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Thưa anh yêu mến 

Nghe em tâm sự:  

Ngày được về hưu 

Lòng mừng khấp khởi 

Mộng vàng nỡ hoa 

Bởi được lên chức 

Làm  tới Nội tướng 

Oai thiệt rứa đó 

Làm vua một cõi 

Tha hồ sắp đặt 

Chỉ tay năm ngón 

Các công việc nhà… 

 

Có đâu chữ ngờ 

 

Bắt đầu từ đó 

Ở nhà cun cút 

Loay hoay quán xuyến 

Coi trông ngó ngoài 

Giặt ủi, đi chợ 

Nấu ăn trưa tối 

Nhức đầu suy nghĩ 

Thay đổi món ngon 

Cho anh vừa ý 

Khi được rãnh tay 

Thì lại tưới cây 

Trồng hoa, tỉa lá 

Trang hoàng nhà cửa 

Tổ ấm chúng mình… 
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Nội tướng đơn độc 

 

Không có lính hầu 

Một thân lãnh đủ 

Không được trả lương 

Không được cằn nhằn 

Mặt mày tươi tỉnh 

Ngồi đợi anh về… 

 

Anh cưng bước vô 

 

Áo quần tươm tất 

Thơm phức cà phê 

Tíu ta tíu tít: 

“Em có vui không? 

Anh đói bụng rồi 

Thịt kho, tôm kho 

Canh chua, nem nướng 

Nghĩ tới thèm ghê 

dọn anh ăn nghe”… 

 

Nội tướng nhà mình 

 

Miệng cười hớn hở 

Vui đáp lại liền 

“Anh đi chơi hoài, 

Chắc là mệt lắm, 

không nên ăn nhiều 

kẻo  mệt bao tử 

dể ựa hơi chua, 

Hôm nay ăn chay 

tốt cho sức khoẻ 

Anh chịu khó nghe 

muối mè, đậu phụng 

rau luộc chấm tương 

có thêm ớt luộc 

tình yêu nồng cay”… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lý tưởng ơi 

 

Tuy là Nội tướng 

Em cần phụ tá 

Hút bụi, ủi áo 

Chặt thịt, đổ rác 

Anh  rữa chén đủa 

Em thì lau khô 

Nhà cửa tươm tất 

Công việc mau xong 

Cùng nhau đi “shóp”… 

 

Nhưng phải luôn nhớ 

 

Khuôn mẫu đàng hoàng 

để thành con người 

lý tưởng đó nha! 

Cần nhất  nghiêm chỉnh 

đi đứng thẳng bon 

Không được liếc lui 

Không nhìn ngang dọc 

phải đi ngang hàng 

và cầm tay vợ… 

 

Biết mua phấn son 

 

viết chì kẻ mắt, 

“cha-neo”  # 5 

làm quà cho vợ 

mua  đồ không hớ… 

 

Khi có khách đến 

 

Viếng thăm nhà mình 

Anh được  ra oai, 

Sai em chạy quanh, 

Nhà trên, bếp dưới 

Cắt cam, gọt táo 

Rót nước, lấy khăn 

Nhưng không có ai 

Thì: 

Em là số một… 

 

 Để  bù đắp lại 

 

Nội tướng phong chức 

Anh là… 

Con người lý tưởng 

muôn đời không thôi 

 

Tôn-Nữ Mai-Tâm 

(Thơ vui ngày Tết) 

 


