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Lời Ru Của Mẹ

Lời Ru Me

Viết trước 1945: Kính tặng Mẹ tôi một
Goá phụ thời Thực dân Phong kiến.
- Ba tôi qua đời 1940

(Viết sau 1996: Tôi định cư ở Hoa kỳ từ 1996.)

Quê nghèo tranh mái xác xơ
Đèn khuya một bóng, vỉa hè phênh thưa
Áo quần rách nát te tua
Chiếc nôi kẽo-kẹt,bao mùa ru con
Nỗi lòng thiếu phu, gầy mòn
Chân bùn tay lấm, nuôi con hằng ngày
Bên ngoài xã-hôi chua cay
Thượng đội, hạ đạp đói nghèo khóc than
Sống cảnh đói rách cơ hàn
Trái tim của mẹ thở than với trời
Đêm khuya bên chiếc vành nôi
Mắt me ướt chảy, lời ru u-buồn
Tuy nhỏ, con rất đau lòng
Con người vùi dập giữa chợ đời tối đen
Sống và chết, ở kề bên
Đói khát, đau khổ kêu rên não lòng
Cha ơi, lệ cứ tuôn dòng
Nghe lời mẹ hát, lòng con tợ bào
Ngày qua tháng lại lao đao
Tim con tan nát, nhét vào hư không

Quê người nhớ qúa Mẹ ơi
Hình bóng của Mẹ...một trời ước mơ!
Nhà tranh vách đất đơn sơ
Đường làng chân đất...nét thơ tuyệt vời!
Lời Mẹ ngọt liệm chơi vơi...
Không gian yên tĩnh đất trời thương yêu!
Vòng tay âu yếm nương chiều!
Thân con thuở ấy...lụa điều bọc quanh!
Thương Mẹ cố gắng học hành...
Kính Thầy ,mến Bạn...bức tranh vào đời!
Dòng đời sóng gío nổi trôi ...
Công thành danh toại...xứng người Mẹ thương!
Theo mắt Mẹ con lên đường...
Tình nhà nợ nước...bốn phương thi tài!
Lời ru văng vẳng bên tai...
Băng rừng vượt suối kề vai chung tình!
Mẹ ơi...nhớ lắm quê mình
Nhớ lời ru Mẹ lung linh mây ngàn!
Chiều quê sóng lúa rộn ràng...
Mõi mòn thương nhớ... sóng tràn Đại dương!!
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