
Ta quá nhỏ bé để níu giữ những gì ta mơ… 

 

Nếu cuộc đời của mỗi người là một bộ phim, thì phim nào hẳn cũng có đoạn hay đoạn dở, đoạn kịch 
tính gay cấn, đoạn ngáp chảy nước mắt, đoạn bổng thì cười ha hả, đoạn trầm thì len lén quẹt nước 
mũi, đoạn xem đi xem lại không thấy chán, đoạn xem xong lại chẳng nhớ cái củ cà rốt gì. 

Tất nhiên ai cũng có một bộ phim của mình, để tự đạo diễn và làm nhân vật chính, người khác chỉ là 
quân lâu xâu, vai quần chúng mà thôi. Kể ra thế là công bằng rồi, mọi người đều có phim mà diễn, 
làm chính làm phụ đều đủ cả. 

Thế nhưng thói đời thường lại rất buồn cười.  
 
Người ta nhiều lúc chẳng chịu đóng phim của mình cho tử tế, lại cứ chăm chăm dòm phim của người 
khác, rồi ước ao giá mình được làm nhân vật chính trong bộ phim của người dưng. Cái lúc phim mình 
đến cảnh khổ đau thì xuýt xoa sao người khác được đóng toàn vai sung sướng. Cái lúc phim họ vui 
thì chao ôi sao phim ta lại buồn quá thể. Nghe cứ như thể người ta chẳng bao giờ phải đau phải khổ 
còn mình thì lúc nào cũng thân cò lặn lội hẩm hiu quá xá. 

Cho có liên quan tới tiêu đề thì bây giờ nói về mơ với mộng: 

Cái gì ta mơ thì ta vẫn cứ mơ. Tức là ta vẫn chưa làm được gì cho nó hết là… mơ. Mà nói thẳng ra là 
một năm qua chưa có gì thay đổi cho trạng thái của ước mơ đó cả. 

Điều may là nó… vẫn là nó. Tức là cái ước mơ đó vẫn chưa biến đổi thành cái gì bé nhỏ tầm thường 
hơn (mặc dù nó cũng chẳng to tát gì cho lắm, như thể gia nhập hiệp hội siêu nhân cứu thế hay vừa ca 
hát líu lo vừa dạo quanh dải ngân hà trong một con tàu to lù lù và xi đèn đèn chẳng hạn. Dẫu sao thì 
mình cũng vẫn rất mực hâm mộ và tôn vinh những ai có hai ước mơ như trên.) 

Lại nói về siêu nhân và vẫn mơ với mộng: 

Một điều nho nhỏ là mình vẫn cứ thắc mắc vì sao những người mơ làm siêu nhân đều lần lượt từ bỏ 
giấc mơ đó của họ dù sớm hay muộn. Hình như việc mặc quần sịp đỏ bên ngoài quần legging xanh 
và bay vèo vèo có vẻ không thú vị bằng việc mặc blouse trắng và đeo ống nghe quanh cổ, sau đó đi 
đi lại lại ngoài hành lang và kiếm được vài chục triệu đồng một tháng. Nếu không mặc blouse trắng thì 
có thể họ cũng biết đánh nhau và truy bắt tội phạm, ngoài ra có thêm một làn da rám nắng và cái 
bụng phệ nặng chịch rượu bia nữa thì càng có khí phách. 

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì ông blouse trắng và ông bụng phệ cũng biết cứu người và bảo vệ 
thế giới giống anh legging xanh (ngoài ra hai ông kia còn biết kiếm rất nhiều tiền từ những nghĩa cử 
cao đẹp của mình nữa.) 

Lại nói về tiền bạc: 

Dạo gần đây đã ít đi những cú điện thoại khuyên mình vứt mấy trăm bạc ra ngoài cửa sổ rồi tới xem 
một cô áo trắng dung dăng dung dẻ dắt theo anh áo đen cùng quan viên xanh đỏ tím vàng hoan hô 
chíu chít. Trong khi người ta cười nói và cụng ly, mình sẽ tranh thủ gắp mỗi món một gắp, thịt này, gà 



này, cá này, tất thảy không bằng một góc so với rau dưa mẹ nấu ở nhà. Và sau rốt là cắp túi đi về. Tất 
nhiên, vốn tính ki bo nên chẳng bao giờ mình nghe những lời dụ dỗ đó mà chấp nhận bỏ tiền tới cái 
sự kiện nhạt nhẽo kia. 

Thay vào đó thì năm nay một vài người đẹp của lòng mình sẽ lên xe hoa và có thể còn cho mình bế 
cháu giống như cái Mẽ đã cho mình bế em Gấu xinh yêu một năm nay. Tin này làm mình thấy vui và 
hào hứng chờ đợi cái ngày hạnh phúc mà chúng nó tỏa sáng cùng một anh áo đen nào đó giống cô ở 
trên kia. 

Nhân tiện thì năm nay “tình đầu 4 năm” của mình cũng sẽ “vớ lậy”. Thật là buồn khi nghe tin đó vì cuối 
cùng các bạn không bỏ nhau và đau khổ như mình mong muốn. (Giả vờ đấy, chứ thú thực là đã vô 
cảm với những việc đó chứ chẳng xúc động tí nào. À, nhưng biết đâu về sau các bạn vẫn sẽ bỏ nhau 
và làm nhau đau khổ nhỉ? Ôi dào, dù sao đấy cũng là bộ phim của các bạn và mình không nên mất thì 
giờ đạo diễn làm gì.) 

Lại nói tới bộ phim của năm nay: 

Cái đoạn nói về phim ảnh bên trên hình như được viết vào một ngày gần cuối năm chưa xa đây là 
mấy. Chắc lúc đó đang bức xúc gì về số phận đen tối của một vài người vẫn thường kể lể với mình. 
(Mà cũng có thể lúc đó bị ẩm ương nên tự thấy mình hẩm hiu, đành phải tự ngồi triết lý với mấy gáo nước lạnh và 

vài cái giày đập vào mặt cho tỉnh lại.) 

Còn năm nay, biên kịch đã viết được một kịch bản mà theo bản thân đạo diễn thấy thì khá là hấp dẫn, 
chắc chắn sẽ làm tiền đề cho một siêu phẩm của tương lai không xa và là bàn đạp cho những tập hay 
ho tiếp theo. Nhưng chung quy vẫn phải chờ diễn viên chính xem có xuất sắc không đã. 

Lại nói đến cô diễn viên chính nửa mùa: 

Đáng nhẽ giờ này ngôi sao điện ảnh phải ngồi chứng minh hàm liên tục trên đoạn [a,b] thì có max, 
min trên đoạn đó. Nhưng cô này lại lén lút ngồi triết lý và ba hoa những chuyện không đầu không 
đuôi. 

Được cái cô em nhỏ con nhưng đến giờ vẫn đủ khả năng níu giữ điều mà cô mơ, thế nên phần nào 
vẫn được yêu mến, dù mấy năm nay sống sai lạc cũng nhiều rồi ♥ 

Đọc lại thấy văn vẻ loằng ngoằng không được gọn gàng như ý cho lắm. Còn đây là chú thích cho cái title. Và giờ 
thì chấm hết bài chứ còn gì mà viết nữa đâu. 

 


