Bên Mẹ, Con Luôn Luôn Còn Bé II
Mẹ tôi qua đời khi tuổi vàng tương đối thọ
Tôi hiện giờ thêm nửa giáp so với mẹ ngày xưa
Nhưng luôn luôn cảm thấy vẫn đang sống bên Người
Ôi bao kỷ niệm ùa về nhân Ngày Lễ Mẹ!
Mẹ ơi !
Con vẫn mãi là đứa con bé bỏng
Không thể nào quên hình ảnh mẹ kề bên
Từ thuở thiếu thời cho đến lúc lớn lên
Lập gia đình riêng rồi sinh con đẻ cái

Cũng ngày ấy
Rất nhiều lần con bị bênh
Lặn lội tìm thày lang chữa chạy cho con
Quá mỏi mệt khi ngồi canh lửa bếp
Sắc cho xong ấm thuốc Bắc giữa đêm tàn

Ngày xưa ấy
Những đêm Đông lạnh lùng giá rét
Ôm vào lòng cho ấm áp con thơ
Những ngày Hạ nắng bừng thiêu đốt
Quạt cho con mát mẻ giấc trưa Hè

Quên sao được
Những ngày con phải đi thi
Trung học,Tú tài và Đại học
Bà mẹ quê cứ đứng ngay đầu ngõ
Bởi tin rằng chọn được viá hên xui

Ngày xưa ấy
Mẹ tảo tần quảy gánh hàng đi bán
Chợ chiều tan con trông ngóng mẹ về
Vui thật là vui nhận miếng quà tấm bánh
Từ bàn tay âu yếm mẹ trao cho

Cũng không quên
Mỗi ngày Mồng Một Tết
Sáng ngủ dậy đã thấy mẹ sẵn sàng
Một chậu nước ấm mùi rau thìa-là
Để đầu năm con thơm tho cái mặt
...Chuyện dĩ vãng...
Kể làm sao cho dứt
Ôi tình thương của người mẹ bao la
Đến bao giờ con mới trả được công ơn
Sinh,dưỡng,dục mong đời con sung sướng.

Ngày Lễ Mẹ.
Tôi sống tha hương không thể về thăm chốn cũ
Đành thắp nén hương lòng tưởng niệm mẹ hiền xưa
Với bông hồng trắng trang trọng cài lên áo
Dấu tích Người về như hiển hiện ở bên tôi
Có phải tâm hồn ta không bao giờ thay đổi
Nên cứ nghĩ bên mẹ thì cảm thấy không già?
Với tuổi tác đang độ mãn chiều xế bóng
Lệ đã khô rồi nhưng chưa cạn mối yêu thương
HÌNH ẢNH MẸ-CON-BÊN-NHAU VẪN CÒN MÃI MÃI
ĐỂ CON THẤY MÌNH BÉ LẠI NHƯ THUỞ XA XƯA.
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