
Tình Mẹ 
 

 

 

Chiều mênh mang gió lùa qua kẽ lá 

Xào xạc đưa quá đỗi nhớ quê nhà 

Nhớ Mẹ hiền mắt mờ ngồi tựa cửa 

Nhìn cuối trời trông những đứa con xa 

  

Vì mưu sinh nên mỗi người mỗi ngả 

Giọt lệ tình vai Mẹ ướt hằng đêm 

Tiếng thở dài nghẹn ngào chiều hiu quạnh 

Đợi con về mắt Mẹ đậm quầng thâm 

  

Con rất mong mỗi ngày gần bên Mẹ 

Nắm bàn tay gầy guộc bởi tháng năm 

Vân vê áo màu lam giờ đã cũ 

Ngẫm tình người nơi bên ráo con lăn 

  

Nhưng Mẹ ơi ! Con vẫn xa ngàn dậm 

Giữa dòng đời còn bao nỗi lo toan 

Bước gập ghềnh nơi đất người xứ lạ 

Giấu nỗi buồn lỗi hẹn với thời gian 



  

Đêm tha hương con luôn mơ về Mẹ 

Bàn tay gầy sưởi ấm những ngày đông 

Mẹ nhẹ nhàng như nàng tiên hiện hữu 

Nước mắt rơi còn đọng giữa lưng tròng 

  

Con muốn nói! Con thương Mẹ nhiều lắm 

Bởi Mẹ là hơi ấm của đời con... 

 
Nhớ Mẹ 

 

Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều 

Nhớ dáng mẹ liêu xiêu 

Tóc mẹ giờ bạc trắng 

Đứng tựa cửa buổi chiều 

Con muốn nói bao điều 

Con thương mẹ nhiều lắm 

Nỗi niềm con đăm đắm 

Muốn về với mẹ thôi 

Bao năm đã xa rồi 

Lòng con cứ ray rứt 

Nhiều đêm con thao thức 

Nước mắt muốn chực trào 

Lòng mẹ quá lớn lao 

Làm sao con thấu được 

Chơi vơi đời xuôi ngược 

Con vẫn ngước mắt về 

Cảnh lũ ở vùng quê 

Nước tràn đồng trắng xoá 

Gió rung cây xoành xoạch 



Lay mẹ dáng hao gầy 

Bao nhiêu lần nghĩ vậy 

Con thương mẹ bấy nhiêu 

Nước mắt con chảy nhiều 

Thương mẹ lắm mẹ ơi ! 

 

Cao Kim Chi  
 

Nguồn: http://tapchitrungnien.com/tinh-me.html 
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