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THƯ GỬI DẤU YÊU (28) 

  Yêu dấu! 

Anh Thương Yêu, 

Em đã bắt đầu "ghiền" anh rồi đó! Em ghiền anh như dinh dưỡng mỗi ngày. Em 

ghiền anh như nước uống, như giấc ngủ, như tiếng nói của anh. 

Có phải em đã bắt đầu "thèm" lắm, một đời sống đôi lứa không anh? Có thể, em 

đang nghĩ đến một bổn phận, một mơ ước tầm thường của đời người. Em có đòi hỏi quá 

đáng không anh? 

Tối hôm qua, em trằm trọc mãi, nghĩ đến anh, nhớ thật nhiều mùi da thịt của anh. 

Thương lắm, một vòng tay anh xiết chặt. Em hạnh phúc, miên man theo giòng suy 

tưởng. Cái cảm nhận tràn đầy, của một người đang yêu, được yêu và đợi chờ. 

Em đợi chờ, tia nắng đầu tiên của bình minh, như em đã đợi chờ buổi hẹn đầu tiên 

cùng anh. Em thú nhận sự yếu đuối của mình, em yếu  mềm bởi bờ môi anh dạt dào mê 

đắm. Em buông thả theo giòng thời gian, để dành cho anh làm gạch nối của cuộc đời. 

Cũng đêm qua, em hiểu rõ hơn hết. Cuộc sống này đã nhạt nhẽo lắm, nếu thiếu vắng 

anh. Nếu không được cùng anh, nắm chặt tay nhau bước ra khỏi nhãn quan của người đời, 

để mãi mãi khép kín bên anh. Ðêm cùng tận, em cùng anh. Cho em chắp cánh, xây dựng 

ước mơ này nha anh!. 

Mỗi buổi sáng đến, mỗi ngày qua, mỗi đêm về, em khao khát lắm niềm nhung nhớ. 

Ðầu óc em như chứa đựng mỗi hình ảnh anh. 

Có một bài thơ mà em rất thích, đọc mãi, đọc hoài đến thuộc lòng. Câu đầu tiên đã 

diễn tả đúng tâm trạng của em. Chắc anh còn nhớ bài thơ này.  Bài thơ "Em hiểu vì sao ta 

yêu nhau", của thi sĩ Du Tử Lê. Tác giả đã hiểu rộng tình yêu, bằng những giòng thơ trác 

tuyệt. Em không biết làm thơ, nhưng cảm xúc của em là thơ, là những vần  điệu của thơ, là 

những ngôn ngữ của tình yêu. Tâm hồn em là thơ, anh là thơ, là tiếng lòng của em. Hơn một 

bài thơ diễm lệ nào, em chỉ có mỗi một câu trả lời, ngắn gọn, đối đáp với thơ. 

"Vì em yêu anh". 

Bốn chữ thôi, cũng đã làm cho em suy nghĩ nhiều ngày, và cứ thế, em sẽ suy nghĩ đến 

hết cuộc đời này. Anh không cần thiết phải chời đợi ở em, một sự bày tỏ nào nữa, vì chỉ 

ngần ấy thôi, anh cứ an nhiên cảm nhận, để hiểu rõ hơn tình cảm của em dành cho anh. 

Hẹn anh thơ sau, thương anh rất nhiều. 


