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LÒNG MẸ 
Tác giả: Y Vân 

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,  

Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,  

Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.  

Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.  

 

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.  

Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.  

Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.  

Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.  

 

Thương con thao thức bao đêm trường,  

Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.  

Thương con khuya sớm bao tháng ngày.  

Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.  

 

Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.  

Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.  

Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.  

Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.  

 

Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.  

Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,  

Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.  

Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.  

 

Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.  

Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.  

Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.  

Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.  
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Thương con Mẹ hát câu êm đềm,  

Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.  

Bao năm nước mắt như suối nguồn.  

Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương.  

 

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.  

Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.  

Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.  

Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu. 

 

 
 

 

LÒNG MẸ 2 
 

Sáng tác : Ngọc Sơn  
 

Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai.  

Gió đưa man mác gợi những u sầu.  

Đường xưa nghe lá thu rơi.  

Chiều nay ra đứng nơi đây.  

Gió lạnh lòng mang nỗi nhớ.  

 

Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi.  

Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về.  

Ngày xưa con bé ngây thơ.  

Mẹ hay âu yếm bên con.  

Mẹ bảo mẹ thương con nhiềụ  
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Thu xưa nhìn lá rơi hoài.  

Thương con mẹ trông con về.  

Chờ mong tin con ngày tháng.  

Lòng đầy lo âu sầu nhớ.  

 

 

Bao lá thu rơi mà con chưa về.  

Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai.  

Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào.  

Còn đâu bao dấu yêu xưa  

Giờ đây con đã đi xa  

Mẹ già chờ mong con hoài 

 

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/13716/long_me.html 
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