
  
  

TTOO  MMYY  MMOOMM  
 

To My Mom 

who’s a listener and a friend, 

To My Mom whose love never ends. 

To My Mom whose heart is sore broken, 

To My Mom whose love 

is unspoken. 

 

To My Mom 

who never really ages, 

To My Mom I could fill up pages. 

To My Mom who unwraps my emotions, 

To My Mom, 

I’d swim over oceans. 

 

To My Mom 

I’m proud to express, 

“You’re the greatest and the best.” 

To My Mom who sacrificed much, 

To My Mom 

I love your sweet touch. 

 

To My Mom 

I’m still her sweet little baby, 

To My Mom who loves me 

though sometimes I’m lazy. 

To My Mom I can be the most honest, 

To My Mom who keeps her promise. 

 

To My Mom  

who prays from her heart. 

To My Mom who has had a great part, 

In shaping and making me into the child  

who once was confused and often too wild. 

 

  

  

GGỬỬII  MMẸẸ  CCỦỦAA  CCOONN  
 

 Vài hàng kính gửi Mẹ yêu 

Mỗi khi con nói Mẹ chiều Mẹ nghe 

Mẹ là người bạn cận kề, 

Suối nguồn tình Mẹ không hề cạn vơi. 

Đôi khi lòng Mẹ tơi bời, 

Thâm trầm tình Mẹ không lời thốt ra. 

 

 Mẹ thời trẻ mãi không già, 

Tình con dâng Mẹ chan hòa ngàn trang. 

Trong con tình cảm thênh thang 

Mẹ thời khai mở nhẹ nhàng cảm thông, 

Cho dù biển rộng mênh mông 

Con bơi tìm Mẹ mà không ngại ngùng. 

 

Con yêu Mẹ, yêu vô cùng 

Con luôn kiêu hãnh nói sung sướng rằng: 

“Mẹ vĩ đại không ai bằng 

Mẹ thời tuyệt hảo, vĩnh hằng, Mẹ ơi!” 

Mẹ hy sinh cả một đời, 

Bàn tay xoa dịu con thời khó quên. 

 

Mẹ coi con ở cạnh bên 

Mãi còn bé bỏng lành hiền thơ ngây, 

Con dù lười biếng đôi ngày 

Mẹ luôn thương mến la rầy gì đâu. 

Con luôn thành thật hàng đầu, 

Noi gương Mẹ quý trước sau giữ lời. 

 

Mẹ thường cầu nguyện đất trời 

Thiết tha, nồng thắm, muôn đời thành tâm. 

Chính bàn tay Mẹ dự phần 

Nuôi con lớn dậy khôn ngoan nên người 

Dù con Mẹ đã có thời 

Bước chân lầm lạc rong chơi lỡ làng. 

 

 




