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MIỀN TÂY TRONG TRÁI TIM TÔI 

Tác giả : Đỗ Phong Châu  
 

Hò ơ..Long Xuyên nước ngọt gió hiền 
Tàu xuôi Nam Hải ngược miền Nam Vang, 

Thương hồ chiếc dọc, chiếc ngang 
Tiếng rao lãnh lót nhịp nhàng chèo khua. 

(giọng hò miền Tây, đầu thập niên 1960) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Ánh dương hừng mọc trên bờ ruộng 
Sau tấm màn thưa của rặng bần. 
Rạch Giá quê em, sao đẹp quá ! 

Lung linh trong gió, nắng trong veo… 
 

Chiều hừng đông đỏ than hồng, 
Đàn cò bay lả trên đồng Sóc Trăng. 

Lúa vàng bát ngát thênh thang, 
Mái chèo em đẩy Cửu Long êm lòng. 

 
Trăng thu nhảy múa giữa dòng 

Con sông Bình Thủy uốn vòng quanh co. 
Sáo đêm đệm khúc đàn tranh, 

Cảnh miền Tây ấy, ai người quên cho ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Đồng Tháp Mười nở đầm sen 
Chung quanh lau sậy, ánh trăng ngời ngời. 

U Minh muôn dặm rừng tràm, 
Đàn chim đứt cánh tan hàng lẻ loi. 

 
Rừng đước chạy miết Cà Mau 

Tôm cua lóc nhóc, ai mang được về ? 
Soài tươi phủ kín bông vàng 

Hương thơm hăng hắc, trái tròn đong đưa. 
 

Bằng lăng dài mượt lê thê, 
Cánh êm như lụa bay trong nắng chiều. 

Hoa trôi theo nước bồng bềnh, 
Theo hồn gió gởi về người năm xưa. 

 
Rặng dừa tàu lá lân lưa 

Đón cô thôn nữ gánh vai chợ về. 
Hạt sương nũng nịu bên lề 

Đượm tình gió ấm ánh hồng ban mai. 
 

Buồng dừa chi chít trái ngon 
Cho ta mát rượi tấm lòng chân quê. 

Dừa xanh, mây trắng, trời cao 
Thiệt là diễm phúc cảnh đời thần tiên ! 

 
Miền Tây duyên dáng như em, 

Ai về chẳng nhớ, muôn đời chẳng quên ! 
Miền Tây sông nước mỹ miều 

Tôi về tôi nhớ nụ cười em trao… 
 

Đỗ Phong Châu 
(mùa thu 2008) 

 
 

 


