
Tiếng “Em… Em” Ngọt Ngào 
 
 

 Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?”  
Người ấy đến thăm, hỏi: “Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau không em?” 

 Chồng hì hụi nấu cho vợ bát cháo, bưng đến, nói: “Ăn đi cho toát mồ hôi...”  
Người ấy đến đúng lúc bát cháo còn để trên bàn, bảo: “Em ăn đi kẻo nguội...” 

 Sáng thấy trời trở gió, chồng đưa cho cái áo khoác bảo: “Trời lạnh đấy...” 
Người ấy nhìn thấy mình quấn kín mít đống áo quần, hỏi: “Có lạnh không em?” 
 
Chỉ thêm một tiếng “em” mà sao nghe lòng cứ rưng rưng. Người ấy thật dịu dàng, thật trìu mến, thật đáng yêu. 
Chỉ thiếu một tiếng “em” mà thấy lòng lạnh tanh, ngao ngán, thấy ông chồng thật khô khan, cục mịch. 
Chỉ vì một tiếng “em” mà chị đã xao lòng. Chỉ thiếu một tiếng “em” mà chị cảm thấy hụt hẫng, người đâu mà 
khô như ngói. 
 
Nhưng chị thật chóng quên. Trước kia anh đâu có thế. Bây giờ... 

 Anh vừa làm việc thành công xuất sắc và được tiền thưởng, anh vội về nhà tình đưa vợ đi ra tiệm ăn 
mừng, mặc cho đồng nghiệp rủ rê đi nhậu. Nhưng vừa vào đến nhà anh gặp ngay nét mặt lạnh lùng 
của vợ: “Hôm nay thất nghiệp hay sao mà giờ này đã về?” Thế là mất hết niềm vui.  

 Vui quá vì ký được một hợp đồng béo bở, về nhà anh thấy vợ đang lúi húi nấu cơm, thương vợ quá 
nên khuyên: “Em hãy thuê lấy người giúp việc cho đỡ vất vả...” Vợ cau có: “Sợ vợ vất vả hay thích có 
bà bé trong nhà?” Thế là tình yêu vụt tắt luôn. 

 Có hôm tự nhiên nhớ những kỷ niệm ngày xưa, anh cảm thấy yêu vợ lạ lùng, không kìm được 
lòng anh đến bên vợ tính hôn một cái. Vợ quay ngoắt lại, giương mắt ếch lên hỏi gằn giọng: “Hôm nay 
dở chứng gì vậy? Anh nói thật suy nghĩ trong đầu mình. Vợ hỏi móc họng: «Hôm nay gặp lại người yêu 
cũ phải không?” Thế là cụt hứng! Buồn ơi là buồn! 

 Có hôm công việc là điên đầu, thấy mệt óc, chán nản chỉ muốn được về nhà nằm nghỉ bên người vợ 
để được tí an ủi cho quên hết sự đời. Khốn nỗi vừa mới bước được một chân vào nhà, vợ đã nhìn với 
ánh mắt đầy nghi ngờ và xỏ xiên: “Lại cãi nhau với con đĩ rồi hay sao mà thấy cái mặt thảm nảo thế? 
hả? Nó lại gây chuyện rồi hả?” Sao mong vợ nói “Anh có chuyện gì trong sở mà trông vẻ anh buồn thiu 
thế? Kể cho em nghe đi choi vơi bớt nỗi lòng » đến thế mà không được! Thế lá thấy nỗi bất hạnh tăng 
thêm lên! 

 Vợ bước từ phòng tắm ra, trông vợ mát mẻ đáng, thèm chạy ra ôm vào lòng, ghé tai thì thầm: “Em xinh 
quá là xinh. Thơm ơi ơi là thơm, cứ như được ướp bằng ngàn loài hoa ấy...”. Nhưng vợ hất tay, nguýt 
dài: “Đừng có tán, tính chuyện vớ vẩn ấy hả? Người ta đang mệt đây, để cho người ta yên cái thân 
được không...” Thế là cụt cả hứng, nỗi vui tiêu tan thành mây khói, chằng còn thấy « muốn » nữa! 

 Ngày sinh nhật vợ, nhân có tiền thưởng, hứng chí đi mua cho vợ một bó hoa thật đẹp. Cầm bó hoa đi 
trên đường về nhà, bao cô gái khác trầm trồ khen, thấy sướng run cả người, tin chắc vợ sẽ vui lắm 
đây. Vậy mà vợ chỉ nhìn bó hoa rồi hất làm: “Tốn bao nhiêu tiền? Mua lấy hay lại nhờ nó mua hộ?” Thế 
là hết vui. Bực mình nói cho toạc ra giá bó hoa thì vợ chu tréo: “Kỳ sau sinh nhật tôi, cứ mua cho tôi 
chiếc nhẫn hột xoàn, đừng có hoa hoét làm gì...”  

 
Vì thế mà những lời ngọt ngào nói với vợ đã từ từ vỗ cánh bay đi, những cử chỉ yêu thương dần dần mai 
một... Những lúc khao khát được nói những lời yêu thương, thèm muốn được bày tỏ tình cảm với vợ mà 
miệng chẳng buồn mở ra nữa vì e thấy những cảnh ngỡ ngàng, sợ lại phải nghe những lời nói chua cay của 
người xưa kia mình đã yêu that thiết: “Đừng có giả dối nữa được không, tưởng tôi không biết cái lòng kín bên 
trong của ông hay sao...”  
 
Bài học: Người vợ cần phải biết rằng chính mình đã biến người chồng thành một con người khô khan, vô 
cảm, để rồi cứ thế mà bất bình, hờn trách. Càng giữ thái độ tiêu cực, thiếu xây dựng thì người vợ càng tự tách 
mình xa ra khỏi người chồng.  
 
Để rồi thấy lòng xao xuyến khi nghe những người đàn ông khác cứ mở miệng ra nói với mình là “EM… EM…” 
ngọt ngào... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


