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VỀ MẸ TRỌN TÌNH CON ! 

 
Con gửi Mẹ những lời thơ âu yếm 

Về phương trời xa vắng mẹ yêu ơi! 

Xa mẹ rồi biền biệt những trùng khơi 

Đôi mắt mẹ vẫn đâu đây quyến luyến 

  

Trong tâm tư tiếng mẹ ru trìu mến 

Ấp ủ con năm tháng chẳng phai tàn 

Ru tình con bằng tiếng hát Việt Nam 

Kể lịch sử con nghe ơn Quốc Tổ 

 

Năm tháng trôi nuôi đàn con gian khổ 

Tóc mẹ pha sương, mắt thoảng mây mờ 

Miếng ngon cho con, mẹ dành miếng dở  

Nuôi con thành người, đời mẹ long đong    

  

Trước mặt mẹ con vẫn luôn  bé bỏng 

Lời mẹ răn ghi khắc trong tâm tư 

Mẹ ơi! Làm sao tìm ngày xưa cũ 

Để  ôm mẹ thật chặt nghe lời ru  

 

Nhớ ngày nao con ra đi tháng bẩy 

Trời mưa ngâu não ruột mẹ con mình 

Mưa hoà nước mắt mẫu tử thâm tình 

Chân bước cứa tim đau từng mảnh vỡ! 

 

Rồi xa mãi, mẹ con mình xa mãi 

Nơi quê hương mẹ ngóng đợi mỏi mòn 

Chốn tạm dung con hướng về nguồn cội 

Nhớ mẹ hiền con thổn thức không thôi! 
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Bỗng một đêm nghe hung tin  tới vội  

Trời đất quay cuồng như sụp đổ rồi 

Mẹ đã xuôi tay về miền Vĩnh cửu 

Gọi tên con xong nhắm mắt lìa đời... 

 

Biển rộng nào bao la như lòng mẹ 

Thương ca sao bằng lời mẹ thiết tha 

Tình mẫu tử mẹ cho con thế đấy 

Rạt rào êm ái không chi sánh tầy 

 

Nước mắt con như trời mưa tháng bẩy 

Tuôn rơi hoài, nhớ mẹ đến vô cùng 

Nụ hoa trắng hắt hiu cài lên áo 

Như lòng con thật trống vắng hư hao... 
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