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LLỜỜII GGIIỚỚII TTHHIIỆỆUU

     Một cậu bé Mông Cổ 12 tuổi, mồ côi từ hồi 8 tuổi. Cha mẹ qua đời trong một tai nạn giao 
thông. Mỗi khi nhớ Mẹ, cậu hát bài “MẸ TRONG GIẤC MỘNG” cho Mẹ cậu ở cõi vĩnh hằng. 
Ngoài ra cậu luôn luôn mơ thấy Mẹ ngồi bên cạnh, cậu ao ước mẹ chứng kiến cậu hát trên sân 
khấu... Khi được hỏi về ước mơ của mình, cậu bé nói: “Mơ ước phát minh ra một loại mực đặc 
biệt mà khi đổ xuống đất nó sẽ biến cả trái đất thành cánh đồng cỏ xanh tươi. Bài hát bằng 
tiếng Mông Cổ và được phụ đề Việt ngữ trong “youtube”.      

     Uudam đăng ký tham dự cuộc thi China's Got Talent show 2011 để thực hiện ước mơ của 
mình với ca khúc "Mother in the Dream" (Mẹ trong Giấc Mộng). Bài hát được hát bằng tiếng 
Mông Cổ nhưng tình cảm và sự thể hiện của Uudam đã truyền cảm xúc đến người nghe khiến 
hàng triệu người rơi lệ. Xin mời vào nghe tại:

http://www.youtube.com/watch?v=TdPSXUbBieM

NNỘỘII DDUUNNGG BBÀÀII HHÁÁTT
(ghi lại theo phần phụ đề tiếng Việt) 

      Trong đất trời bao la rộng lớn. Em mơ thấy mẹ em đang cầu nguyện cho em. Mẹ đưa cho 
em sữa thứ quý giá của đất trời. Mẹ của em ở một nơi rất xa. Trong khi những vì sao đang lấp 
lánh trên đồng cỏ xanh. Em lại nghĩ về khuôn mặt ân cần của mẹ. Mẹ ở thiên đường và cầu 
nguyện cho em một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Mẹ đang ở một nơi rất xa. Trong giấc mơ 
em thấy ngôi nhà thân yêu hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Và mẹ đang hát những khúc ca êm 
đềm. Có một dải cỏ xanh trải dài trước nhà em. Mẹ em đang ở một nơi rất xa và chờ đợi em trở 
về. Gởi cho mẹ những bông hoa “tháng sương” con có thể cảm nhận được từ ánh mắt của mẹ. 
Con của mẹ đã bị đánh thức bởi giấc mơ. Hãy đến đây mẹ của con. Con mơ cưỡi chim hạc bay 
trên bàu trời. Con mơ mẹ mang cho con hạnh phúc. Con trai của mẹ đang đến và làm ơn hãy 
đợi con. 
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Đất trời rộng lớn bao la
Trong đây em thấy hiện ra Mẹ hiền

Mẹ đang cầu nguyện cho em,
Mẹ đưa em sữa điểm thêm nụ cười

Sữa quý giá của đất trời.
Mẹ em hiện ở một nơi xa vời
Muôn sao lấp lánh buông lơi

Chiếu trên đồng cỏ xanh tươi vô ngần.
Chợt khuôn mặt Mẹ ân cần

Trong tâm em hiện muôn phần yêu thương.
Mẹ em đang ở thiên đường

Ánh vàng phô sắc Mẹ đương nguyện cầu
Cho em hạnh phúc dài lâu

Bình an cuộc sống trước sau chan hòa.
Mẹ em đang ở rất xa

Trong mơ em thấy ngôi nhà thân yêu
Hiên ra với vẻ mỹ miều

Vầng dương ươm nắng sớm chiều thêu hoa
Mẹ em đang cất tiếng ca

Hát lên nhạc khúc thiết tha êm đềm,
Ở ngay phía trước nhà em

Cỏ xanh một dải bình yên trải dài.
Mẹ em đang ở xa xôi

Đang chờ đợi đứa con côi trở về.
*

Từ thảo nguyên chốn làng quê
Con quỳ dâng Mẹ trọn bề tình con

Những bông hoa ướp nụ hôn
Mà con cảm nhận mãi còn linh thiêng

Từ trong ánh mắt Mẹ hiền,
Mẹ ơi con Mẹ há quên được nào

Giấc mơ đẹp đẽ ngọt ngào
Khiến con thức giấc xiết bao bồn chồn.

Hãy đến đây Mẹ của con
Con mơ cưỡi cánh chim trong bàu trời

Cánh chim hạc đẹp tuyệt vời,
Con mơ bóng Mẹ hiện nơi chốn này

Cho con hạnh phúc tràn đầy.
Con trai mong Mẹ dang tay đón chào

Vòng tay từ ái nhiệm màu
Đợi con, đón bước con vào thiên thu.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(chuyển thơ)


