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Tiếng Việt mình có từ ngữ 
dễ thương nhất là chữ: "Tơ lơ 
mơ". Mỹ có chữ daydream 
nhưng chữ này không diễn tả 
được ý nghĩa cao siêu, ý nhị, 
duyên dáng của tơ lơ mơ. 
Vậy tơ lơ mơ là nghĩa làm 
sao? Khi nào ta tơ lơ mơ? Tơ 
lơ mơ quá đáng thì chuyện gì 
xảy ra? 

Tơ lơ mơ là mơ màng, tơ 
tưởng, không chú tâm vào 
một đề tài hay một đối tượng 
rõ rệt nào cả nhưng lơ thơ, 
lênh đênh, lãng đãng, lúc 
chập chờn hình ảnh này, lúc 
bay lượn với hình ảnh khác. 
Dĩ nhiên với người đàn ông, 
những hình ảnh này là 
những nàng thiếu nữ đẹp 
như mơ hay những người 
đàn bà đa tình, nóng bỏng, 
nhất là khi vừa xem tờ 
Playboy xong! Quí vị đàn bà 
tơ lơ mơ có hình ảnh gì bay 
lượn trong đầu thì người viết 
xin chịu, không thể biết 
được! Nhưng đối với đàn 
ông, tơ lơ mơ là hình thức tự 
bảo vệ, giải thoát, xả xú páp 
cho tâm trí, hữu hiệu khôn tả, 
hơn xa những cách ngồi 
thiền, tĩnh tâm, tu hành...Có 
nghĩa tơ lơ mơ bao hàm ý 
nghĩa triết học, siêu hình, tôn 
giáo... loại cao đẳng, không 
có phương pháp nào sánh 
bằng được! 

Đọc đến đây, chắc nhiều 
bà tự hỏi: "Đàn ông tơ lơ mơ 
cái gì nhỉ? Giá mà mình có 
máy đọc ý nghĩ, biết họ tơ lơ 
mơ ra sao thì thú nhỉ!". Xin 
có lời khuyên: "Quí vị chớ 
dại! Trước hết quí vị mà có 
máy scanner loại này thì đàn 
ông chúng tôi sẽ tự tử tập thể 

hết! Ông trời chỉ cho chúng 
tôi có tí bản năng tự vệ cuối 
cùng này để có thể sống với 
quí vị, phục vụ quí vị, chịu 
đựng sự hành hạ của quí vị 
mà quí vị đòi xâm chiếm cả 
giới hạn sau cùng này thì 
chúng tôi còn sống làm chi 
cho khổ nữa? Điều thứ hai là 
biết chúng tôi tơ lơ mơ ra sao 
thì phũ phàng lắm! Chỉ sợ quí 
vị cùng hè nhau nhắm mắt 
bịt mũi nhảy ùm xuống biển 
hết thôi!" 

Tơ lơ mơ có hai kiểu, kiểu 
đẹp và kiểu hắc ám. Tơ lơ 
mơ đẹp là tơ lơ mơ như 
truyện chưởng Lộc Đỉnh Ký 
của Kim Dung, tả cảnh Vi 
Tiểu Bảo lạc vào hoang đảo 
với năm em. Mỗi đêm các 
em bày trò gieo xúc xắc, em 
nào thua phải hầu chú Vi 
Tiểu Bảo. Em nào gieo cũng 
cầu cho mình được điểm 
thấp để thua! Tại sao lại cứ 
cầu thua nhỉ? Khó hiểu thật! 
Nhưng tơ lơ mơ thấy mình 
thành chú họ Vi này, tuy khả 
ố nhưng được trời thương, 
chiều lòng, muốn gì được 
nấy! Cứ thế mà ta tơ lơ mơ 
chuyện hoang đường trên 
đảo vắng! 

Còn tơ lơ mơ xấu là loại tơ 
lơ mơ série noire, đen xì xì, 
hắc ám. Như một anh bạn sợ 
vợ loại hết thuốc chữa, anh 
diễn tả: " Moa cả đời ăn ở 
hiền lành, làm gì dám nghĩ 
chuyện ghê gớm xảy ra cho 
vợ moa đâu. nhưng nhiều lúc 
khổ quá, moa tơ lơ mơ, tưởng 
tượng thấy elle nhỏ dần, nhỏ 
dần..., đến khi chỉ bằng hạt 
đậu, rồi bụp một cái, biến 
mất vào hư không. Thế là 

moa thảnh thơi, free, mà 
lương tâm mình không cắn 
rứt gì cả! Mình có làm gì đâu, 
elle tự nhiên biến mất đấy 
chứ!" Anh bạn quả thật thuộc 
loại hiền lành, phúc hậu, tơ 
lơ mơ chuyện không hay cho 
hiền thê mà còn đức độ, chỉ 
muốn nàng bụp một cái biến 
mất thôi. Thật là tốt lành, 
đáng quí! 

Tơ lơ mơ là một nghệ 
thuật. Cái khó làm sao là 
đừng để thành quá đáng. Ta 
hưởng được cái sướng lúc tơ 
lơ mơ là đủ rồi, thực hiện 
thường là rước chuyện phiền 
vào người. Vậy nên bực đại 
trượng phu, chính nhân quân 
tử trên cõi đời này cứ tơ lơ mơ 
làm chuẩn. Có thế mới để 
danh thơm với đời được. Có 
ai biết mình tơ lơ mơ gì đâu! 
Vậy để ăn trên ngồi trốc 
trong chỗ đỉnh trung, ta cứ 
mặt mày nghiêm trang, 
tuyên bố, dẫn giải câu chính 
khí. Lúc nào không ai để ý 
đến, ta tơ lơ mơ chuyện thần 
tiên. Có giời mới biết được ta 
đang nghĩ gì? Thế mới gọi là 
sướng chứ! Phải vậy không 
quí vị? 

 
 


