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ĐẸP HẬU GIANG  

  Kiên Giang  

 

Đây Hậu Giang ! Đây Hậu Giang !  
Nhánh sông gắn bó Cửu Long Giang  
Phù sa cuộn chảy trong dòng nước  
Khói sóng hòa hơi thở xóm làng. 

 
Nơi đây đời sống thanh bình lắm  

Với đất phì nhiêu nước Hậu Giang  
Vú sữa Cần Thơ căng ý mọng  

Sầu riêng Long Mỹ nhớ mang mang. 
 

Muối Bạc Liêu mặn tình biển cả  
Tiêu Hà Tiên nồng ý quê hương  

Thơm tho gói thuốc mùi Cao Lãnh  
Cá cháy bùi ngon vị Sóc Trăng. 

 
Gạo móng chim thơm mùi rạ ngọt 

Nấu nồi Hòn Đất, lò Hòn Me 
Chụm than đượm lửa lòng cây đước 

Ôi lửa Cà Mau đẹp ý quê ! 
 

Tàu mật cật em chằm nón lá 
Anh đội đầu che nắng chang chang 

Sáng cày, khuya cấy, chiều phăng lưới 
Anh nhớ tâm tình gái Hậu Giang. 

 
Năm nao thiếu áo không mùng ngủ 

Sao nhớ bàn tay gái Thất Sơn 
Đêm tối nhổ bàng đương đệm nóp 
Mặc cho tiếng súng vọng bên đồn. 

 
Qua mùa nước nổi vùng Châu Đốc  

Nhờ lá Cà Mâu với lóng tre  
Cọng choại U Minh thương luộc lạt 
Đèn khuya mới sáng giữa nhà bè. 
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Hòn Tre, Phú Quốc dù xa bãi  
Vẫn nối tình thương mảnh đất liền  

Nước biển phù sa trào máu đất  
Đất bồi cho máu trở về tim. 

 
Nếu thiếu lá dừa soi bóng nước  

Thiếu bông lúa trổ, búp măng tre  
Cánh diều không vút trên lưng gió  
Thì chết trong lòng những ý quê ! 

 
Nếu cô thôn nữ ngừng câu hát  
Nếu bạn thương hồ bặt tiếng ca  

Nước bạc trường giang không chảy nữa 
Hoa bần thôi rụng xuống phù sa ! 

 
Nhớ lại năm nao, ngày chạy loạn 

Hậu Giang trầm mặc giữa niềm kinh 
Mùi diêm thuốc súng mờ hương khói 

Chuông vọng niềm đau khóc thái bình. 
 

Trở lại xóm dừa mùa lửa loạn. 
Ngồi trên bến cũ lắng không gian 
Vô tình tôi vớt trong lòng nước, 

Giọt máu miền Nam, máu Hậu Giang. 
 

Nước chảy một dòng ra biển cả  
Vẫn mang tình nước Cửu Long Giang  

Sông ơi ! Dù nước ra khơi biển  
Vẫn nhớ chan hòa Hậu Giang !  
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