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Mới nghe tin một người họ 
hàng xa bị ung thư bao tử. 
Đã chạy đi khắp nơi. Chỉ còn 
từ 3 đến 6 tháng! Nghe tin 
nhưng không ngạc nhiên 
chút nào! Vì gần như đã 
đoán biết sẽ có ngày chuyện 
này xảy ra. 

Lý do vì ông anh họ xa 
này là người thách đố số 
mệnh. Ông lấy một bà vợ đã 
hai lần là góa phụ! Bà này 
đẹp, giỏi, làm ăn không ai bì 
được. Hai vợ chồng tạo được 
tài sản lớn, giàu có phủ phê. 
Chỉ có một điều là hai ông 
chồng trước của bà đều vắn 
số. Ông đầu tiên đang đánh 
tennis bỗng lăn ra gục bất 
tỉnh ngay trên sân. Bạn bè 
tennis gọi 911 nhưng quá 
trễ, mấy người paramedics 
nói ông bị heart attack quá 
nặng nên đi ngay, không hồi 
sinh cấp cứu được. Mấy năm 
sau bà lấy người chồng 
khác. Rồi chuyện ghê gớm 
xảy ra lần nữa. Ông thứ nhì 
đang chạy jogging ngoài 
park cũng lăn đùng ra rồi đi 
luôn. Cũng đau tim, heart 
attack, gây ra bất đắc kỳ tử. 

Ông anh họ xa chưa bao 
giờ lấy vợ, còn là trai tân, 
nhưng khi gặp bà này như bị 
coup de foudre, mê ngay. Ai 
nói gì ông cũng không nghe. 
Dọa ông về chuyện hai 
người chồng trước bị đau tim 
mà chết. Ông nói đã đi khám 
tim kỹ lắm. Thông suốt 
không nghẹt chỗ nào, không 
thể chết vì nghẹt tim được! 
Ông lại là người bướng bỉnh, 
nghe những chuyện tướng 
số, tử vi, cho là mê tín dị 
đoan.nên ông nhất quyết lấy 

bà này làm vợ. Và đời ông 
được 7 năm hạnh phúc thật! 
Hai người đẹp đôi, hợp tính 
tình, chuyện gì cũng tương 
đắc. Rồi làm giàu, hưởng đời 
đầy đủ, tưởng như mọi 
chuyện sẽ thuận buồm xuôi 
gió đến cuối đời, khi đã đầu 
bạc răng long! 

Nhưng ông không chết vì 
đau tim. Mà sắp chết vì ung 
thư bao tử! Tội nghiệp cho 
ông anh họ xa. Còn bị những 
người xấu miệng lên giọng: 
"Đã bảo mà! Làm sao cãi 
được số! Bà vợ gò má cao 
như vậy. Lại còn nốt ruồi 
trích lệ thương phu. Ứng vào 
hai anh chồng trước là đúng 
quá rồi. Vậy mà vẫn bướng, 
nói không chịu nghe!" 

Người đời xấu thật! Tôi 
thương cho ông anh họ một 
phần, nhưng nghĩ lại, thương 
cho bà vợ ông ta nhiều hơn! 
Chuyện bệnh hoạn không ai 
ngờ trước và tránh được. 
Nhưng bị cái tiếng như bà vợ 
của ông, thật là oan uổng và 
bất công! Mà cũng lạ là 
nhiều người đàn bà bị tiếng 
"sát phu" này! Chỉ cần ông 
chồng đi trước bị bất đắc kỳ 
tử, là bị thiên hạ ngắm nghía, 
cho là gò má cao tướng sát 
phu. Nốt ruồi đen dưới mí 
mắt là tướng trích lệ thương 
phu, phải tránh cho xa. 
Không lạ gì bao nhiêu người 
phải đi thẩm mỹ, cắt, đốt, 
làm lại gò má lung tung chỉ vì 
chuyện tướng số vớ vẩn này! 
Mỹ có chuyện những người 
đàn bà giết chồng thật gọi là 
góa phụ đen "black widow" 
để hưởng bảo hiểm nhân 
mạng hay lấy tài sản. Gọi là 

black widow vì có loại nhện 
tên khoa học là Latrodectus, 
tên thường là black widow 
spider, chuyên môn xơi tái 
tình nhân sau khi con đực 
truyền giống, gọi là sexual 
cannibalism. Nhưng black 
widow là chuyện sát phu thật 
sự. Còn chuyện tướng số 
làm các ông chồng bất đắc 
kỳ tử là chuyện khác, không 
thể đổ lỗi cho người vợ như 
chuyện black widow được! 

Nhưng nghãm nghĩ lại, có 
thể có những người mang lại 
sự không may cho người 
khác! Cứ dính vào là thấy 
toàn những chuyện gì đâu 
xảy đến cho mình! Có người 
bạn khi giao thiệp là thấy đời 
mình tự nhiên đi xuống, 
không gặp, không lui tới nữa 
là mọi chuyện đâu vào đó 
ngay. Rồi có những anh 
cũng thế. Hai ba đời vợ vì lấy 
bà nào là bà đó đi sớm! 
Người nào yêu thương mấy 
ảnh, cũng bị những chuyện 
không may. Như ế chồng, ở 
giá suốt đời. Hay có lấy 
chồng khác thì cũng ly dị, bỏ 
nhau, đời không đẹp chút 
nào. Những anh này cũng 
như bà vợ ông anh họ xa 
trên, cũng là một thứ điềm 
xấu, không tốt. Không có 
dấu hiệu gì để biết trước như 
gò má hay nốt ruồi ở chỗ 
hiểm hóc nào. Nhưng nếu 
quý vị đàn bà con gái gặp 
mấy anh loại này, nếu đánh 
hơi được điều không tốt lành, 
nên tránh cho xa! 

Mấy ảnh chính là loại bad 
karma, male black widow 
đấy, thưa quý cô quý bà! 
Ráng mà cao bay xa chạy, 
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đừng để mấy ảnh đến gần 
mà mang họa lớn!!! 

 


