
Ngày Hôm Nay Ngày Của Mẹ 

 

Oh!  Ô!  Ôi Hôm Nay là Ngày Của Mẹ!  Mother's Day!  Happy!  Happy very Happy to You!  Tôi 

xé tôi từng lớp lớp sương mù, thương Má quá - nấm mồ xanh cỏ lợt... 
 
Ông Nguyễn Du không ít lần đã thốt:  "Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một bước 
đường một đau!".  Hai câu đó, Xưa hay Sau...hay bây giờ cũng chỉ Một Lời Than Thở! 
 
Có Quê Hương, triệu triệu người không ở!  Triệu người đi, mấy vạn chết trên đường? Mấy vạn 
còn...còn triệu triệu đau thương, Đi là Chết mà không đi cũng chết! 
 
Chết là Hết!  Sống thì Còn - còn tha còn thiết -  một mái nhà đơn sơ, những cánh đồng xác 
xơ!  Những ngon núi cao mây sương mờ mờ, những khu rừng à um cọp đói! 
 
Dù phải chết, nắm thây tàn được gói trong áo quần...rồi ném biển trôi xa.  Tổ Quốc ơi!  Ơi hỡi 
Nước Non Nhà, đau đớn lắm nén nhang tàn lửa tắt! 
 
Ôi hôm nay là Ngày Vui có thật?  Ai sống còn, còn nhớ Mẹ Thương Cha, còn nhớ thương Tiên Tổ 
Ông Bà...còn nước mắt và nụ cười chan chứa... 
 
Không ai nợ!  Không có ai mắc nợ...chỉ mắc tình - Tình Bất Diệt Nhân Gian!  Má ơi Má, con viết 
vội viết vàng  Hai chữ Chúc Mừng con gửi về Má nhé... 
 
Hãy nói với con nha những lời nhỏ nhẹ!  Hãy vuốt đầu con dù tóc bạc ít nhiều!  Con xanh hoài 
Má ạ, chữ Thương Yêu, dành cho Má, cho Ngoại mình, cho vườn cau Nam Phổ. 
 
Hãy mở lòng bàn tay cho con được nhỏ 
xuống nấm mồ của Má...giọt Tha Hương! 
 
* 

Má ơi Má, hôm nay Má vui hay Má buồn, con biết rõ bởi hoàng hôn rất lạnh!  Cái bếp lửa hồi 

nào lửa bùng lên óng ánh...nắng chiều sa...xa xót nắng chiều xưa...  
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