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Em thân yêu  
Giờ đây em đã ngủ say rồi, anh mới rón rén dậy, rón rén ngồi vào bàn, rón rén viết cho em vài dòng nhân 
ngày nhà nước ban bố quyết định đặc xá tù nhân. Ngày mai, sau khi đọc xong thế nào em cũng cằn nhằn: 
Anh chỉ vẽ chuyện, vợ chồng bên nhau suốt ngày có gì thì nói ra , việc gì phải viết với lách. Nhưng em ơi, suốt 
15 năm qua – trừ thời gian đầu yêu em anh còn được nói ( mà nói nhiều như bị giời đày ) – Ngoài ra , từ ngày 
cưới em cho đến nay có bao giờ anh được nói quá một phút đâu.  
 
Giá như bây giờ có một ông Phật hiện ra cho anh điều ước, em có biết anh sẽ ước cái gì không? Anh sẽ ước 
được nói ra những điều giá như sau đây:  
 
Nhìn em ngủ say, anh thấy em hiền dịu hơn mọi khi – thấy hõm xương quai xanh của em lõm xuống, anh 
thương quá . Giá như em ít nói hơn, đừng la hét con nhiều như thế, cằn nhằn anh nhiều như thế vì những lý 
do không đáng thì hõm xương quai xanh của em sẽ đầy đặn hơn, em mập mạp hơn, xinh đẹp hơn. 
Em hay cằn nhằn vì sao anh sau giờ làm việc cứ đàn đúm bia bọt nơi quán xá không chịu về nhà, điều đó 
chứng tỏ anh là người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình. Em ơi, thật oan cho anh quá. Sau giờ làm việc 
căng thẳng, anh chỉ muốn được thư giãn đôi chút mà thôi. Giá như anh đi làm về – nhìn thấy ở em một nụ 
cười tươi tắn, một cử chị chăm sóc dịu dàng, nhìn thấy con cái sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng … thì anh đảm bảo 
với em rằng gia đình là nơi thư giãn tốt nhất của anh. Còn nếu ngược lại thì con đường tốt nhất là … ra quán. 
Một sự cân bằng tự nhiên thôi mà em. 
 
Em nấu ăn ngon, nhưng giá như sau khi dọn cơm em đừng gõ cọc cọc vào mâm ra hiệu lệnh cho cha con anh 
như gọi gà, quát thằng lớn chậm trễ, quát con nhỏ để vãi cơm, kể tội bà tổ trưởng của em anh chưa bao giờ 
biết mặt ... Bữa cơm ngon – nhưng không khí căng thẳng nặng nề khiến ai cũng muốn nuốt cho nhanh để giải 
tán. Giờ thì em đã hiểu nguyên nhân vì sao em nấu ăn tuy rất ngon và tài chánh gia đình ta đầy đủ nhưng 
không ai béo mập lên rồi chứ? 
 
Giá như mọi lần lục bóp kiểm tra sự trung thực của anh, em hãy đặt vào đó vài ngàn thì tốt biết bao – thay vì 
để cho anh không ít lần bị hố với cô bán hàng vì cứ tưởng trong bóp mình có tiền. 
 
Giá như mỗi buổi tối trước lúc đi ngủ, em hãy kiểm tra xem con ngủ ở đâu, chồng ngủ chỗ nào – chiếc màn 
của các con lủng lỗ bằng cả bàn tay cả tháng nay em cũng không biết, muỗi đốt con cựa lục cục suốt đêm – 
em cũng không hay. 
 
Giá như mọi sáng dậy, em vuốt ve tóc anh, vuốt tóc con dịu dàng bảo‘’ dậy đi anh, sáng rồi‘’ hay ‘’dậy đi con 
trai của mẹ‘’ thay vì em đúng dưới lầu quát vọng lên‘’Dậy! Nứt mắt ra rồi còn ngủ mãi … ‘’ Âm lượng câu nói 
của em vừa đủ nghe nhưng sắc như dao cứa lạnh hết cả ruột. Cha con anh sáng nào cũng được ‘’ điểm tâm ‘’ 
như vậy nên không lớn nổi. 
 
Giá như mỗi lần vợ chồng có chuyện mâu thuẫn em đừng‘’ xổ ‘’thẳng vào mặt anh rằng‘’ sống với anh tôi khổ! 
Giá như tôi lấy anh XYZ thì chẳng đến nỗi nào...‘’ Em ơi , anh đảm bảo rằng với em rằng những thằng XYZ 
nào đó cũng không hơn gì anh đâu – có lẽ bây giờ đây hắn cũng đang ngồi viết những điều ‘’giá như‘’cho vợ 
hắn như anh đang viết thôi . Những lúc bực tức anh, em buông ra lời độc địa ấy, anh không hề ghen gì với 
XYZ mà chỉ nghĩ rằng - hắn thật tốt số vì đã không lấy được em. 
 
Giá như … ước gì … anh còn nhiều điều giá như làm mà không hiểu vì lý do gì ngày thường anh không thể 
nói ra. Nhưng trời sắp sáng mất rồi và ông Phật cũng sắp biến mất rồi. Xin Phật hãy cho còn một điều ước 
cuối cùng: Ước gì cuộc sống của vợ chồng con không có những điều giá như ấy – ước gì ngày mai sau khi vợ 
con đọc xong những dòng tâm sự này – con vẫn được sống bình yên.  
Lạy thánh Ala – Amen - A đi đà Phật. 
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