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ơn gió lành lạnh của mùa xuân đã nhẹ nhàng lướt qua tự bao giờ mà em chưa
biết. Chỉ chợt nhận ra khi nghe được lời chúc tụng bên tai từ những bạn bè thân
yêu rót vào. Xuân đến đem rộn ràng niềm vui cho mỗi người nhưng sao lại bỏ
quên em, phải sống những ngày tháng cùng những giây phút khắc khoải đợi chờ
mòn mỏi? Niềm hy vọng thật bé nhỏ của em rồi sẽ tắt dần theo thời gian vô tình và biến
thành nỗi tuyệt vọng tận cùng của một kiếp sống buồn thảm.

Tại sao Thượng Đế lại bắt em làm một con người quá nhạy cảm để em có thể cảm nhận
được những thứ mà con người chưa kịp cảm nhận, thấy trước những điều mà con người
chưa kip thấy. Rồi lại ban cho em một khối đá nặng trĩu để em phải quằn quại ôm trọn
vào cuộc đời mình trong nỗi khổ đau rã rượi của một kiếp sống làm người. Ngẩng cổ
nhìn trời xanh tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: “em đã làm gì nên tội để phải chịu những
cực hình như thế đó?”
Làm sao ai thấu hiểu nỗi lòng trĩu nặng của em đang rên siết từng ngày từng phút. Thời
gian qua đi một cách thờ ơ lãnh đạm, bỏ quên em vào một xó xỉnh đơn côi trong nỗi cô
đơn buồn bã đã chết lạnh tự bao giờ!!!
Rồi những lần em cố sức ngoi lên, đưa chân đạp lấy u sầu, giơ đôi tay chụp vào ánh
sáng vừa thoáng hiện, nhưng ánh sáng đã vuột khỏi tầm tay bé nhỏ của em, không cho
em cơ hội tìm gặp một hạnh phúc đơn thuần của một con người. Em thua thiệt ngã quỵ
trong nỗi khát khao tuyệt vọng, đang giơ tay quờ quạng tìm kiếm, tìm kiếm một cách yếu
ớt trong nỗi thống khổ đến tận cùng.
Ánh sáng đã vội vàng vụt qua, lấy theo cả niềm tin và thương yêu còn chút sót lại trong
em, bỏ em đơn độc rã rời trong bóng tối chơi vơi, rũ rượi… Can đảm ơi, xin hãy ngự
trong em, hãy rót cho em một chút thánh thiện vào lòng để em còn nhìn được cuộc đời
không quá đỗi tối tăm, như tăm tối đang bao phủ quanh em hiện tại. Hãy ban cho em
một chút ngọt ngào để em không phải bẳn gắt với con người thật vô tư đã đang chà đạp
lên em, rút lấy hết những tình cảm thương yêu tốt đẹp trong em mà em phải cố sức gầy
dựng và cất giữ từng ngày. Khi thương yêu vừa đầy, thì con người lại hất đổ. Nhẹ nhàng
ngồi xuống hốt lại và cố lấp đầy như cũ, nhưng con người lại nhẫn tâm nhấn chìm
xuống, không nhận lấy thương yêu.
Sao con người không giết em chết một lần để em được thoát khỏi kiếp đọa đày mà lại
muốn em phải làm một xác chết biết thở cho con người tùy nghi sử dụng. Không, em
chưa thể là một xác chết! Bởi em vẫn còn nhận diện được tiếng xì xào bên tai của gia
đình, bè bạn, … Trong lúc đang sắp rớt vào hố sâu tội lỗi, em dùng hết sức lực còn lại,
giơ tay vẫy gọi kêu gào: cha mẹ, anh chị em, bè bạn ơi! Xin hãy nắm đôi tay bé nhỏ của

em, đã không còn nơi bấu víu, để kéo em ra khỏi nơi này, nơi mà tội lỗi đang chực chờ
ôm lấy em. Hãy mang em đi, thổi vào em một chút sức mạnh và niềm tin mà mọi người
đang có. Hãy chia xẻ một chút nghị lực và thương yêu mà em đã một lần yếu đuối để
mất đi không còn giữ lại được trong mình.
Rồi một tia sáng yếu ớt… rũ lòng thương quay lại. Một cơ hội cuối cùng mà em không
thể nào không bắt lấy. Em lần mò theo dấu vết của tia sáng nhòe nhoẹt để ngoi lên đối
diện với cuộc đời và bằng đủ mọi cách không để những phiền muộn chất chứa đeo đẳng
trong suốt thời gian còn lại. Thật hết sức khó khăn. Em có thể thực hiện được hay
không??? Nhắm nghiền đôi mắt, nhớ lại một đoạn văn của ai đó đã viết:
“Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám
mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn
cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và
suy nghĩ tích cực của mình. Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì
cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn.
Xin chúc những điều tốt đẹp đó đến với cuộc sống của bạn !”
Em phải cố gắng bằng tất cả sức mạnh còn lại, phải đương đầu với mọi khó khăn và
vượt qua mọi chướng ngại. Bởi em không có quyền hủy hoại món quà mà tạo hóa đã
ban tặng cho em. Cảm ơn, em xin cảm ơn những tấm lòng tốt đẹp đã cứu vớt em, đã
ban cho em lẽ sống. Và thật huyền diêu, em đang bước vào con đường đang rộng mở
phía trước. Con đường chân lý; con đường biết chấp nhận và vui sống.
Xin một lần được vẫy tay chào những tháng ngày xưa cũ!!!
Minh Ngọc

