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Anh ơi,
hôm nay thứ sáu 13 đó!
nhưng lòng em tràn hạnh phúc, ấm êm
bao đơn côi đầy sầu nhớ bên rèm
nay tan biến vì anh yêu sắp đến.
Người đời bảo
hôm nay nên cẩn thận
nên đề phòng ngày thứ sáu mười ba
ngày muộn phiền, phá phách của quỷ ma
chúng cố tạo nhiều tai ương, đau khổ.
Anh ạ,
cung mệnh em, chính diệu nhiều sao lạ
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khi ra đời, thầy tướng nói đẹp tươi
có tứ linh, số ưu ái bởi trời
nhưng hạnh phúc nhất
đối với em
là được anh
yêu thương quý mến...
Anh đã chấm,
chọn em thuở em vừa mới lớn
tuổi trăng tròn,
em đã được chiếm ngự trái tim anh
anh cưng chiều, chau chuốt mái tóc xanh
thời gian thấm thoát trên bốn năm lẻ.
Chiều buông phủ
chúng mình thề nguyện ước
sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng bóng hoàng hôn
chiếu muôn sắc tuyệt diệu, đẹp vô ngần
từ xa xa, một chiếc du thuyền rời bến mộng…
trong thuyền ấy
có đôi nhân tình trẻ trung say đắm
trạc tuổi chúng mình, phải vậy không anh?
họ quấn quyện nhau
như chim liền cánh-như cây liền cành
ôi tình yêu chân thật! Luôn cao vời, thánh thiện.
Em ghi dấu
chút kỷ niệm cuối tuần của chúng mình, anh nhé.
từ bây giờ, sẽ không tin
lời đồn thổi về ngày thứ sáu 13!
vì hôm nay, em là người diễm phúc nhất nhà
được có anh là người tình muôn thuở.
Chúc Anh
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Một Lời Van Xin
"... Một lời van xin
Cha quên hết những gì xa xưa
Cha yêu dấu con như thuở nào
bao la tình biết mấy cho vừa..."
(Trích thánh ca: Tình Phụ Tử)
Trong căn phòng nhỏ bé, vắng lặng, Huyền nghe đi nghe lại
nhiều lần những lời trên từ dĩa CD thánh ca do người bạn thân
tặng. Lời nhạc, cung điệu và tiếng hát trầm ấm, ngọt ngào của
nam ca sĩ làm Huyền bật khóc như mưa. Hiện tại, Huyền sống
một mình sau bao cơn bão giông tình ái mịt mù chấm dứt. Bản
nhạc tình Chúa đã đánh thức tâm tư Huyền, đã đưa Huyền trở
về quá khứ...
Lòng Huyền vô cùng đau xót, nát tan khi Huyền nhớ lại những
lỗi lầm của mình đã làm người yêu đầu đời buồn khổ. Thật
vậy, Huyền đã phụ tình, đã không giữ trọn lời thề hứa với
chàng.
Tâm Huyền ray rứt khôn nguôi.
Huyền vội quỳ xuống trước tượng Chúa Kitô, đặt trên bàn thờ,
nức nở:
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- Chúa ơi! Từ đã lâu, từ thuở hai chúng con còn trong khuôn
viên đại học, bằng mối tình đầu chân thật, đơn sơ, anh Thịnh
và con yêu nhau tha thiết. Chúng con đã thề non hẹn biển với
nhau. Nhưng chính con là người bội bạc. Vì hoàn cảnh, vì yếu
đuối, vì tự ái...chính con đã bỏ anh ấy rồi sa ngã trong vòng
tay người đàn ông khác. Con Van Xin Ngài, cúi xin Ngài
thương giúp đỡ con, tha tội cho con. Cúi xin Ngài tha tội cho
mối tình vụng trộm của anh Thịnh và con nữa.
Cầm tấm ảnh người yêu cũ trong tay, Huyền thổn thức:
- Anh Thịnh ơi! Người yêu rất yêu dấu của em ơi! Tuy em
không được diễm phúc làm vợ anh, nhưng em luôn mãi yêu
anh từ thuở đầu non. Hình bóng anh trọn đời ngự trị trong tim
óc em mà không ai có thể xóa nhòa được. Anh yêu, không biết
giờ này anh đang ở phương trời nào? Anh có nghe tiếng em
không? Gần đây, bác sĩ chuyên khoa tim mạch cho em biết em
bị yếu tim trầm trọng và có nhiều triệu chứng đột quỵ anh ạ.
Anh yêu ơi, Bản nhạc tình Chúa vô biên đã thôi thúc em nên
thổ lộ tâm tình với anh. Vì vậy, em lạy anh, em xin anh cho
em được nói: "Một Lời Van Xin" với anh nhé.
Em Van Xin Anh: “Xin anh hãy tha thứ những lầm lỡ của em.
Xin anh cho em được trở về với anh, được sống trong tình yêu
của anh nhé.”
Nói đến đây, Huyền ngất đi rồi từ giã cõi đời vì chứng nhồi
máu cơ tim.
Đám tang Huyền có anh Thịnh tiễn đưa do một người bạn thân
của hai người thời xa xưa báo tin.
Nơi nhà quàn, Thịnh ôm xác nàng âu yếm thì thầm trong dòng
lệ:
- Huyền ơi! Cưng ơi! Anh vẫn yêu em như thuở nào, chỉ
mình em thôi. Anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi. Hãy Yên Nghỉ
cưng nhé. Anh mãi là của em. Mình mãi là của nhau. Hẹn
Cưng đời sau nhé.
Chúc Anh
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