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Mẹ thương nhớ, 
  
Lại một mùa Xuân nữa con không về với Mẹ. Chắc nỗi buồn của Mẹ lại nặng thêm trên mái tóc bạc xác  xơ và 
đôi mắt trũng sâu của Mẹ lại thêm nếp nhăn u uẩn, phải không Mẹ. 

  
Ngày con còn là cậu bé mười ba tuổi một chiều Sài Gòn mưa tầm tã 
không ngơi; con trông thấy dáng Mẹ xiêu đổ gò mình trên chiếc xe đạp 
thồ chất đầy bánh kẹo. Đường lên chợ Bà Chiểu còn xa. Mà mù mịt gió 
mưa. Đôi chân Mẹ run run gượng đạp với hết sức có thể của của người 
mẹ trẻ một mình nuôi sáu đứa con - giữa trời mưa gió. “Lạy Trời xin im 
gió. Xin hãy tắt cơn mưa cho Mẹ con!” – Con đã la thật lớn để át gió 
mưa nhưng hình như ông Trời muốn phải xảy ra như vậy để thằng bé 
còm của Mẹ liếm môi thấy mằn mặn trên đầu lưỡi. Nó quệt mưa trên 
mặt hay quệt nước mắt? … Mẹ ơi, thương Mẹ quá. Con sẽ không bao 
giờ quên hình ảnh ấy trong tim Mẹ ạ. 

  
Những ngày bị đánh rớt Đại học vì lý lịch con của Sĩ quan Ngụy quyền con theo anh Tư, tập đạp xe xích lô 
vẹo cả người vì cái chân ngắn quá. Khi rong ruổi chở khách trên đường. Khi gò bắp chân kéo khách cùng xe 
lên dốc cầu Kiệu, luôn luôn là một niềm vui của con vì con đã giúp được gia đình chút đỉnh. Mẹ hay bảo. Con 
nhớ phải giữ gìn sức khoẻ. Phải mua đồ mà ăn đừng nhịn đói. Tội nghiệp con tôi. Mẹ không cần tiền của con 
đâu. Mẹ cần con chăm học hành đến nơi đến chốn con nhé. Vâng lời Mẹ con đã cố gắng vừa làm vừa học để 
trở thành thầy giáo. Lương thầy giáo nào đủ để nuôi thân. Những năm tháng ấy cộng tất cả nhu yếu phẩm, 
phụ chi, bù lỗ…hết lại cũng không đủ tiền cà phê sáng. Đạp xe lên phòng Giáo Dục lãnh lương, họ đưa con 
một bó tiền lẻ tờ hai trăm cũ mèm to đùng cỡ nắm tay. Cầm lên sao nuốt nước bọt thấy đắng quá. Lại là Mẹ 
xén gạo nhà bọc cho con, để con mang đi Củ Chi làm việc “trồng người”, đầu tuần đi, cuối tuần về trên chiếc 
xe đạp tàn không thể tàn hơn… 
  
Ba đi tù. Mẹ cũng ở trong một nhà tù lớn. Tuổi xuân của những người vợ lính trôi qua trong than thở nhọc 
nhằn và cô đơn đến tàn nhẫn. Ai sẽ phải trả lại những đau khổ cho gia đình của những người lính Cộng Hoà 
sống thoi thóp giữa cái kỳ thị điên cuồng bị dán lên áo là gia đình Ngụy Quân Ngụy Quyền đây? 
-   Ai sẽ phải trả lại những xác người thân yêu trên biển Đông, bên cột biên giới, và trên đảo tỵ nạn bên đồi gió 
hú hoang vu không một nén nhang tưởng niệm? 
 
“Có nuôi con mới biết Lòng Cha Mẹ” Mẹ ơi. Câu này thật thấm thía biết bao. Giờ con đã hiểu ông bà mình 
ngày xưa và cái tinh hoa sâu sắc tự ngàn đời truyền lại cho đời sau, biết để nhớ đến bao công khó nhọc, nuôi 
nấng dạy dỗ và kỳ vọng nơi mỗi người cha người mẹ Việt Nam. Nơi xứ sở Tự Do này, con thấy được nụ cười 
và niềm vui của Mẹ bên con cháu thành đạt. Con cầu xin Ơn Trên cho Mẹ được sống thọ và quây quần bên 
con bên cháu mãi mãi để bù đắp lại những ngày xuân xanh nhọc nhằn của Mẹ. Con mượn câu thơ của thi sĩ 
Trần Trung Đạo để diễn tả mơ ước của con ngay lúc này: 

Ví mà tôi đổi thời gian được 
Đổi cả Thiên thu - tiếng Mẹ cười 

  

 Người thương con nhất trên đời – Chính là Mẹ 

 Người tha thứ tất cả lỗi lầm của con – Chính là Mẹ 

 Người luôn khích lệ và an ủi con – Chính là Mẹ 

 Người có thể cho con tất cả mọi thứ người ấy sở hữu – cũng chính là Mẹ 
 
Mẹ thương yêu, 
Xuân này con lại không thể về bên Mẹ. Chỉ có 3 giờ máy bay thôi mà nhiều thứ ràng chân con lại - gỡ không 
hết, Mẹ đừng buồn nhé. Con sẽ mở Facetime chúc Tết Mẹ và cho sấp nhỏ trò chuyện với bà Nội, giống như 
ngồi trước mặt Mẹ vậy. Để sấp nhỏ cùng vợ chồng con được thấy Mẹ cười. 



Có tiếng ai hát văng vẳng da diết 
Dù cho én từng bầy bay về ngàn 
Dẫu gì rồi con cũng về 
Chỉ bên Mẹ - Là mùa Xuân thôi… 

  
Nhớ Mẹ nhiều 
Thằng Còm của Mẹ 
  

 
 
Sáng nay con nhìn bầu trời đông xám  
Nơi Minnesota cách California hai ngàn dặm 
Không Đào không Mai không có ánh nắng Xuân 
Se se chút lạnh của buổi giao mùa. 
Đã hai mươi bốn mùa Xuân –trôi qua nhanh quá 
Nơi xứ người vui buồn kiếp nhân sinh 
Lại ví mình như hoa Tầm Gởi 
mỗi Xuân về 
Lại thấy hình như Xuân không trọn 
  
Ước mong được tắm gội một lần 
thỏa thuê mùa Xuân thật sự nơi đất Mẹ 
Con nhớ Mẹ Việt Nam 
Thanh bình dung dị. Phơi mình chữ S bên bờ đại dương Thái Bình 
Con nhớ lắm Mẹ biết không 
  
Đã qua tuổi năm mươi – Ai trên xứ người cũng là lữ khách 
Lữ khách bạc đầu 
Bâng khuâng bấm đốt ngón tay 
Con đếm gì 
Đếm những sợi tóc rơi- Đếm những gì còn và mất 
Đếm những giọt cà phê rơi sầu muộn 
Đếm thân phận của người tỵ nạn đi tìm tự do 
  
Bầu trời mênh mông thênh thang quá 
Con có đủ những gì con muốn- tuyệt vời 
Nhưng ở một góc tối- Tuổi thơ và những mùa Xuân 
Con sẽ không bao giờ tìm lại được 
Mắt con nhòa ướt 
Sao lại thương cảm một mảnh đất quê nghèo 
Sợi gian truân, sợi lầm than, sợi bất hạnh 
Bên bờ này con nối lại cũng dài thành một đời viễn xứ , tha hương 
  
Mẹ thiêng liêng- Mẹ Việt Nam ơi 
Những đứa con của Mẹ khắp nơi 
Rồi sẽ cùng về với Mẹ trong tiếng cười 
Nhặt nhạnh những đổ vỡ đau thương 
Nắm tay nhau cùng hát bài Xây Dựng 
Việt Nam- muối mặn gừng cay 
Bóng ma Cộng Sản- Ma quỷ giả hình sẽ không còn nữa 
  
Một mùa Xuân không xa 
Chúng con sẽ về tắm gội- trong mùa Xuân miên viễn 
Của dân tộc Việt Nam 
  
No country for an old man 



Country is a land where your heart is 
To be honest 
The last minute he would breathe 
Always expected at that place- for all he had wished- it’s there 
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