
LÊ MINH QUỐC: Vô tư... tự quyết

 

  

      

 

  

Thời gian mới cưới nhau, hễ có chuyện gì, dù lớn dù nhỏ, hai vợ chồng cũng bàn bạc, trao đổi.
Anh nói, em lắng nghe như nuốt lấy từng lời. Em nói, anh gật gù đồng cảm. Chuyện của người
này, người kia đều biết để cùng san sẻ, lo lắng và ngược lại. Chẳng có gì phải giấu giếm. Nhờ
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thế, dù sau đó kết quả không như ý nhưng chẳng ai trách móc ai. Điều ấy, không chỉ thể hiện
sự tin cậy lẫn nhau mà còn là một cách bày tỏ lòng yêu thương. Vợ chồng ăn đời ở kiếp, như
răng với môi thì phải phải chọn cách ứng xử như thế.

  

Đáng tiếc, sau một thời gian chung sống, có người lại quên đi “ngyên tắc” đó, họ không thèm hỏi
han, tham khảo ý kiến của người luôn “sát sườn” bên cạnh. Đến lúc sự việc tầy hoầy ra, người
chồng/vợ mới ngớ ra, ngẩn tò te như thể vừa trên trời rơi xuống đất.

  

Mới đây, khi đi làm về, anh Tụy ngạc nhiên khi thấy trong nhà mình có dăm ba người lạ. Trông
họ ăn mặc lịch sự, nói năng điềm đạm, cứ ngỡ là bạn cũ của vợ, anh gật đầu chào. Chẳng phải
đâu, anh lùng lỗ tai, tim  đập thình thịch khi nghe vợ giới thiệu: “Những người này thuộc công ty
môi giới mua bán nhà đó anh”. Tụy cảm thấy có điều gì không ổn, rồi sực nhớ đã lần nọ, cô vợ
cho biết có ý định bán căn nhà đang ở, vay tiền ngân hàng đổi qua nhà to hơn.  Lúc ấy, cứ
tưởng vợ mình nói cho vui nên anh không quan tâm gì đến.

  

Mà cũng đúng thôi, mua bán nhà đâu phải chuyện giỡn chơi. Còn phải bàn luận, cân nhắc chán
chê chứ đâu thể muốn là được. Sau đó, Tụy quên béng, nào ngờ, “Không tin được dù đó là sự
thật”. Trước tình huống oái ăm này, Tụy ngồi thừ người ra nghe họ trao đổi mà cáu tiết, bực bội.
Nhưng chẳng lẽ nổi nóng khi nhìn họ đi đứng săm soi, đánh giá, chất lượng căn nhà. Cuối cùng,
tìm cách tống khứ họ đi cho rảnh mắt, càng nhanh càng tốt, Tụy bèn bước xuống bếp và cố tình
đánh rơi chén, bát, soong, nồi loảng xoảng. Biết chồng đang giận, không hài lòng bằng cách
“đá thúng đụng nia”, cô vợ bèn lựa lời… tiễn khách.

  

Sau đó, vợ chồng Tụy nổ ra một trận cãi chí chóe. Đành rằng, đổi nhà lớn hơn là cần thiết,
nhưng cả hai nào có bàn bạc gì cụ thể, vẫn chưa “gút lại” kia mà? Vậy đã tự dưng, tự ý cho
người đến xem nhà, ngã giá. Chẳng ai có thể chấp nhận với tình huống đó, họ cảm thấy tự ái
ghê gớm. Vậy hóa ra, mình không là “cái đinh” gì trong căn nhà này à?

  

Những trường hợp tương tự xẩy ra, có lẽ do người này nghĩ rằng “một nửa”  không rành về việc
đó, vấn đề đó, do đó, không cần phải trao đổi. Thôi thì, tự mình hoặc tham khảo thêm bạn bè
rành về lãnh vực, chuyên môn đó là đủ rồi.

  

Ngày hôm kia, bạn bè tôi hoảng hồn khi nhận được tin nhắn của vợ chồng Nguyệt. Cả hai cùng
chuyển một nội dung ná ná, cho biết sắp chia tay nhau. Tại cớ làm sao lại xẩy ra chuyện trầm
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trọng này? Ai khác thì không ngạc nhiên, chứ vợ chồng Nguyệt dù có cho kẹo cũng chẳng dám
nghĩ đến điều xúi quẩy đó. Hôn nhân của họ từng được bạn bè khen “song kiếm hợp bích”, hạnh
phúc “trên cả tuyệt vời”. Mọi người tha hồ nghĩ đến những tình huống gay cấn, hắc ám nhất.

  

Vậy cuối cùng nguyên nhân do đâu?

  

Để trả lời câu hỏi hóc búa này, bạn bè hẹn ngày chủ nhật cùng gặp vợ chồng Nguyệt tại quán
cà phê nọ. Đúng giờ hẹn, thật ngạc nhiên khi chúng tôi thấy họ đi trên chiếc xe hơi cáu cạnh,
đời mới. Choáng quá đi mất. Vừa sắm xe mà lại đòi chia tay là sao?

  

Ngạc nhiên ghê.

  

Qua câu chuyện họ kể, chúng tôi mới rõ sự tình: Có lần, Thế - chồng Nguyệt tâm tình muốn
mua “xế hộp”, cô vợ chỉ cười; “Ừ, có thì cũng oách đấy anh”. Nói thì nói thế, dù có “bói” đâu
cũng không đủ tiền. Mọi chi phí trong nhà, các khoản chi tiêu, dành dụm đã phân chia đâu ra đó
rồi. Làm gì còn thừa tiền mà mua với sắm? Vì thế, sau đó, Nguyệt không nghĩ đến nữa. Chỉ
xem như câu nói vui của chồng. Mà sống trên đời làm sao cấm người khác không được có
quyền mơ ước?

  

Vậy mà “đùng một cái”, như mọi ngày, khi đẩy cửa vào nhà, Nguyệt chưng hửng khi thấy chiếc
xe hơi nằm chình ình ngoài sân. “Đấy! Vui chưa?  Thích chưa? Từ đây, mẹ con em muốn đi chơi
đâu, về quê thăm nội, ngoại à? Xin thưa, có ngay”, Thế hồ hỡi phấn khởi, nói năng rổn rảng. Vui
như tết. “Xe nhà của nhà mình đó em”. Nguyệt ngẫm nghĩ: “Chồng mình vừa trúng số à? Làm gì
có chuyện đó, vậy tiền ở đâu?”.

  

Câu hỏi to tổ chảng ấy, được trả lời chắc như bắp rang: Thế rút tiền tiết kiệm đã gửi ngân hàng
lâu nay. Vậy là xong! Còn gì để nói nữa? Kế hoạch sửa nhà xem như “phá sản”. Ngược lại, Thế
cũng có cái lý là chuyện sửa nhà, chưa cấp bách bằng công việc làm ăn. “Thời buổi này, hình
thức bề ngoài quan trọng lắm. Giao tế làm ăn, ký kết hợp đồng với đối tác mà đi chiếc xe cùi
bắp, ai tin?”, Thế còn thòng thêm: “Hơn nữa, có xe mới cũng là nhằm phục vụ cho vợ con, chứ
mất đi đâu?”. Nguyệt gào lên: “Ừ, cứ cho là thế. Sao trước khi mua anh không bàn với em? Anh
thích loại xe đó, anh một mình đi nhá. Chớ hòng có mặt mẹ con em.?”. Thế phân bua, cô vợ
biết gì về xe với cộ mà bàn với bạc?
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Những trường hợp tương tự, do không là người trong cuộc, không hiểu nội tình nên người ngoài
khó phân định đúng/sai. Ai cũng cho “cái lý” của mình là đúng. Mà ở đây, chưa bàn tới điều đó,
chỉ nói về “cái tình”. Nếu trước đó họ cùng tâm tình, bàn bạc, trao đổi để “nhất trí trăm phần
trăm” thì vẫn tốt hơn. Nghĩ sâu xa, hành động trên không phải “tự tung tự tác”, “chuyên quyền”
mà người chồng/vợ chỉ có ý tốt không muốn “nửa kia” bận tâm suy nghĩ, cứ để họ “ra tay” là
xong. Có thể sự việc diễn ra ưng ý nhưng giữa họ lại khó tránh được sự mâu thẫu. Huống gì nhỡ
sau này, sự việc hỏng bét thì sao?

  

L.M.Q
(nguồn: TGPN 29.8.2016)
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