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Đưa Em Về Thăm Huế 
 
 

  
Rất tiếc chưa đưa em về thăm Huế 
Bằng con tàu chạy suốt mấy ngày đêm 
Để em ngắm những rừng dừa xoả tóc 
Bãi cát vàng sáng mát dưới trăng êm. 
  
Tàu vẫn chạy trong đêm khuya vằng vặc 
Bóng Trường sơn lồng bóng biển chập chùng 
Ngọn tháp Hời chơ vơ trên đỉnh núi 
In một chấm buồn vào xanh thẳm mênh mông. 
  
Em sẽ đi qua sông Trà, sông Vệ 
Qua Ngũ Hành sơn, trèo núi Hải vân 
Đi hết bãi Lăng cô, Thừa lưu, Nướt ngọt 
Huế thân yêu mỗi phút một thêm gần. 
  
Đã đến nơi rồi, quê hương anh đó 
Xanh xanh xanh, xanh núi, xanh sông 
Trắng nón bài thơ, vàng mơ nắng lụa 
Gốc phố khoe tươi đóa phượng hồng. 
  
Em hãy đứng lặng yên một phút 
Soi bóng mình dưới mặt nước Hương giang 
Em sẽ hiểu, câu trả lời đã rõ 
Sao giọng ngâm anh êm ái dịu dàng 
  
Chuyến đò Thừa phủ không còn nữa 
Cây đa xưa cũng khuất dấu bên bờ 
Mấy o áo trắng đi đường khác 
Thiếu tiếng cười, sông nước cũng tương tư 
  
Chuông Thiên Mụ vẫn sớm hôm dìu dặt 
Ngọn trúc mềm vẫn ngày tháng đong đưa 
Anh muốn thu tiếng chuông chùa huyền diệu 
Mở cho em nghe, hoà với tiếng “Hò….ơ” 
  
 
 



2 
 

 
Để em thấy trong phút giây nào đó 
Mình muốn tan ra cùng với tiếng chuông tan 
Để nhập điệu vào tận cùng cái đẹp 
Của Huế thân yêu, của Huế mơ màng. 
  
Bà con mình bỏ Huế đi cũng lắm 
Nhưng người về mỗi lúc một thêm đông 
Đi hay ở vẫn thiết tha với Huế 
Vẫn bao lần nghe Huế nhói trong tim 
  
Người ta có rất nhiều nơi để đến 
Chỉ một nơi thân thiết để quay về 
Thắp một nén hương thăm người xưa cảnh cũ, 
Đủ nghe lòng ấm lại mới tình quê. 
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