
Giả sử một ngày tôi không còn trên đời này nữa, những người 
yêu tôi và ghét tôi sẽ thay đổi như thế nào? 
 
 
 
Giả sử có một ngày, khi tôi chết đi… 
Người ghét tôi, họ sẽ nhảy múa… 
Người yêu tôi, họ sẽ khóc như mưa… 
 
Ngày thứ 2 qua đi… 
Thân xác tôi sẽ được chôn dưới lòng đất… 
Người ghét tôi, nhìn thấy mộ tôi, họ chỉ mỉm cười và bước đi… 
Người yêu tôi, không dám quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần. 
 
1 năm sau… 
Thân xác thịt của tôi đã trở nên mục nát. Ngôi mộ của tôi, cỏ mọc um tùm trong sương gió. 
Người ghét tôi, sau khi ăn uống no say, đôi khi vẫn rất khó chịu khi nhắc 
đến tên tôi. 
Người yêu tôi, trong đêm khuya vắng vẻ, vẫn khóc thầm gọi tên tôi. 
 
Mười năm sau… 
Thân xác tôi không còn nữa, chỉ còn lại bộ xương cốt. 
Người ghét tôi, không còn nhớ mặt tôi nữa, mà chỉ còn nhớ tên tôi một 
cách mơ hồ. 
Người yêu tôi, đôi khi trầm lắng trong giây lát khi nhớ đến tôi. Cuộc sống 
khiến cho mọi thứ dần  
dần trở nên phai nhạt…  
 
Mấy chục năm sau… 
Ngôi mộ của tôi, trải qua bao mùa mưa gió, chỉ còn lại một bãi đất hoang 
vu. 
Người ghét tôi… không còn nhớ tôi nữa. 
Người yêu tôi, cũng đã nằm xuống đất.  
Đối với thế giới này, tôi đã trở thành hư vô. 
Những phấn đấu một đời của tôi, với bao của cải vật chất… không thể 
mang đi thậm chí là một cọng cỏ… 
Nhưng ham muốn, theo đuổi một đời của tôi, không thể mang đi một chút 
hư danh. 
 
Kiếp này… 
Cho dù là giàu sang hay nghèo hèn, rốt cuộc cũng phải đi đến bước cuối 
cùng. Đến khi nhìn lại, mới thấy uổng phí một đời, tôi muốn khóc, nhưng 
không thể khóc thành tiếng. Tôi hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn. 
Hãy sống một cách thiết thực, đừng vì ánh mắt của người đời, hay tiêu 
chuẩn đánh giá của bất kỳ ai. 
Yêu, hận, tình, thù chỉ tồn tại khi chúng ta còn sống. 
Trăm năm qua đi chỉ trong một nháy mắt.  
Cuối cùng cũng chỉ còn lại nắm tro tàn… 
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