
 

 

Nụ hôn 24 năm của vợ chồng tân Tổng thống Pháp: 
Một tình yêu đẹp và vô cùng nhiệm màu 

Cách đây 24 năm, ngày 17/5/1993, trên sân 
khấu kịch một trường trung học nước Pháp, 
cô giáo dạy tiếng Pháp Brigitte Trogneux đứng 
lên chúc mừng các học trò của mình sau khi 
hoàn thành vở kịch thành công.  

Sau những tràng pháo tay, cô Trogneux đã có 
nụ hôn đầu với cậu học trò Emmanuel 
Macron. Chàng trai Emmanuel đã cầm lấy 
microphone và nói điều gì đó với cái nhìn lém 
lỉnh về phía cô giáo tiếng Pháp. Từ giây phút 
đấy, họ đã biết cuộc đời mình sẽ gắn bó bên 
nhau suốt đời. 

 
Nụ hôn đầu của ông Emmanuel Macron và cô giáo 

Brigitte Trogneux. 

Thời bấy giờ, người ta nghĩ rằng nó sẽ chẳng 
đi tới đâu; người phụ nữ "quá lứa" mà còn 
quá dại khờ, chàng trai trẻ tuổi mới lớn đầy tò 
mò và rồi cũng sẽ chóng quên mối tình đầu 
non nớt.  

Nhưng cả 2 đã chứng minh cho mọi người 
thấy, cổ tích là có thật. Mối tình của cậu học 
trò tuổi 15 và cô giáo 40 tuổi đã danh chính 
ngôn thuận bằng đám cưới năm 2007 và giờ 
đây, cả 2 ngập tràn hạnh phúc khi cậu học trò 
ngày nào đã đắc cử Tổng thống Pháp.  

Tình yêu của 2 người đã vượt qua bao nhiêu 
sóng gió, bao nhiêu lần cách trở. Cha mẹ của 
Emmanuel Macron từng ngăn cấm bà Brigitte 
Trogneux đến gần con trai họ, ít nhất là đến 
khi Emmanuel 18 tuổi. Bà Brigitte Trogneux đã 
từng khóc nghẹn ngào và nói: 

"Tôi không thể hứa bất cứ điều gì". Trong con 
mắt của cô giáo tiếng Pháp, Emmanuel không 
giống như bất cứ cậu học trò nào trong lớp. 
Cậu là một người rất giỏi, có khả năng viết 
lách và thông minh. Rồi đến khi Emmanuel 
đến Paris để tiếp tục việc học đại học, 2 người 
vẫn liên lạc với nhau. Cậu đã hứa rằng rồi một 
ngày sẽ cưới cô Trogneux làm vợ. 

"Chúng tôi gọi điện cho nhau mỗi ngày và 
dành hàng giờ nói về cuộc sống. Từng chút 
một, cậu ấy đã khiến tôi không còn cảm thấy 
trăn trở về mối tình này. Một cách đầy kiên 
nhẫn, chúng tôi đã đến với nhau bằng tình yêu 
chân thành". 

Và nụ hôn ngập tràn hạnh phúc khi cảm ơn những 

người ủng hộ đã tặng lá phiếu cho ông. 
 
Năm 2007, 2 người kết hôn tại Paris, chính 
thức gắn bó với nhau sau mối tình kéo dài 
suốt 14 năm kể từ thời trung học. 

 Có lẽ, trong cuộc đời của vợ chồng Tổng 
Thống Pháp, họ đã trao nhau không biết bao 
nhiêu nụ hôn, bao nhiêu khoảnh khắc ngập 
tràn hạnh phúc. Nhưng đi đến cuối đời, họ 
cũng sẽ không bao giờ quên 2 thời khắc quan 
trọng này: nụ hôn đầu tiên đầy ngây thơ và 
vụng dại; cùng với nụ hôn ăn mừng chiến 
thắng mà họ đã phấn đấu bao nhiêu năm để 
có được.  

Tình yêu, suy cho cùng vẫn là thứ chiến thắng 
tất cả.                                            VNNet 
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