
THỨ SÁU BUỒN, NHỚ MẸ

Thứ Sáu buồn, con ngồi đây nhớ Mẹ

Nhớ chiều nào ...con ghé Mẹ hỏi thăm

Nhìn xác thân gầy yếu nơi Mẹ nằm

Theo ngày tháng trên giường thoi thóp thở

Mẹ nhìn con, mắt mờ không trông rõ

Miệng mỉm cười, nắm chặt bàn tay con

Muốn cùng con bày tỏ cả nỗi lòng

Nhưng sức Mẹ yếu dần theo năm tháng

Thứ Sáu này, trong con niềm cay đắng

Bóng Mẹ hiền yêu dấu đã lìa xa

Chỉ mình con thương nhớ mắt lệ nhòa

Bao tâm sự mượn vần thơ con viết

Người ta vui, lòng con buồn da diết

Nhớ Mẹ hiền, hình bóng mãi khôn nguôi

Mẹ nơi đâu, sao chẳng tỏ một lời ?

Trong giấc ngủ con mơ ngày gặp Mẹ

Mẹ khuất đi, đời thêm buồn cô lẻ

Mưa lại về gợi nhớ dáng Mẹ yêu

Nhìn quanh con, cảnh vật cũng tiêu điều

Niềm thương nhớ bao giờ cho vơi cạn

Thứ Sáu này, lòng con buồn vô hạn

Nước mắt nào vơi cạn nỗi niềm đau

Từng ngày qua con vẫn khấn nguyện cầu

Linh hồn Mẹ được về nơi vĩnh phúc



Lòng con mãi những đêm dài thao thức

Bóng Mẹ hiền sẽ mãi ở bên con

Lời Mẹ yêu con ấp ủ trong lòng

Cầu xin Chúa ...xót thương linh hồn Mẹ

Nguyễn Vạn Thắng

NGÀY MẸ YÊU (2)
(Mother day)

Ngày của Mẹ, con mua gì để tặng ?
Đóa hồng tươi màu đỏ thắm đẹp xinh
Hay bài thơ con viết tự chính mình
Về nghĩa Mẹ, sinh thành công dưỡng dục

Sao kể hết nỗi lòng, bao công đức
Của Mẹ hiền nuôi nấng đàn con thơ
Đã từng đêm, Mẹ thức trắng hàng giờ
Lo con ngủ, tiếng Mẹ ru trìu mến

Trong tim con, Mẹ hằng luôn đáng kính
Những lúc buồn Mẹ luôn ở bên con
Lời Mẹ yêu, con ấp ủ trong lòng
Giữa cuộc sống, Mẹ sợ con vấp ngã

Ngày rời Nước ra đi nơi xứ lạ
Nơi quê người Mẹ khóc thiếu vắng Cha
Xót thương con, thương nước Việt, quê nhà
Bao năm sống không quên miền đất Mẹ

Ngày Mẹ đi, đời con buồn cô lẻ
Chuỗi ngày dài đau xót quá Mẹ ơi!
Tiếng Mẹ ru ngày ấy vắng xa rồi
Còn đâu nữa Mẹ hiền nơi trần thế

Tình của Mẹ, biển lòng bao xiết kể
Trang giấy nào con viết hết ra đây?
Vần thơ yêu, tâm sự của bao ngày
Kính dâng Mẹ, ngày Mẹ hiền yêu dấu ...

Tình của Mẹ con nào đâu hiểu thấu
Tim Mẹ hiền chan chứa niềm thương yêu
Mẹ ngày xưa vất vả đủ trăm điều
Nuôi con lớn...bằng trái tim nhân hậu



Nguyễn Vạn Thắng
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