
Tốt Nhất Thế Gian Này là Bố,  Cô Đơn Nhất Cũng là Bố. 
 
 
Tình yêu của bố rất kín đáo, cũng rất lặng lẽ, mặc dù tình yêu của bố không trực tiếp như của mẹ, nhưng bố 
có thể vì con mà hy sinh tất cả, bao gồm cả mạng sống. Tình yêu của bố cũng vị tha như tình yêu của mẹ, bố 
cũng không cần hồi đáp; tình yêu của bố là tình yêu vô hình, chỉ có người để tâm mới cảm nhận được. 
 
Lại một năm nữa đã trôi qua, rất nhiều người cha vẫn đang ở ngoài kia cặm cụi, cần mẫn làm việc, những giọt 
mồ hôi rơi xuống tất cả cũng chỉ vì gia đình mình, vì những đứa con của mình. Hi vọng thời gian trôi chậm lại 
một chút thôi, tóc bố đang bạc dần rồi kìa. 
 
‘Bố ơi, những ngày tháng sau này, con muốn nắm lấy đôi tay bố giống như hồi xưa bố nắm tay dạy con những 
bước đi đầu tiên, cùng bố đi hết con đường này’. 
 

  
 
Bạn đã từng thử cảm nhận những nỗi vất vả của bố chưa? Nếu như bạn yêu bố, nếu như bạn đang nhớ bố, 
thì hãy xem phần tiếp sau đây. 
 

  Trên thế giới này, người khó hiểu nhất là bố. Bố vừa dạy bạn biết thế nào là tiết kiệm, vừa lén lút cho 
bạn tiền tiêu vặt hàng ngày. 

  Bên ngoài thì đang trách mắng bạn vì bạn đã làm sai, nhưng trong lòng lại chẳng hề muốn bạn bị 
mắng tí nào. 

  Tuy bố không mở miệng khen bạn tài giỏi như nào, nhưng trong lòng lại luôn tự hào về bạn. 

  Bố không bao giờ cho phép bạn yêu sớm, nhưng trong lòng lại hy vọng sau này bạn sẽ có được một 
gia đình hạnh phúc. 

  Trên thế giới này, người yêu bạn sâu đậm nhất nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, chính là bố bạn 

  Có ai bằng lòng làm ngựa cho bạn cưỡi không? Có ai tình nguyện làm gối cho bạn không? Có ai tình 
nguyện quạt cho bạn mát vào những buổi trưa hè mất điện không?… Người ấy chỉ có thể là bố thôi. 

  Trên thế gian này, người chịu áp lực nặng nhất, chịu đựng hết mọi gánh nặng, tranh đấu vì miếng cơm 
manh áo nhiều nhất, chính là bố. 

  Trên thế gian này, người cô đơn nhất cũng là bố. 

  Trong những người xung quanh bạn, người trải qua nhiều khó khăn vất vả nhất là bố, người nhận 
được ít lời tán khen nhất cũng là bố. 
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