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Tôi Về Hưu 
 

Phạm Lương An 
 
Tháng 11/07 tôi  về hưu  sau  43 năm công vụ, 
20 năm tại Việt nam và 23 năm tại Mỹ.  Nhân 
dịp nầy tôi có cảm tác bài thơ  sau đây theo lối 
bảy chữ tám câu: 
 

Giờ đây tôi  đã được về hưu, 
Lòng tôi nay cảm thấy rất vui. 

Yêu nghề được bốn mươi năm lẻ, 
Hạ cánh an toàn chẳng luyến lưu. 

Vui đùa cùng cháu rồi lên Net, 
Bạn bè tứ xứ vẫn giao lưu. 

Còn làm phụ việc cho bà xã, 
Sớm trà tối rượu ít lo âu. 

 
Các thân hữu đã có những bài họa lại như sau:   
2 bài của Hoàng Tá Thích, Canada: “Mừng 
Bạn Ta về hưu”. 
 
Không phải già mới phải về  hưu, 
Thoát  được đi cày là thấy vui 
Bao năm trả nợ đời cơm áo, 
Chẳng có chuyện gì phải luyến lưu 
Thiền trà nhất vị cùng một nét, 
Thì giờ dư dả để giao lưu 
Vợ ngoan con cháu dư đình đám, 
Đời còn chi nữa để lo âu 
 

Chưa già nhưng đến lúc phải lui, 
Miễn sao trong lòng vẫn thấy vui 

Bao năm miệt mài lo cơm áo, 
Quên hết chuyện may lẫn chuyện xui 

Giờ đây trà rượu  rồi lên Net, 
Ngày tháng tiêu dao đủ vị mùi. 

Cùng đàn cháu con thường quanh quẩn, 
Cuộc đời đã  ngọt càng thêm bùi. 

 
Bài của Quảng Thuận Đinh Xuân Dũng,USA: 
 
Tuổi già gác kiếm hợp lúc lui, 
Trách  nhiệm hoàn thành thấy vui vui 
Cháu chắt bạn bè tăng thăm viếng, 
Vợ già, bồ trẻ xả hết xui 

Thích hoa, thưởng đẹp mò lên Net, 
Chuộng gái, ưa xuân ngắm ảnh mùi 
Đông lạnh đêm dài chung sưởi ấm, 
Tri âm đối ẩm xẻ thơm bùi 
 
Bài của Tâm Hữu  Lê Đình Thọ, USA: 
 

Chưa tới bảy mươi đã nghỉ rồi, 
Từ nay gác bút để mà chơi. 

Có làm thêm nữa xài chi hết, 
Xì tốp cho rồi để thảnh thơi. 

Bạn hữu, rảnh rang năng họp mặt, 
Cháu con, nhàn rỗi gặp hoài thôi. 

Tuổi vàng an hưởng nhờ ơn phước, 
Sắp xếp duyên do cũng bởi trời. 

 
Bài của  Lê Thanh Hà, Việt Nam: 
 
Tuổi cao sức xuống phải de lui, 
Mà bạn trong lòng vẫn thấy vui 
Bốn chục năm theo nghề có lẻ, 
Hai mươi năm cách nước không xui 
Chừ vui cháu nhỏ ghiền lên Net, 
Hiện khoái bạn già mê thơ mùi 
Phụ vợ đêm khuya hơi cứ xả, 
Sáng trà tối rượu vị càng bùi. 
 
Bài của em gái Phạm Ngọc Túy, Việt Nam: 
 

Mừng Anh tuổi xế thong dong, 
Cảnh nhà êm ấm cháu con hiệp vầy. 

Bốn mươi năm lẻ đủ đầy, 
Mãi vui cống hiến tuổi đời dần trôi. 

Về hưu - Ừ nhỉ về thôi! 
Thăng trầm đã lắng, chén đời hoan ca. 

Vô ưu giữa chốn thanh nhàn, 
Trí tài phải lúc lánh ra cõi ngoài! 

Mai trà rượu tối  không quên, 
Nối dây bè bạn cho bền trước sau. 

Bi bô tiếng trẻ bên lầu, 
Tri âm ta có bạn Hồng kề bên. 

(Hồng là tên vợ AH An)
 


