CHIẾC XƯƠNG SƯỜN THẤT LẠC
Một cô gái đang yêu hỏi người yêu " Hãy nói cho em biết anh yêu ai nhất trên đời ?"
" Em chứ còn ai !"
" Nói thật nhé, em là gì của anh ?"

Sau một lát suy nghĩ, người con trai nhìn sâu vào mắt người yêu và chậm rãi nói " Em là
chiếc xương sườn của anh. Kinh thánh kể rằng một ngày kia Chúa Trời thấy Adam rất cô
đơn, do đó Người bèn đợi lúc Adam say ngủ, lấy đi một chiếc xương sườn của Adam và
tạo nên Eva. Từ đó, người đàn ông không ngừng tìm kiếm chiếc xương sườn bị đánh
mất ấy. Chỉ khi nào tìm được người phụ nữ của cuộc đời mình, anh ta mới thôi không
còn bị những cơn nhói đau âm ỉ trong lồng ngực."

Và họ cưới nhau, cùng trải qua một thời gian dài hạnh phúc. Nhưng rồi những lo toan
lắt nhắt cùng bao phiền muộn đời thường đã khiến hạnh phúc ấy ngày một trôi tuột
khỏi tay họ.
Cặp vợ chồng trẻ bắt đầu cãi lộn, rồi những trận cãi vã ấy không ngừng nóng lên theo
thời gian.

Một ngày kia, sau khi cãi nhau, cô gái chạy ra ngoài và gào lên từ bên kia đường : "Anh
không yêu em chút nào cả !".
Người con trai ghét tính trẻ con ấy của cô gái, nóng giận trả miếng : "Có lẽ chúng ta đã
sai lầm khi về sống cùng nhau ! Em chưa bao giờ là miếng xương sườn mà anh cần tìm
cả !"
Cô gái chợt sững người lại, đứng im lặng một lúc lâu. Người con trai rất hối hận về
những gì anh đã nói, nhưng lời đã nói ra cũng như nước đã đổ đi, chẳng thể nào hốt đầy
lại được !

Nước mắt giàn giụa, cô gái quay vào nhà, bắt đầu gói ghém đồ đạc và quyết định chia tay.
Trước khi ra đi, cô gái nói : " Nếu em không thật sự là chiếc xương sườn của anh thì hãy
để em đi ". Cô tiếp " Như thế sẽ bớt đau lòng hơn. Chúng ta hãy rẽ theo những lối đi
riêng và tự tìm cho mình người bạn đời đích thực".
5 năm trôi qua.

Người con trai vẫn ở vậy và luôn gián tiếp theo dõi cô gái. Cô gái rời xứ sở nhưng lại
quay về. Cô đã tái hôn với một người ngoại quốc, nhưng rồi lại ly dị. Người con trai đau
khổ khi thấy rằng cô gái không hề chờ đợi mình. Trong bóng đêm cô quạnh, anh châm
thuốc và thấy nhói đau trong lồng ngực. Anh không thể chấp nhận sự thật là anh đã mất
cô.

Rồi tình cờ họ gặp lại nhau tại phi trường, nơi chứng kiến bao nhiêu niềm vui gặp gỡ
cùng chừng ấy nhớ nhung chia cách. Người con trai sẽ đi công tác. Cô gái đứng đó một
mình, ngăn cách họ là thanh chắn an toàn. Cô gái cười với anh ...
- Em sao rồi ?
- Em khỏe. Anh vẫn khỏe chứ ? Anh đã tìm được cho mình nửa còn lại chưa ?
- Chưa !
- Em sẽ bay đi New York, chuyến kế.

- Anh thì 2 tuần nữa sẽ về.
- Gọi cho em nhé ! Anh có số của em mà, vẫn như cũ, không thay đổi gì cả !
Cô gái lại mỉm cười rồi quay đi sau khi vẫy tay tạm biệt anh.

Một tuần sau, người con trai được tin về cái chết của cô gái. Cô đã chết trong sự kiện
làm chấn động thế giới ở New York.

Nửa đêm. Một lần nữa, người con trai ngồi cô đơn châm thuốc hút. Và cũng như trước
đây, lồng ngực anh lại nhói đau. Sau cùng, anh biết rằng cô gái chính là chiếc xương
sườn của anh, song vì bất cẩn anh đã làm gãy mất...
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