Tửu Vô, Vô Tủ
Trong việc đi thăm tù của mình, tôi rất ít khi gặp một
người Việt nào bị phán án tù ở vài ba tháng, ngoại trừ
những người vì nghiện ngập nên phải đi “bán lẻ” và bị
bắt.
Mới đây, tôi có gặp một vài anh với án thật ngắn, chỉ với
vài ba tháng, và hoàn toàn không có dính dáng gì đến ma
tuý cả. Tò mò, tôi đã hỏi tới. Anh “Bình”, một trong số
những người có án “ ngắn ngủn một cách lạ kỳ”, cho biết
anh phải vào tù là vì uống rượu lái xe.
Nửa đùa nửa thật, tôi hỏi:
- “Uống rượu lái xe mà không có gây tai nạn gì thì đâu
đến đỗi phải ở tù! Chắc anh bị Toà phạt vì tội ngoan cố
chớ gì?
- “Thì sự thật là vậy. Bà Toà nói đúng ra em không cần
phải ngồi tù, nhưng nếu bà cứ phạt nhẹ hoài, em lại sẽ
tái phạm.”
- “Vậy sau khi mãn án, anh nghĩ rằng anh sẽ lại tiếp tục
uống rượu lái xe nữa không?”
- “Dạ chắc chắn là không rồi. Bị ở tù một cách vô duyên,
em thấy quê quá!”
Tôi nói với anh rằng tôi có hứng thú muốn biết thêm về
hoàn cảnh nào đã khiến anh tìm đến rượu, và tại sao anh
đã xem nhẹ những lời cảnh cáo của quan Toà để rồi phải
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bị “quê” vì ngồi tù một cách “vô duyên”.
Anh cho biết, mới đầu cũng vì chuyện xã giao trong công
việc làm ăn nên phải uống, và uống mãi nên thành thói
quen. Đến khi việc làm ăn thất bại thì sự việc lại càng
tệ hại hơn. Về việc “ngoan cố” của mình, anh giải thích
rằng anh nghĩ nếu bị phạt thì chỉ cần đóng phạt hoặc bỏ
tiền mướn luật sư ra toà cãi cho mình là xong chuyện.
Hơn nữa, vì nhờ vợ chở về thì bị cằn nhằn và nghĩ rằng
chỉ chạy một đoạn ngắn thôi, chắc sẽ không sao, nên việc
uống rượu lái xe cứ tiếp tục tái diễn...
Chuyện “nghiện rượu” đối với người Việt có lẽ không
cao, nhưng việc tụ tập nhậu nhẹt cuối tuần và lái xe về
khi đã say thì chắc hẳn là mình hơn hẳn các cộng đồng
khác. Việc kể ra các tai hại do việc uống rượu lái xe gây
ra thì đã có đầy rẫy trên tivi, đài và báo.
Hơn nữa, với văn hoá “Nam vô tửu như kỳ vô phong”,
nên việc khuyên các ông không nên uống rượu có lẽ sẽ
không có hiệu quả. Chỉ xin khuyên rằng đã chấp nhận
uống rượu nhà bạn bè thì cũng nên chấp nhận tốn tiền
đón taxi về. Về phần các bà, việc chồng mình uống rượu
lái xe bị phạt, bị treo bằng, gây tai nạn hoặc phải ngồi tù
chắc chắc sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình chứ chẳng phải
riêng gì các ông – nên xin các bà vui vẻ nhận việc làm tài
xế, để gia đình thêm hạnh phúc, xã hội an toàn.
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