
 

 

Thuở Hay Nhè  

Thư Khanh 
 

 

Thuở tôi còn bé rất hay nhè . 

Má dỗ thế nào cũng chẳng nghe . 

Ba điên tiết đánh hai roi lận . 

Tôi mới im re - chẳng dám lì ! 

* 

Má vội ôm tôi - ù chạy trốn . 

Vô buồng khoá chặt cửa phòng the . 

Má lau nước mắt hai dòng lệ . 

Xoa gấp dầu vào chỗ đánh kia ... 

* 

Ngắm má tôi thương má rất nhiều . 

Má buồn tôi muốn khóc ngay theo . 

Và tôi xin hứa chừa tật xấu . 

Để má cùng ba sẽ rất chiều . 

* 

Từ đấy lòng tôi sung sướng lạ .   

Ba giờ đã bẻ chiếc roi mây . 

Má đi chợ huyện mua nhiều bánh . 

Cả bánh đa kê cả bánh dầy ... 

* 

Cả đồng bánh bộp tò te nữa . 

Thêm hào kẹo kéo dẻo và dai . 

Má bảo hễ ngoan - rằm tháng tám . 

Trông trăng má sắm chiếc đèn quay ( * )  

* 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Thế rồi tôi bắt đầu tô rạm . 

Ba dạy I - Tờ viết mỏi tay . ( * ) 

Giấy kẻ dòng đôi đồ mực tím . 

Tựa màu trái chín của mồng tơi . 

* 

Tôi tô - tập mãi chữ bờ - a ( * *) 

Ghép lại - đưa ba chấm điểm mười . 

Ba bảo  mẹ rằng " con sáng dạ  

Là nhờ dòng máu của ...riêng tôi... ! ". 

* 

Má tôi hờn mát : " Em ...hổng ... chịu " 

Ba bảo : " ...- ừ thì ... giống cả hai ! " 

- Cứ thế nhà tôi luôn vui lắm . 

Ba má luôn luôn nở nụ cười . 

THƯ KHANH  

PS= ( *)= đèn quay= đèn kéo quân - đắt tiền 

. 

( * * ) I- Tờ= chữ i và chữ t ) - Bờ a= chữ b 

và chữ a . 

 

Nằm Mơ Bố Về  

Kính Về Hương Linh Bố Tôi - 94 Tuổi 

Bố Mất 

Đêm qua nằm mơ bố về , 

Cái chân bố té hết què hết đau . 

Mắt bố sáng rỡ như sao , 

Tai nghe nhạc rõ ...- đi vào đi ra . 

Nhớ con ngồi dưới chiều tà , 

Buồn buồn bố ngắm người ta dọn hàng ... 

- Nghìn trùng xa cách... đại dương , 

Giật mình thức dậy - biết rằng ngủ mơ ! 

tràn mi - khoé mắt lệ mờ , 



 

 

Ngắm trời con hỏi rằng : "  nhà bố đâu ?! " 

Trăng sao tìm hộ nơi nao , 

Là nhà số mấy ...- có lầu hay không . 

Trước nhà bố có con đường , 

Có chợ quoen bán những hàng bố mua ?! 

Trưa hè có bát canh cua , 

Rau đay ...cá thịt ... bốn mùa tiện ghê ... 

* 

Bố ơi ! Bố vẫn đi về , 

Chứ trên Cõi Tịnh - chắc gì bố ham ..?! 

THư KHANH ( Nhân ngày : RẰM THÁNG 

BẢY = Xá Tội Vong Nhân  - Nhớ hình ảnh 

cuối cùng khi tôi về VN thăm Bố Tôi bị 

trượt té cầu thang  

 
 


