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“Mày đúng là đồ ăn ốc nói mò. Thật vô 
duyên quá đấy! Người không ở trong chăn 
sao biết chăn có rận?”. Đôi khi ta thường 

nghe người ta nói những câu như thế. Và cứ căn 
cứ vào cấu trúc tường minh này, ta dễ cho rằng 
câu tục ngữ trên biểu hiện một quan hệ nhân 
quả: (vì) ăn ốc (nên) nói mò. Nói mò là một cách 
nói hú họa, không dựa trên một căn cứ nào cả. 
Vấn đề ở đây là ta chẳng thấy một logic nhân quả 
nào hết. Bởi ăn ốc cũng như ăn nhiều thứ khác 
trên đời này (ốc, ếch, cua, tôm hay xôi, cơm, thịt, 
cá…) tuyệt nhiên chẳng có một cơ sở (dù dân 
gian hay khoa học) nào để nói rằng từ chuyện ăn 

món ốc này sẽ dẫn đến sự đoán mò vô căn cứ.

Có người lại cho rằng đó chỉ là cách nói năng 
có vần, có đối thuận miệng hài hước theo thủ 
pháp chơi chữ. Bởi người ta có thể dẫn ra một 
câu thành ngữ đầy đủ được xây dựng theo hướng 
này: ăn ốc nói mò, ăn măng nói mọc, ăn cò nói 
leo. Các từ trong cấu trúc 4 âm tiết trên dựa trên 
một liên tưởng suy luận gần: muốn ăn ốc thì phải 
mò (ốc) mới có; cây măng liên quan tới sự phát 
trên đặc thù của nó là mọc (tre già măng mọc), 
còn con cò thì nhà nông ta ai cũng biết, thích bay 
nhảy leo trèo. Cái thú vị ở đây là từ sự lắp ráp đó 
vô tình đem lại một nội dung ngữ nghĩa rất thú vị 

AÊN OÁC NOÙI MOØ
AÊN MAÊNG NOÙI MOÏC 
AÊN COØ NOÙI LEO...
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(nói mò, nói mọc, nói leo đều là từ ghép có nghĩa 
phù hợp với bối cảnh này).

Có một cách giải thích như sau. Ngày xưa, các 
quan viên hay có thói quen uống rượu tăm ăn ốc 
luộc ở các quán đầu làng (hay ở các điếm ngoài đê 
trong mùa bão lũ). Ốc nhồi luộc lá chanh, chấm 
nước mắm gừng mà uống rượu quê thì còn gì 
bằng. Rượu vào lời ra. Các vị nhà ta được dịp ba 
hoa, phán lung tung. Chuyện trên rừng dưới biển, 
các quan viên đều tỏ ra am tưởng cả. Kì thực chỉ 
là chuyện nói xạo, nói phách giữa đàng hay trong 
những dịp vui trà dư tửu hậu, không ảnh hưởng 
đến ai, không có ai phạt vạ. Hình ảnh quán ốc kia 
tự nhiên gắn với chuyện nói năng lúc nào không 
hay. Và cũng chính từ hình ảnh rất ấn tượng như 
vậy, người ta liền gán cho hành vi nói mò thiếu 
căn cứ kia gắn liền với các cuộc nhậu nhẹt của 
ai đó bên rổ ốc luộc rất thịnh hành nơi thôn dã. 
Nói mãi thành quen, bởi nó ngồ ngộ và vui tai dễ 
nhớ. Nhiều khi, chính áp lực của thói quen làm nên 
những tổ hợp thành ngữ mà nếu nhẩn nha phân 

tích, chúng ta mới phát hiện ra khá nhiều điều vô 
lí. Chẳng hạn: Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm 
(Gà làm sao mọc ra được đuôi tôm?), Cao chạy 
xa bay (Phải là chạy xa bay cao mới đúng chứ?), 
Thi lên thi xuống (Người ta chỉ thi lên chứ có ai thi 
xuống?), v. v. và v. v.

Dĩ nhiên, uống rượu ăn ốc (hay uống rượu với 
nhiều món đặc sản khác) bây giờ vẫn còn nhiều. 
Và cũng chẳng thiếu các cuộc nói khoác bốc trời từ 
các cuộc nhậu tưng bừng này (Hội chứng "chém 
gió" đang lan tràn khắp hang cùng ngõ hẻm trên 
đất nước ta kia mà!). Chuyện xa xưa vẫn còn cũng 
như ngữ nghĩa của câu thành ngữ trên vẫn còn. 
Và người ta vẫn nói vô tư mà chẳng mảy may băn 
khoăn về xuất xứ cội nguồn của nó.

Chàng ơi, chàng ăn ốc lấy gai mà khêu

Chàng ăn nữa, thiếp xin đi mò...
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