
Cho Ngày Hiền Mẫu 
  
Khơi dòng thơ cũ soi tình mẹ 
Đốt nén hương buồn tưởng nghĩa cha 
(ĐNKN) 
  
 

  
VÒNG TAY MẸ ẤM   
   
Quê hương từ độ mịt mù xa 
Dáng mẹ thềm xưa chẳng nhạt nhòa 
Trăm nỗi ưu sầu cơn hoạn nạn 
Một đời tần tảo buổi phong ba 
Thân con bao tuổi còn thơ dại 
Tình mẹ ngàn năm vẫn đậm đà 
Khao khát đôi vòng tay mẹ ấm 
Dù con mái tóc đã sương pha 
  
NGUYỄN VÔ CÙNG (Maryland)  
  
  
LÒNG MẸ 
  
Vòng tay chưa ấm đã rời xa 
Ánh mắt bâng khuâng lệ xóa nhòa 
Mẹ ủ hình con tuơi diễm ảnh 
Con chờ tiếng mẹ động dư ba 
Ví dầu năm tháng vui sai bước 
Ơi hỡi ngày đêm mộng quá đà 
Ai hiểu lòng con hơn chính mẹ 
Giờ thì cách trở lắm phôi pha 
  
CAO MỴ NHÂN (Cali) 
  
  
NHỚ MẸ 
  
Cho dẫu muôn trùng, vạn cách xa 
Tình thâm mẫu tử chẳng phai nhòa 
Mây dù vất vuởng trời phong vũ 
Bèo dẫu lênh đênh chốn thủy ba 
Vóc hạc chiêm bao còn lẩn quất 
Lòng quê bóng trúc vẫn la đà 
Tóc xưa mẹ ủ huơng bồ kết 
Thấm thoắt giờ đây sương tuyết pha 
  
ĐOÀN NGỌC KIỀU NGA  (Boston) 
       
 
NHỚ NGÀY MÚA HOA DÂNG MẸ 
  
Tiếng hát, lời kinh vọng chốn xa 
Tuổi thơ hồi ức chửa phai nhòa 
Hồn nhiên chân sáo, hàng song thất 
 

 
Hòa điệu cung kèn, trống bảy ba 
Bạch lạp, hoa hồng tung bát ngát 
Trầm hương, khói trắng quyện la đà 
Maria, Mẹ đầy ơn phúc! 
Đây tấm lòng con tóc bạc pha 
  
ĐOÀN CHINH NAM     
  
  
MƠ BÓNG MẸ 
  
Vời trông quê cũ nghìn trùng xa 
Nhớ mẹ trào dâng lệ thấm nhòa 
Mòn mỏi bao ngày mơ bóng mẹ 
Chập chờn trăm giấc mộng hình ba 
Bên này con khảy cung se sắt 
Nơi ấy mẹ ru khúc đậm đà 
Thỏ lặn ác tà lòng mãi vọng 
Ngày về thăm mẹ chẳng phôi pha. 
  
UYÊN PHƯƠNG MINH NGUYỆT 
  
  
THEO NGỌN MÂY XA 
  
Bài thơ này viết tận nơi xa 
Tình nghĩa quê hương chửa xóa nhòa. 
Những muốn tháng ngày rồi hội ngộ 
Lại buồn số kiếp phải bôn ba. 
Luôn luôn mong giữ còn chừng mực 
Mãi mãi xin không chịu quá đà. 
Để lúc trở về... con của mẹ 
Tấm lòng hiếu thảo chẳng phôi pha. 
  
NGUYỄN-PHÚ-LONG     
  
 
MẸ LÀ TẤT CẢ 
  
Kỳ quan đẹp nhất có đâu xa 
Hình ảnh thân thương chẳng phút nhòa 
Biển rộng mênh mông ân đức mẹ 
Trời cao lồng lộng nghĩa tình cha 
Ước mơ ấm áp bên thân mẫu 
Toại nguyện an nhiên cạnh Phật Đà 
Với mẹ đời con là tất cả 
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha. 
  
TRẦN QUẾ SƠN (Illinois) 
 


