
 LÊ MINH QUỐC: Sao chàng đột ngột ra oai?

  

      

 

  

Nhiều người đàn ông có đức tính rất đáng khen là luôn… sợ vợ.
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Đôi khi vợ chẳng thèm hé răng mở miệng, chỉ cần tỏ thái độ không hài lòng là chàng đã khiếp
vía: “Mình đã làm gì khiến nàng có thái độ ấy?”. Tim đập thình thịch. Hơi thở dồn dập. Chàng
âu lo bởi sắp phải nghe bao nhiêu “lời vàng, ý ngọc”. Âm thanh ấy, khi dịu dàng chì chiết: “Tiến
g khoan như gió thoảng ngoài”;
lúc rổn rảng cáu gắt: 
“Tiếng mau  sầm sập  như  trời  đổ  mưa”.
Nghe đầy cả hai lỗ tai. Oải lắm.

  

Vậy mà, đố dám cãi lại lấy nửa lời.

  

Vì thế, nhiều đấng mày râu vẫn chọn cách tốt nhất là chẳng dại gì làm trái ý của vợ. Nàng bảo,
cứ việc gật gù, chấp hành. Cứ việc đóng vai “dưới cơ” cho nó lành. Mà việc này, chẳng gì mắc
cỡ, xấu hổ, “mất mặt đàn ông”. Đơn giản thôi, mình sợ vợ mình chứ đâu phải sợ vợ hàng xóm?
Lại còn giữ được “trong ấm ngoài êm”.
 

  

Vậy mà.

  

Mới đây thôi, cô em út nhà tôi ghé sang chơi nhà, nhìn cái mặt nhăn nhó, bí rị ấy, tôi hiểu chắc
rằng, vợ chồng cô em đang có chuyện. Chưa kịp hỏi, cô em đã nói một hơi dài cứ như thể đang
muốn trút nỗi ấm ức gì ghê gớm lắm đây.

  

Rằng, lâu nay, ai cũng biết cậu em rể nhà tôi luôn “nể” vợ. Mọi việc trong nhà đều do vợ quyết
định và chỉ đạo, hắn ta chỉ răm rắp tuân theo. Nào ngờ, mới đây thôi, “gió đã xoay chiều”. Đó
là lúc bạn bè của chồng vừa tụ tập, lai rai  tại nhà nhân dịp vui cuối tuần. Chuyện bù khú này
nọ cũng bình thường nhưng lần này, chẳng rõ do uống nhầm mật gấu hay sao mà hắn trở nên
khác hẳn. Chẳng thèm e dè, rụt rè, nhỏ nhẹ. Lúc đang ngồi tiếp bạn trên phòng khách, hắn hiên
ngang dõng dạc: “Em đâu? Mau tiếp tế thêm mồi. Nhanh”.

  

Nghe cứ như ông tướng ra lệnh ba quân giữa chốn sa trường.
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“Em đâu, chạy ra đầu ngõ mua thêm ít bia, it đá”.

  

Nghe cứ như thể ông chủ ra lệnh cho Osin.

  

Lần đầu nghe những câu mệnh lệnh ấy, cô em tôi choáng luôn. Không thể hiểu vì sao chồng
mình lại trở chứng “trái tính trái nết” đến thế?

  

Nhiều phụ nữ khác cũng đã từng một lần/ nhiều lần rơi vào tình huống éo le, bất ngờ này. Họ
khó có thể lý giải nguyên nhân do đâu? Lúc chỉ có vợ chồng con cái, người chồng ngoan lắm,
“dễ bảo” lắm, dù không ưng ý, không hài lòng chuyện gì, nếu phản ứng cũng bằng thái độ nhẹ
nhàng, thân thiện. Vậy mà, khi có sự xuất hiện của người khác thì lại lên mặt quá hớp”. Một câu
nói ra, bao giờ cũng muốn thể hiện quyền lực như ngầm khẳng định mình mới là “ông chủ”
trong căn nhà này.

  

Tại sao lại như vậy?

  

Chỉ có thể giải thích, dù đã từng chịu lép vế trước vợ, nhưng khi thêm người khác, bao giờ,
người đàn ông cũng có tâm lý muốn thể hiện vai trò, bản lĩnh của mình. Điều này khiến cho họ
sáng giá hơn và mới đáng mặt “trụ cột” trong nhà. Nếu không, mình chỉ là “vai phụ” thôi sao? Vì
lẽ đó, trường hợp của vợ chồng cô em út tôi là vậy. Người chồng phải “gồng mình” nhập vai một
cách ngon ơ, chẳng khác gì “chồng chúa vợ tôi” rất kiêu hãnh.

  

Mà đàn ông đàn ang là phải thế chứ. Không một ai muốn người ngoài (dù thân thiết nhất) biết
tỏng mình chỉ là “anh hùng râu quặp”. Khi chỉ vợ và chồng thì sao cũng được, miễn là giữ được
hòa khí trong nhà, còn lúc trước mặt người thì phải tạo ra một hình ảnh khác. Theo tôi, điều này
bình thường thôi, chẳng việc gì mà quý bà/quý cô than phiền “tình hình rất ư là tình hình”.

  

Sau khi nghe cô em út “trút bầu tâm sự”, tôi bèn hỏi: “Thì cứ cho là thế, nhưng sao đó thế nào?
Chồng em cũng giữ tính cách ấy à?”. Cô xụi lơ: “Không hề. Quái lạ. Ông xã em lại hiền lành như
cục đất. Lúc mọi người ra về, chỉ lẳng lặng thu dọn “bãi chiến trường”. Đố dám “lên mặt” với em.
Lạ ghê chưa anh?”. Tôi bật cười: “Chẳng lạ gì cả. Tâm lý của “phái mạnh” vốn thế. Dù gì cũng
phải lên mặt “ta đây” một chút cho oách xà lách chứ em?”.
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Một khi đã hiểu tâm lý này, nhiều người phụ nữ khôn ngoan vẫn là cứ ngoan ngoãn chấp hành,
làm theo mệnh lệnh của chồng, cứ ngọt ngào “vâng ạ, dạ anh” cho mọi việc xuôi chèo mát mái.
Chẳng việc gì phải ngúng nguẩy, vùng vằng khiến người ngoài dòm ngó nội tình của nhà mình.

  

Chọn lấy phép ứng xử dịu dàng, mềm mỏng ấy chỉ “được việc” cho mỗi người chồng? Không.
Ngay cả người vợ, một khi vâng lời, làm theo những gì chồng nhờ cậy lúc ấy, chắc chắn lại được
bạn của chồng thầm khen: “Cô ấy chìu chồng tợn. Bạn mình tốt số ghê”. Lời khen ấy chẳng
phải không đáng?

  

Rồi anh chồng chồng sau lúc ra oai, tự “nâng mình lên” được vợ hỗ trợ, sẽ mang theo nổi hàm
ơn với vợ mà “xuống” đến tận cùng, chìu vợ tới bến để đáp trả. Như thế, chẳng phải các bà vợ
lãi đơn lẫn lãi kép sao?

  

L.M.Q
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