
Your mother is always with you…

Your mother is always with you...

She's the whisper of the leaves
as you walk down the street.

She's the smell of bleach
in your freshly laundered socks.

She's the cool hand on your brow
when you're not well.

Your mother lives inside your laughter.
She's crystallized in every tear drop.

She's the place you came from,
your first home...

She's the map you follow
with every step that you take.

She's your first love
and your first heart break...

and nothing on earth can separate you.

Not time, not space...
Not even death...

will ever separate you
from your mother...

You carry her inside of you...

Anonymous



Mẹ ta luôn ở cạnh ta

Mẹ ta luôn ở cạnh ta…
Mẹ là tiếng nói thiết tha thì thào

Từ muôn cánh lá vẫy chào
Khi ta bước xuống đường vào phố xưa.

Mẹ là mùi thuốc thơm đưa
Ướp trong đôi vớ mới vừa giặt xong.

Mẹ là tay mát chờ mong
Sờ trên vầng trán khi trong thân mình
Không còn khoẻ mạnh thường tình.

Mẹ ta hiện ở âm thanh rất gần
Khi ta nở nụ cười xuân.

Mẹ còn đôi lúc sáng ngần kết tinh
Trong từng giọt lệ lung linh.
Mẹ là nơi chốn ta sinh ra đời
Nhà đầu tiên của con người.

Mẹ là chỉ dẫn trong nơi bản đồ
Mà ta theo sát từng giờ

Theo từng bước thuở ngây thơ đó mà.
Tình đầu thương mến của ta

Chính là Mẹ đó, ai mà khác đâu
Mối đau lòng lúc khởi đầu

Cũng là chính Mẹ, ta nào dễ quên…
Và trần gian khắp mọi miền

Không gì ngăn cách Mẹ hiền cùng ta.
Dù thời gian có trôi xa,

Dù không gian có bao la vô cùng
Và ngay cả sự mệnh chung

Giữa ta và Mẹ khó hòng cách ngăn…
Vì ta ấp ủ ngàn năm

Bóng hình Mẹ ở nội tâm của mình.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)
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