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Ngôn ngữ của giới trẻ thời nay có quá nhiều sáng tạo, khiến người lớn nhiều khi không hiểu nổi.
Những câu nói theo vần, kiểu “chán như con gián”, “buồn như con chuồn chuồn”, “chuẩn không
cần chỉnh”, “đi đâu còn lâu mới nói” v.v.. thì còn có thể hiểu được. Nhưng nhiều câu, nhiều từ
đã được các bạn trẻ “sáng tạo” quá mức.

Nhiều lần nhận được tin nhắn của cô cháu gái đang học THPT, tôi đã không thể nào dịch nổi.
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Các chữ trong tin nhắn được đơn giản hoá hết mức, có nhiều chữ viết tắt, viết không đúng với
tiếng Việt như: “yêu” viết thành “iu”, “buồn” hay “muốn” đều bị bỏ chữ “ô”, chữ “i” thì viết thành
“j”, chữ “c” viết thành chữ “k”. Có lần cháu nhắn thế này: “C ui, ko tj hok, 8 ckut xju đj”. Sau một
hồi luận mà không ra nghĩa, tôi đã phải gọi điện lại cho cô cháu gái. Cháu giải thích là: “Cô ơi,
có thời gian không, tám chút xíu đi”, “tám” là tán gẫu. Rồi cháu cười, bảo: “Cô lạc hậu thế. Bây
giờ chúng cháu toàn viết thế cho nhanh…”.

Ngoài ngôn ngữ “chẳng giống ai” trong nhắn tin, chát, viết trên facebook, các bạn trẻ còn sáng
tạo trong ngôn ngữ nói qua việc sử dụng từ đồng âm, chèn ngoại ngữ, dùng từ có vần điệu v.v..
Chẳng hạn: Cá sấu (xấu), cà cuống (cuống quýt), campuchia (chia ra), chuột rút (rút lui), chuồn
chuồn (chuồn, đi), camarun (run sợ), banticăng (căng thẳng) hay: Ngất trên cành quất, phê trên
cành lê, chảnh như con cá cảnh, bó tay con gà quay, đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở...

Việc sử dụng ngôn ngữ như những ví dụ ở trên hiện ngày càng phổ biến trong giới trẻ, nhiều khi
“lây” sang cả các bậc trung niên, phụ huynh. Nếu lạm dụng cách nói, cách viết trên thì sẽ ảnh
hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt. Do đó, một mặt chúng ta không nên quá khắt khe với
cách nói đùa vui, hài hước của giới trẻ, mặt khác cần định hướng cho các bạn trẻ biết nên sử
dụng trong trường hợp nào, với ai, ở đâu… cho phù hợp. Như tháng 3 vừa qua, Ban Tuyên giáo
T.Ư Đoàn giới thiệu bộ ảnh “Thành ngữ thanh niên chuẩn” gồm 20 bức tranh vẽ minh hoạ cho 20
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câu thành ngữ vui được chọn lọc từ hàng trăm câu do các bạn sinh viên sáng tạo. Những câu
thành ngữ thời @ này có kết cấu theo kiểu nói vần điệu được các bạn trẻ yêu thích, sử dụng phổ
biến hiện nay nhưng có nội dung gắn với các thông điệp ý nghĩa về giá trị sống, về các phẩm
chất đạo đức mà một người thanh niên Việt Nam hiện nay cần có như: Tâm trong, dù cố bẻ
cong, vẫn thẳng; gặp khó đừng có kêu ca; gặp dối trá quyết không tha; trung thực dù đời cơ cực;
sống nhân ái đời không tê tái; hãy hết lòng với những người hết hơi... Đây đánh giá là một cách
làm hay nhằm chuyển tải thông điệp “Sống đẹp - Sống có ích” đến với các bạn trẻ một cách nhẹ
nhàng, trẻ trung, với mong muốn những câu thành ngữ vui này sẽ được giới trẻ yêu thích, ghi
nhớ, dần trở thành câu nói cửa miệng thay cho những câu nói vô bổ, vô nghĩa mà giới trẻ đang
dùng…
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