
PHẬN ĐÀN BÀ

Người ta thường nói : " Đàn ông nông nổi giếng khơi . Đàn bà sâu sắc như
cơi đựng trầu " .Nhưng mà cơi đựng trầu làm sao mà sâu sắc như cái giếng khơi sâu hun
hút . Phận đàn bà tụi em như chiếc lá mỏng manh trước cơn gió cuộc đời , cho nên phải
dựa vào các anh là người chồng người cha như bóng cây tùng cây bách để tụi em nương
tựa.

Nhưng mà tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài , ai dè giếng cạn em tiếc hoài
sợi dây! . Ngày anh quen em nắng vàng rơi xuống bên khung cửa , mưa đầu mùa lất phất
mưa bay. Anh đứng chờ em ngoài đầu ngõ , ngỏ lời yêu như giọt mưa sa . Để rồi khi ôm
em vào lòng cái cảm giác ấm áp như khung trời vào hạ .Anh chở em đi khắp cung đường
trên những con phố dài lất phất mưa bay .

Anh đến với em quá chân thành làm sao em nỡ lòng từ chối .Ngày đám
cưới là ngày em hạnh phúc nhất trên đời .Đời người con gái lấy chồng như giọt mưa
sa .Giọt rơi trên tóc hay là giọt lâm ly .Lấy chồng thì phải theo chồng , đắng cay tủi nhục
cũng là chồng em. Nếu như anh không đam mê cờ bạc trai gái hay tứ đỗ tường thì em
xem như trúng số. Lấy được ông chồng mà thương yêu mình cùng nắm tay đến răng
long đầu bạc thì quá tuyệt vời quá hạnh phúc.

Nhưng lại là chữ nhưng , phải chi em không già , phải chi em đừng ghen
tuông hờn dỗi . Phải chi em có đôi mắt long lanh , khóe mắt đừng hằn dấu chân chim ...
thì anh đâu phụ em .Ghen tuông thì cũng là phận đàn bà đó thôi . Ngày anh bỏ em đi với
người phụ nữ khác đất trời như sụp đổ dưới chân . Em chỉ biết khóc mỗi khi đêm
về .Nghe cơn gió lạnh tưởng người xưa trở lại nhưng không đó chỉ là cơn gió đông lạnh
lẽo đến tận tâm hồn .

Năm tháng dần trôi , kỷ niệm năm nào rồi cũng trôi vào quên lãng. Như
con chim sợ cành cây cong .Cũng có vài ba mối đến làm quen , cũng có những vòng tay
yêu thương rộng mở . Em cũng muốn bước thêm bước nữa nhưng lại sợ là tránh vỏ dưa
lại gặp vỏ dừa. Em thu mình trong ốc đảo cô đơn. Em làm việc thật chăm chỉ để quên tất
cả. Em cũng muốn gặp một người thương yêu thật sự để cuối đời ấm áp cuối chiều
đông ...

Nhưng lửa lòng đã tắt , sợi dây dài nối giếng đã đứt tự lâu rồi .
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