
CHỪ BÊN NI  

RĂNG MONG VỀ THĂM HUẾ! 
 

   

             

Chừ bên ni, răng mong về thăm Huế? 

Thần Kinh ơi, ta vẫn nhớ âm thầm 

Đã trải bao cuộc hưng phế thăng trầm 

Huế dấu yêu vẫn đài trang thơ mộng 

 

Thôn Vỹ Dạ, hàng cây im rũ bóng 

Cầu Nam Bình, trải rộng dải Hương Giang 

Chiều buông lơi, núi Ngự khói lam buồn 

Mưa tí tách Nam Giao sầu vạn cổ! 

 

Ta đến đây vùng quê hương rộng mở 

Đám cỏ khô cằn chan chứa tình quê 

Màu đất xám đen đưa dẫn lối về 

Dòng phù sa nuôi ruộng đồng lúa mạ 

 

Cơn mưa đầu mùa mượt mà hoa lá 

Giọt nước trong xanh trái nụ tươi màu 

Đêm quê hương trăng sáng rộ trời sao 

Gió Thành Nội lâng lâng hồn lữ thứ 

 

Thần Kinh ơi, ấp yêu đời viễn xứ 

Chiều mây bay thương nhớ núi Ngự Bình 

Nón bài thơ tô đẹp thuở học sinh 

Hơi sương nhẹ tình quê thêm thắm thiết 

 

Nơi thâm nghiêm mở đầu trang sử Vìệt 

Một lần thăm, rồi vĩnh biệt ra đi... 

Tình quê hương, se sắt nỗi phân kỳ 

Ta nhớ Huế... thương về miền cố thổ 

 



 

Hồi chuông Thiên Mụ đêm trường vọng đổ 

Nắng lung linh đan từng nhịp Trường Tiền 

Phú Văn Lâu chênh chếch bóng trăng nghiêng 

Vẳng giọng hát ơi hời thương ôn mệ 

 

Đi mô rứa, Đông Ba chiều bóng xế? 

Cung điện huy hoàng cổ kính nên thơ 

Sáng Thuận An còn vương động sương mờ 

Màu Phượng đỏ trải sân trường Đồng Khánh 

 

Về thăm Huế chít vành khăn tang trắng! 

Tưởng niệm muôn đời cái Tết Mậu Thân! 

Nghe hờn căm chất ngất ngút trời xanh 

Ngậm ngùi khóc những mồ chôn tập thể! 

 

Chừ bên ni răng mong về thăm Huế? 

Huế kêu hùng trong khói tỏa sương lam 

Huế là phần xương thịt đất Việt Nam 

Tôi thương Huế, người yêu tôi là Huế 

 

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN 

 
https://youtu.be/T_jqX-96q6k (<= bấm vào nghe Thy Thảo ngâm) 
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