
                                                                     
 

Tâm Sự Một Người Cha 
 

1-Hôm nay Father's Day                                    Thí dụ vài năm trước 
Từ trên cao nhìn xưống                                     Lái xe mặt đường trơn 
Cha muốn nói một điều                                    Mịt mù mưa trút nước 
Với các con thân yêu                                         Đụng đuôi xe người ta 
 
2-Nhớ ngày xa xưa ấy                                       Tai nạn khó thể tránh 
Con còn bé tong teo                                         Bồi thường Bảo hiểm lo 
Sống bên bố mẹ nghèo                                    Nhưng giờ muốn tự lái 
Vẫn hết lòng nuôi dưỡng                                 Vợ con đều không cho 
 
Bố mẹ không hề tiếc                                         Khác gì chân bị trói 
Dù khổ cực trăm chiều                                     Hết đi đây đi đó 
Dù thân xác tiêu điều                                        Ru rú ở xó nhà 
Vẫn vô vàn hạnh phúc                                      Như nằm trong cũi chó 
 
Ngày nay con trưởng thành                            Mỗi lần đi bệnh viện 
Đã săn sóc bố mẹ                                              Phải nhờ cậy người nhà 
Với tất cả nhiệt tình                                         Caregiver tài xế 
Của người con có hiếu                                     Dở hơn passenger 
 
3-Bây giờ cha già yếu                                      Không bệnh nhân ngồi bên 

Lại bệnh tật quá nhiều                                    Nhắc nhở từng chi tiết 
Chẳng còn hưởng bao nhiêu                         Thì tai nạn đến liền 
Những ngày bên con cháu                             Caregiver mà thế ! 
 
Cảm ơn các con đã                                          Thí dụ hơi một tí 
Cùng mẹ chăm sóc cha                                   Quên vặt của tuổi già 
Suốt thời gian bệnh nặng                               Tức thời bị gán ghép 
Caregivers vất vả                                              Mắc bệnh Alzheimer  
 
Chung nhà ở với nhau                                    Thí dụ việc chính trị 
Sung sướng lẫn khổ đau                                Loan báo cả nhà hay 
Mọi người đều đã trải                                    Cũng đều bị chỉ trích 
Thời gian lướt qua mau                                 Nghe toàn loại Fake News   
 
4-Có mặt tốt mặt xấu                                    Thí dụ gì nữa cơ 
Trong cuộc đời của cha                                 Cha còn thú làm thơ 
Nhất giai đọan về già                                    Văn thơ khối người đọc 
Gây phiền hà con cháu                                 Riêng gà nhà lửng lơ                
 
Thí dụ sở thích là                                           5-Father's Day đến rồi 
Đọc báo rồi lưu trữ                                        Đời cha thật lẻ loi 
Chất đầy trong phòng ngủ                           Buồn vui đành chịu đựng 
Nửa phòng trống lầu ba                               Nhưng viết bài thơ chơi 
 
Luôn nghe lời dọa dẫm                                 CN-HNT,   Father's Day 2022  
Vứt cho recycle                                               
(Nhưng nào ai thắc mắc Đồ chơi ngập khắp nơi ?)  


