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Từ sáng đến giờ cứ băn 
khoăn và thương cảm vì một 
tin buồn. Con gái của một 
người bạn vong niên mới 
khám phá ra bị ung thư, khó 
qua khỏi. Cô này thật đẹp, 
có thể gọi là sắc nước hương 
trời. Dáng cao, thanh tú, 
khuôn mặt trái soan với 
chiếc mũi dọc dừa, cặp mắt 
long lanh với hàng mi cong. 
Nụ cười thật duyên dáng và 
ăn nói đầy dịu dàng. Cô con 
gái người bạn có nhan sắc 
của người đẹp Việt Nam 
thuần túy, tuy lớn lên tại đây 
nhưng giữ được tất cả những 
đặc điểm và kết tinh của 
người phụ nữ Việt, đáng yêu 
đáng quý. 

Nhưng ngưòi đẹp sao bao 
giờ cũng gặp những chuyện 
không may xảy đến. Như 
những câu vẫn thường 
nghe. "Mỹ nhân tự cổ như 
danh tướng - Bất hứa nhân 
gian kiến bạch đầu". 
Hay: "Tinh hoa phát tiết ra 
ngoài - Nghìn năm bạc mệnh 
một đời tài hoa". Rồi còn 
những chuyện người con gái 
tuổi Dần, tuổi Thân, thường 
không có chuyện tình duyên 
may mắn. Cô này tuổi Dần. 
Và nếu có nhiều tài, lại càng 
gặp nhiều khó khăn, khổ ải.  

Cô con gái người bạn có 
giọng hát thật tuyệt vời. Dù 
không đi vào đường ca hát 
để trở thành ca sĩ, những lần 
văn nghệ ai nghe cô hát 
cũng phải công nhận cô hát 
hay hơn cả những người ca 
sĩ nổi tiếng chuyên nghiệp. 
Lý do cô không muốn đi vào 
đường ca hát chỉ vì người 
chồng ghen quá đỗi. Và cấm 

tuyệt cô không được hát nữa 
sau ngáy thành hôn. Dù chỉ 
cho người quen, bạn bè! 

Có lẽ là số mệnh chăng? 
Nhưng làm gì có mệnh với 
số! Tất cả chỉ là những sự 
tình cờ. Như hòn bi quay 
trong sòng bài roulette. Lúc 
ra đen, lúc ra đỏ. Nhưng 
cũng có thể ra một lúc cả 
chục lần đỏ, nối tiếp nhau. 
Hay dăm bảy lần đen pha với 
vài lần đỏ. Có nghĩa không 
theo một thứ tự, qui luật nào 
cả. Cuộc đời con người cũng 
chỉ là những tình cờ, trong 
hỗn loạn của mọi sự. Có 
người may mắn, cho đến hết 
cuộc đời mình. Và có người 
không may, gặp hết chuyện 
này đến chuyện nọ.  

Con người chỉ là một 
chấm rất nhỏ, li ti đến tận 
cùng của nối tiếp không - 
thời gian, space time 
continuum. Số mệnh chỉ là 
sự tình cờ, xảy đến trong hỗn 
loạn của nối tiếp không thời 
gian. Và mọi sự sau cùng 
cũng sẽ đi về chỗ vô nghĩa 
đó. Mà thôi 


