
Thơ vui 

10 “PHẢI…” 
20 “KHÔNG…” 
 
Nam-Mô… 
Mỗi ngày con ước, 
Cho con tìm được, 
Người bạn trăm năm, 
Thương yêu thật lòng, 
Cùng con chung bước, 
Sánh vai xuôi ngược, 
Hết quãng đường đời, 
Bao năm mong đợi, 
Gặp người trong mơ, 
Duyên dáng, cởi mở, 
Cưới về làm vợ… 
 
Nam-Mô… 
Con giữ lời hứa, 
Sẽ mãi yêu người, 
Chung thủy một đời, 
Trăm năm gắn bó, 
Chia nhau lúc khó, 
Có nhau lúc vui, 
Tựa vai khóc cười, 
Sẵn sàng san sẻ, 
Việc nặng việc nhẹ, 
Cả trong lẫn ngoài, 
Con giúp một tay, 
Để em xong sớm, 
Rồi cùng con hưởng 
Hạnh phúc bên nhau, 
Tình yêu nhiệm mầu, 
Nhìn nhau say đắm, 
Con không lấn cấn, 
Vì chuyện bên ngoài, 
Nguyện gác ngoài tai, 
Điều gì không muốn, 
Để khỏi lầm tưởng, 
Cưới được vợ rồi, 
Con thôi tôn trọng… 
 

 
 
Nam-Mô… 
Trời cao lồng lộng, 
Sao chẳng giúp cho, 
Mặc con buồn lo, 
Chờ bao năm nữa?! 
Cưới được người vợ, 
Lý tưởng, tuyệt vời, 
Đời sắp tàn rồi, 
Con nào đòi hỏi, 
Ngoài điều kiện này, 
Con viết xuống đây, 
Xin em nhớ ngay, 
Mười điều sẽ “PHẢI”, 
Hai mươi sẽ “KHÔNG”, 
Chôn sâu trong lòng, 
Khi về làm vợ… 
 
PHẢI thuận ý Trời, 
PHẢI luôn vâng lời, 
PHẢI chịu thua thiệt, 
PHẢI biết nhẫn nhịn, 
PHẢI khéo bôn ba, 
PHẢI chăm việc nhà, 
PHẢI cáng đáng hết, 
PHẢI giỏi phân biệt, 
PHẢI biết hy sinh, 
PHẢI luôn làm lành, 
Những khi con giận… 
 
Đó là bổn phận, 
Của người vợ hiền, 
Ngoài mười điều trên, 
Bên cạnh chữ “PHẢI”, 
Em cần giữ lại, 
Cẩm nang đầu giường, 
Hai mươi điều “KHÔNG”, 
Em nhớ thuộc lòng, 
Cho êm nhà cửa, 
Con mong em hứa… 

 
 
KHÔNG được xa hoa, 
KHÔNG được la cà, 
KHÔNG được đấm đá, 
KHÔNG được cãi lại, 
KHÔNG được lải nhải, 
KHÔNG được làm reo, 
KHÔNG được trả treo, 
KHÔNG được ganh tị, 
KHÔNG được lầm lì, 
KHÔNG được tỉ tê, 
KHÔNG được bỏ đi, 
KHÔNG được nói dối, 
KHÔNG được ghen bậy, 
KHÔNG được cù nhầy, 
KHÔNG khóa cửa trong, 
KHÔNG ngủ xa-lông, 
KHÔNG về nhà mẹ, 
KHÔNG viết nhật ký, 
KHÔNG đe dọa chồng, 
KHÔNG đòi ly dị… 
Em phải nhớ kỹ, 
Đã thuộc về con, 
Phải sống theo khuôn, 
Do con chỉ định... 
 
*** 
Nam-Mô… 
Nam-Mô… 
Cầu xin mỗi ngày, 
Cho em tìm được, 
Người bạn tri âm, 
Nếu rủi gặp nhằm, 
Đàn ông như vậy, 
Thà rằng bỏ chạy, 
Vào chùa tu thay, 
Còn hơn là lấy...! 
Nam-Mô... 
 
Thiên-Thu 
Canada, 08-11-2011 

 


