
 

Điều Ước Trong Đời… 
 

 
 
Tôi may mắn, 
đạt được vài ước muốn, 
Riêng một điều, 
thầm xin mãi chẳng xong… 
Được làm mẹ, 
một lần trong cuộc sống, 
Nhưng suốt đời, 
vẫn chỉ là hoài mong… ! 
 
Mẹ chớm cảm, 
tôi xoa dầu cho mẹ, 
Tôi ôm người, 
an ủi tuổi chiều đông, 
Tôi nhìn mẹ, 
thật đau xót trong lòng, 
Rồi tự hỏi, 
tại sao con không được ? 
Dù con ngoan, 
thật là ngoan của mẹ, 
Vẫn cả đời, 
bóng lẻ một mình soi.... ?!!! 
 
Đến hôm nay, 
tôi thật ốm nặng rồi,  
Mẹ khờ quá, 
chỉ đưa mắt nhìn thôi, 
Tự cạo gió... 
đau nhừ tím cả người, 
Nước mắt tuôn, 
bờ môi như se lại, 
Vội dấu mặt, 
lau nhanh dòng lệ chảy,  
Sợ mẹ buồn, 
mẹ lại khóc theo con ! 
 

 
 
Nhẩm tính lại,, 
bao năm qua rồi nhỉ ? 
Tuổi thanh xuân, 
tôi bận rộn những gì ? 
Chăm bảo lãnh, 
mang người đi khỏi xứ, 
Gắng mưu sinh, 
đùm bọc đại gia đình, 
Cố học hỏi, 
giúp tay nghề tiến nhanh, 
Ngần ấy việc, 
đã vây quanh đời sống ! 
 
Rồi mẹ tôi, 
bắt đầu hơi lẫn lộn, 
Mẹ ngẩn ngơ, 
mở nước chảy cả ngày, 
Mẹ loay hoay, 
cắt táo bằng ngón tay, 
Mẹ nói sai, 
đêm ngày trưa chiếu tối, 
Nếu hỏi lại, 
mẹ càng thêm bối rối,  
Đành vỗ về, 
con của mẹ ở đây, 
Mẹ đừng sợ, 
hãy nắm lấy bàn tay, 
Con xin hứa, 
không bao giờ xa mẹ ! 
 
Và năm tháng, 
qua đi không vương vấn, 
Khi dừng chân, 
tuổi đời cộng lận đận, 
Đứng bên đường, 
nhìn hạnh phúc đi qua ! 
Đêm qua đêm, 
tủi thân khóc nhạt nhòa, 
Cuộc đời này, 
hẳn không qua số mạng ?! 
 
Cũng kiếp người, 
bao lần tôi mơ ước, 
Xin một điều, 
chỉ mong một điều thôi, 
Được làm mẹ,  
đúng một lần… con tôi, 
Nhưng giấc mơ, 
đã xa... tầm tay với !!! 
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