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Chiều Trên Quê Hương 
Tác giả: Phan Ni Tấn 

 
1.bắc Cần Thơ 
chờ bắc ở bến Ninh Kiều 
gío về thổi ướt cả chiều dưới sông 
ta như bèo nước bềnh bồng 
mấy năm đi biệt mà không về nhà 
những thằng sống sót trận qua 
chiều nay đợi chuyến bắc ra chiến trường 
 
2.quán lá ở daknil 
hớp một hớp nước trà thiu 
im nghe tịch lặng hiu hiu thổi về 
cái đời lính trận xa quê 
nhìn sương khói phủ thấy thê lương chiều 
hớp thêm hớp nước trà thiu 
nghe trong tịch lặng có điều bất an 
 
3.ghé krongpha ngồi nhớ 
quanh co xuống dốc đèo dài 
đoàn quân xa đậu dọc hai bên đường 
trời chạng vạng đã mù sương 
đèn lên quán thấp, ngồi thương nhớ nhà 
chim chiều khắc khoải xa xa 
lòng buồn như ứa mắt ra đầm đầm 
tính ra, ừ, đã nhiều năm 
phong trần ta vẫn biệt tăm chốn nào 
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4.qua đèo Mụ Gìa 
xe lên tới đỉnh mụ gìa 
trên cao trời đất bao la vô cùng 
ngợp hồn ta giữa muôn trùng 
lũng sương mây đọng trắng vùng sơn lâm 
dưới sâu cây đứng ngàn năm 
chìm trên đèo thẳm âm âm bóng chiều 
theo xe ta xuống thôn nghèo 
hồn còn vắt vẻo giữa đèo hoang vu 
 
5.về Buôn ma Thuộc 
lên đèo Dục Mỹ ban trưa 
ta về ở dưới gío mưa não nùng 
xe qua đồi núi chập chùng 
lên heo hút lạnh núi rừng tây nguyên 
tưởng đi rủ sạch ưu phiền 
ngờ đâu bụi đỏ trên miền cuốn theo 
thôi thì về với cheo leo 
nghe chim ông láo kêu rêu cũng đành 
lên tây nguyên trấn giữ thành 
thương con vượn hú trên cành chon von 
đón ta về núi về non 
bóng tà đỏ tợ như hòn núi rơi 
 
Phan Ni Tấn 
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