Thương con
LGT:Tình cờ lục lọi trong sổ tay cũ ghi chép hồi còn đi làm việc, tôi tìm
thấy bài thơ "Thương con" của Đức Bà Từ Cung gửi Vua Bảo Đại
-(vẫn còn trở lại Pháp du học cho đến thành tài sau khi về nước thọ đại tang
cha là Vua Khải Định băng hà và tức vị lên ngôi thừa kế).
Rất tiếc là tôi đã không chép lại trong sổ tay bài thơ này đăng trong báo nào,
nhưng tôi nhớ là do một đại nữ sỉ ghi ra để trả lời một đọc giả yêu cầu, vì
theo đọc giả này thì ông ta có đọc bài thơ đó hồi trẻ nhưng giờ thì không biết
tìm đâu cho ra.
Xin được Quý Vị thức giả, trưởng thượng mách bảo ngọn nguồn nếu được.
Bài thơ "thương con" dưới đây được chép lại từ trong sổ tay riêng, hoàn
toàn không dám thêm bớt ngay cả một dấu chấm, dấu phẩy.
Trân trọng,
Lê-Thụy-Chi

Thương con đau ruột mẹ trăm chiều,
Thao thức canh tàn luống quạnh hiu!
Bóng xế thẩn thờ vườn thượng uyển,
Người buồn xui cảnh cũng buồn thiu!
Thương con thơ ấu đã không cha!
Du học nước ngoài chẳng quản xa.
Thời thế phong trào đâu đã thấu,
Hai vai nặng một gánh sơn hà!
Nhớ con cách trở mấy năm trời!
Muôn dặm sơn khê khó hết lời.
Dẹp nổi việc nhà vì việc nước,
Non xanh bể thẳm lúc đầy vơi.
Vắng con nào mẹ có vui chi!
Cắt ruột đau lòng nỗi biệt ly.
Gác tía lầu hồng thôi cũng thế,
Thăm con cũng khó nỗi mà đi.
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Nhớ con xui dạ cứ bàng hoàng,
Thơ cũ đem coi lại mấy hàng.
Canh lụn chiêm bao mường tượng bóng,
Giật mình thức dậy cứ mơ màng.
Dặn con ghi dạ chớ nên nguôi,
Dẫu bậc đế vương nữa cũng người.
Phải nhớ cương thường luân lý cũ,
Thương dân, thương nước, ích cho đời.
Khuyên con ngàn dặm bấy nhiêu câu,
Phật Thánh ngày đêm mẹ khẩn cầu.
Phù hộ cho con mau tấn đức,
Giữ nền xã tắc đặng bền lâu.
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