Thổ Ngữ
Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam ...
Hôm nớ ăn dzậu, nó mới nói tầm bậy cho bui:
- Em ơi, hạt ni tròn tròn hung. Cô gái hỏi hạt là cái gì ... Nó nói hạt như hột mà
hột như hạt á, hạt le le cũng như hột le le. Ông nậu kia nghe xong đốp: Ê không chịu
nghe, rứa có ai gọi hạt kiểm lâm là hột kiểm lâm không? Có ai
gọi hột vịt là hạt vịt không?
Rồi ví dụ như con heo thì ngoài bắc gọi là con lợn, vậy sao
cháo lòng không gọi là cháo lợn ? Cháo lợn chỉ để cho lợn ăn
...
Cũng là con heo, người ta nói bún giò heo mà không nói bún giò lợn?
Rồi cũng vì cái thổ ngữ, địa ngữ ni mà sinh ra chuyện to mà Nó đã kể: O gái miền
Trung leo lên tàu hỏa ra miền Bắc, trên toa vắng lắng chỉ có hai người, trời lại tối đen,
đèn chẳng bật. chú miền bắc thấy O gái xinh đẹp mới lân la nói chuyện, sau một hồi
cưa kéo, chú làm liều xin:
- O ơi cho tui địt O cái ...
O thẹn thùng:
- eng ni lạ hèo, địt mà cũng xin, eng cứ tự nhiên địt.
Chú mần xong thì O thẹn thùng:
- Quê tui địt hôi thúi lắm, mà răng eng địt lâng lâng.
Ta nói thiệt là thổ ngữ thiệt là vui mà đôi khi khó xử vô cùng ... Có chuyện thằng người
Hoa cưới O gái Huế, đêm động phòng thì ai cũng biết họ mần cái chuyên chi ... mần
xong họ hơi dị nhưng cứ nói do dzỏ:
- Chồng ơi, xong hỉ?
Mà người Huế phát âm từ s và x như chắc.
Chồng nghe vợ nói song hỉ thì mần luôn hai cú nữa rồi nghỉ. O gái được chồng chiều
thêm thỏa mản vô cùng, vội nói chồng:
- Ngủ Hỉ?
Anh chàng người Hoa thấy vợ đẹp, mướt mát quá mà không
chiều e tội nghiệp, vội mần thêm 5 phát nữa. Đến phát cuối thì sập cha cái giường ...
O la lên:
- Sập hỉ ...?
Anh người chồng Hoa nghe vậy khiếp đảm, sức đâu mà mần tiếp 10 cái nữa. Vội
toang đạp cửa mà trốn về quận 5 Sài Gòn.

