lại "triều đình"; tôi lèm bèm, nghĩ thầm trong đầu: "Mèn ơi! nắp thùng 
cago  chỉ bị trầy trụa có chút xíu, chả nhàm nhò gì cả, vậy mà được sửa xe chả tốn xu teng nào 
cả, đã thế sắp tới còn đưọc những 3 lần thay nhớt...chùa! không phải trả tiền. Theo triết lý Âm-
Dương thì trong cái may luôn ẩn chứa điều không may mắn, hoặc ngược lại. Chuyện xẩy ra hôm 
nay phải nói là "Hên  không bằng Xui"; vì nhờ gặp cái xui là thùng cago bị trầy cho nên mình mới 
được hên mọi thứ chẳng phải tốn xu nào; chứ vớ được điều gì hên rồi mình  cứ nơm nớp lo, 
chẳng biết điều xui xẻo gì sẽ đến - gớm, phải nói là...hổng khá !". Tựa đề bài này chẳng qua chỉ 
là để lôi cuốn sự tò mò, théc méc của đọc giả (chứ "Đọc Thiệt" thì đã biết tỏng từ khuya!). 
 
SVT June 2016 
 

 
 


