
 

 

TÌM ĐÂU  

    Minh Thuý Thành Nội 

 
 
 

(Ngũ độ Thanh ) 

 Nhớ rõ trong lòng hoạt cảnh xưa  

 Niềm vui kỷ niệm nhắc bao vừa  

 Trồng khoai, bí đỏ theo mùa hạ 

 Chụm bếp than hồng những buổi mưa 

 Lượm sỏi, chăm vườn say ngõ nắng  

 Thêu hình, luyện chỉ thú hè trưa  

 Gia đình hạnh phúc êm đềm mãi  

 Bỗng khóc khi nhìn ảnh Mẹ xưa  

          

 

................................................................... 

 

Ngày Lễ Mẹ 

 

 Vất vả không nề cực nhọc thân 

 Thương con lặn lội trải trăm lần  

 Ngày đông hứng gió môi khô nhạt 

 Tháng hạ phơi sương tóc bạc dần 

 Bỏ nước ra đi sầu ngập đọng 

 Rời làng trốn chạy khổ đầy dâng 

 Hôm nay Lễ Mẹ buồn tê tái  

Thắp nén hương yêu buốt cõi phần  

 

Minh Thuý Thành Nội 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  YÊU MẸ  

  

Mẹ sống tình thương như núi rộng  

Hy sinh tận tụy lộng hoa ngời  

Tấm thân khổ cực suốt đời 

Gió mưa chẳng thể giảm vơi bao tình 

 

Mẹ nét hiền hoà tim chẳng diệt  

 Luôn tình nghĩa trọng biết nhục vinh 

 Con luôn giữ mãi tấm hình  

Nhiều lần thích ngắm nét xinh  hồng trần 

 

 Mẹ vẫn chưa bao lần lấn áp  

 Luôn tâm trả nợ đáp đền ơn 

 Đêm về đắp tấm chăn đơn 

 Vòng tay quấn chặt nghe vờn mộng ơi 

 

Ký ức xưa bên đời vẫn nhớ  

Ăn mày đến cửa mở lòng thay 

Thương nhiều những kẻ chẳng may  

Từ bi ngay cả kẻ say nơi nào 

 

 Bỗng thấy cay dâng trào khoé mắt  

 Buồn ơi định mệnh bắt rời xa  

 Đêm khuya có tiếng thở ra  

 Quê hương vận mệnh phong ba kiếp người 

 

 Ánh nguyệt bên mành rơi bóng xéo  

 Lòng con tưởng nhớ héo là bao  

 Lắng nghe cây lá rì rào 

 Nhặt từng kỷ niệm ngày nào đẹp yên 
 

Minh Thuý Thành Nội 

Thơ Về Mẹ - Minh Thúy 

 

 


