
 

Những Bà Mẹ Lầm Than 

  
Vài ngày nữa là đến Ngày Hiền Mẫu 
Tôi an vui, lòng chẳng thấy phiền sầu 
Nhiều người viết, làm thơ ca tụng mẹ 
Kể lể ơn nuôi dưỡng của mẹ hiền 
  
Mỗi một năm mới có được một ngày! 
Những ngày khác, bạn nghĩ gì về mẹ? 
Có hiếu thảo, im lặng nghe mẹ nói 
Có biết rằng từng làm mẹ buồn đau? 
  
Đừng làm mẹ khóc than, buồn đau đáu 
Đừng làm mẹ phải âu lo, sầu muộn! 
Xin đừng nói những lời chê trách mẹ 
Mà ân cần thăm viếng mẹ luôn luôn 
  
Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ 
Đợi có con mới thấu hiểu được à? 
Mà bạn ơi, rất nhiều người không thể 
Chẳng hiểu rằng tình cha mẹ bao la 
  
Họ oán trách, họ chê bai, chỉ trích 
Cách mẹ nuôi, mẹ dậy dỗ, hy sinh 
Chẳng biết rằng bất hiếu tội tầy đình 
Tội nghiệp quá nếu có con như thế! 
  
Không trả hiếu còn làm cho mẹ khóc 
Bạn vô tình, còn đổ thừa, trách móc      
Bạn làm gì cho mẹ bạn được vui? 
Mẹ già nua, cô đơn buồn thui thủi 
  
Không trả hiếu cũng đừng làm khổ mẹ  
Chẳng nên nói yêu vợ, chồng… hơn mẹ 
Ai cũng có chỉ một mẹ mà thôi 
Mẹ mất rồi, hối hận trễ tràng thôi! 
  
Có người khuyên “nước mắt chẩy xuôi” 
Không nên mong con cái mình đền đáp 
Công dưỡng dục chỉ là tờ giấy nháp 
Con lớn khôn, không cần phải đáp đền   
  
Vài ngày nữa là ngày dành cho Mẹ 
Việt Nam mình còn có Lễ Vu Lan* 
Ôi thương quá những bà mẹ lầm than 
Không quà cáp, không một lời han hỏi… 
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*mùa báo hiếu 

 


