
 
 
LỄ MOTHER’S DAY NHỚ MẸ 

 
 
Ngày “Lễ Mother” nhớ biết bao! 

Nhà xưa vườn cũ của năm nào 

Mẹ hiền vun tưới hoa thơm ngát 

Từ Mẫu bón chăm trái ngọt ngào 

Khóm trúc từng nghe câu dạy bảo  

Buồng cau cùng học chuyện thưa 

chào 

Lời vàng con khắc ghi tâm khảm 

Người đã thiên thu, mắt lệ trào... 

 

Lệ trào trong Lễ Mẹ, thương ơi! 

Giờ đã lìa xa, vĩnh biệt rồi 

Nghĩa nặng trẻ chưa lần báo đáp  

Tình sâu con chẳng dịp đền bồi 

Quê người thăm thẳm sầu khôn tả 

Xứ cũ vợi vời nhớ khó nguôi 

Mong ước trở về thăm viếng mộ 

Tháng ngày vẫn đợi, chỉ hoài thôi... 

 

Phương Hoa - Mother’s Day 2021 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

TẤM LÒNG CỦA MẸ 
 
Trời chiều mây tím lửng lờ 
bay 
Mừng Lễ Mother’s Day buổi 
nay 
Thi phú bạn bè loang loáng 
bút 
Xướng hoà thân hữu rộn 
ràng tay 
Ghi ơn Từ Mẫu cam sầu khổ 
Tưởng đức Mẹ Hiền chịu 
đắng cay  
Như nước nguồn xuôi về 
biển cả 
Tấm lòng nhân hậu chẳng gì 
thay 
 
Phương Hoa - Mother’s Day 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÀI BÔNG HỒNG TRẮNG 
 
 
Ơn dưỡng dục cao tày núi Thái 
Nghĩa sinh thành Nam Hải thua 
xa 
Cài lên áo một cành hoa  
Hoa tươi trắng nuốt lòng xa xót 
nhàu 
 
Nhìn hoa đỏ người trao vui vẻ 
Riêng phận mình lặng lẽ quay 
mau 
Mẫu từ vĩnh biệt đà lâu 
Trong ngày Lễ Mẹ niềm đau 
trùng trùng 
 
Bao thương nhớ chất chồng 
ngày đó 
Từ ra đi chẳng có ngày về 
Mẹ hiền không thể cận kề 
Cơm bưng nước rót trọn bề 
hiếu thân 
 
Nhớ lại Mẹ muôn phần vất vả 
Xa chợ về tầm tã mưa chan 
Thèo lèo gói ấm khăn san 
Giữ cho con, Mẹ nước tràn tấm 
thân 
 
Thời chiến tranh bom ầm ầm nổ 
Trên cửa hầm chắn chỗ Mẹ ngồi 

 

Lặng chờ khi tiếng súng lơi 
Chạy nhanh vào bếp bê nồi thịt 
kho 
 
Con no bụng Mẹ lò dò vét 
Chút cơm dư cháy khét đáy nồi 
Ôm con cười nói, “Xong rồi!” 
Chờ cho yên ắng ta dời khỏi 
quê... 
 
Cả đời chịu muôn bề cực nhọc 
Con luôn là vàng ngọc quý cưng 
Cha đà sớm bỏ hồng trần 
Thờ chồng Mẹ sống cô thân một 
mình 
 
Tình của Mẹ ân tình khó báo  
Ngày Mẫu Từ phải đạo, quý trân 
Màn đêm buông xuống bâng 
khuâng  
Mẹ ơi, con Mẹ muôn phần nhớ 
thương 
 
Phương Hoa – MAY 6th 2021 
 



NGÀY CỦA MẸ 
 
Rộn rã nơi nơi ngày của 
Mẹ 
Con nào quên được nghĩa 
ân sâu 
Ly gia từ đó xa đằng 
đẵng 
Biệt xứ bây giờ cách quá 
lâu 
Dưỡng dục công trời ghi 
tạc dạ 
Sinh thành đức bể nhớ 
nằm đầu 
Nhịn ăn nhịn mặc chừa 
cho trẻ 
Hiền mẫu tình thương 
rực sắc mầu 
 
Phương Hoa - MAY 5th 
2021 

 
 
 
 



 SỰ HY SINH CỦA MẸ 
(Phỏng dịch bài thơ Anh Ngữ 
“THE PRICE OF BEING A 
MOTHER” của nhà thơ BS 
Nguyễn Dương) 
 
 
Một ngày mưa lạnh kéo dài 
Cuối cùng lác đác còn vài giọt 
rơi 
Xoáy lăn tăn mặt hồ lơi 
Bên bờ thân gỗ mục ngời bóng 
râm 
Mắt mở to, Mẹ Ngỗng nằm 
Ngày đêm ấp trứng chờ chăm 
con mình 
Giá nào Mẹ vẫn nặng tình 
Lạnh và đói khát thân hình sá 
chi 
Dầu được bảo vệ thường khi 
Đột nhiên đầu thú xù xì nổi lên 
Lướt về tổ ngỗng như tên 
Cắt qua làn nước bình yên mặt 
hồ 
Mẹ Ngỗng vươn cổ, thế cô 
Người luôn bảo vệ chừ mô, bạn 
đời? 
Tiếng thét xuyên thấu đất trời 
Cứu với! Cứu với! Tắt lời. Hy 
sinh! 
 
Phương Hoa – Mother’s Day 
2021 

 
 
 

 
 



  
 

 
 
 
 

 CÁM ƠN QUÀ TẶNG 
 
Bánh quà Lễ Mẹ đẹp xinh thay 
Nhận được thấy lòng vui ngất 
ngây 
Bà cháu đổi trao tình ngút tỏa 
Mẹ con tâm sự nghĩa tràn đầy 
Cầu mong tháng tháng gom 
điều tốt 
Và chúc ngày ngày gặp vận may 
Lễ Mẫu Từ người người hạnh 
phúc 
Cùng quây quần với tiệc sum 
vầy 
 
Phương Hoa – Ngày Từ Mẫu 
2021 


