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NỖI LÒNG DÂNG MẸ VIỆT NAM ! 
(Quốc Hận 2019)   

 
 

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 
 
 
Bốn mươi bốn năm rồi 

Con vẫn đi tìm MẸ. 

Vết thương mồ côi còn hoen máu lệ 

Bao đêm ác mộng bùng lên.  

Giữa trùng dương thuyền như lá lênh đênh 

Con quỳ lạy khi tầm xa quê cũ.  

Trời lưu vong tượng đá đầy rêu phủ 

Góc công viên con gọi MẸ, đâu rồi ?  

Con đã về  : - tìm hơi ấm trong nôi 

Ôm tay MẸ, sống nguyên đời thơ dại.  

Viên gạch lót đường, xuyên rừng đêm biên ải 

Phút sa cơ, con thấy MẸ bên mình.  

Đời trung niên hằn dấu ấn điêu linh 

Trong ngục tối, máu đen thành mực viết. 

Xin dâng MẸ, dòng Thơ con tha thiết 

Chỉ cầu mong tồn tại, tiếp Lên Đường.  

Rồi hôm nay, nhìn lại cảnh quê hương 

Con vẫn thấy MẸ cằn khô áo rách.  

Tóc bạc cuối đời, con vẫn xin làm gạch 
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Lót đường đi cho thế hệ Em-Con.  

Xin MẸ thương con, dù sức yếu mỏi mòn 

Nâng con dậy, không quay đầu bỏ cuộc.  

Bạn bè con theo tuổi đời bay vút 

Bóng cô đơn còn lại giữa đêm trường.  

Dù ngày mai theo tiếng gọi Vô Thường 

Hồn con vẫn cá Hồi quay tìm MẸ. 

Con sẽ về - hòa chung cùng Tuổi Trẻ 

Thét vang lên đòi lại Quyền Người. 

Đồng hành bên nhau, vang vọng tiếng cười 

Quỳ ôm MẸ giữa trời Xuân Dân Tộc.  

Tuổi hoàng hôn, con không còn tiếng khóc 

Nhưng vẫn còn nguyên vẹn máu hồng tim.  

Hơn bốn mươi năm, con còn mãi đi tìm 

Hình bóng MẸ nuôi đời con Trung Nghĩa. 

Cách không gian nhưng cùng chung tuyến địa 

Con nguyện lòng theo bước MẸ ngày đêm. 

Con không về - khoe cảnh sống ấm êm 

Nơi xứ lạ lãng quên hồn Tổ Quốc. 

Không làm khách nhàn du giữa nguồn đau Dân Tộc 

Thản nhiên nhìn bao bạo ngược tàn hung. 

Đến cuối đời xin tâm nguyện cùng chung 

Bao thế hệ lau khô dòng lệ MẸ. 

Đất Nước hồi sinh giữa trời Xuân muôn vẻ 

Như nghìn xưa theo MẸ lúc lên non.  

Hoa Nhân Bản, viết lại Sử vàng son  
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Dâng lên MẸ - xin vuông tròn Đạo Lý.  

Phút tàn hơi chỉ mong lòng toại ý 

Được quỳ hôn từng mảnh đất Quê xưa.  

Đàn Cháu Con thôi dãi nắng dầm mưa 

Trời lại sáng, đường tương lai rộng mở. 

Ngẩng cao đầu, nhịp hòa chung hơi thở 

Cùng năm Châu sống đẹp với Nhân Quyền.  

MẸ VIỆT NAM ! Cho con vẹn lời nguyền 

Chung góp sức, trọn đời xin dâng MẸ !.  

Hơn bốn mươi năm, trầm luân dâu bể 

Vẫn nguyện tình chung thủy với Quê Hương. 

 

Võ Đại Tôn 
Hải ngoại, 44 năm Quốc Hận – 2019. 

 
 
 

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 
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