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Về	  Thăm	  Quê	  Hương	  Tôi	  

I	  
Về	  thăm	  Quê-‐Hương	  tôi,	  
Biển	  xanh,	  sóng	  vỗ	  rạt-‐rào,	  

Nhạc	  thông	  reo	  vi-‐vu	  ,	  chào	  đón	  khách	  bốn	  phương	  về	  .	  
Vượt	  khơi	  ra	  lao	  xanh	  thăm	  PHƯỚC-‐HẬU	  qua	  HẢI-‐MINH	  .	  
Thuyền	  tung-‐tăng	  đêm	  trăng,	  mình	  ghé	  bến	  xưa	  THỊ-‐NẠI	  .	  

II	  
Về	  thăm	  Quê-‐Hương	  tôi,	  

Chùa	  LONG-‐KHÁNH	  chốn	  QUI-‐THÀNH,	  
Về	  AN-‐NHƠN	  hương	  sen	  chùa	  THẬP-‐THÁP	  ngát	  thơm	  lành.	  
Ngược	  CÔN-‐GIANG	  quanh	  co,	  ta	  ghé	  thăm	  chốn	  BÌNH-‐KHÊ,	  

Nhà	  TÂY-‐SƠN	  nơi	  đây	  vùng	  lên	  thống-‐nhất	  sơn-‐hà.	  
III	  

Về	  thăm	  Quê-‐Hương	  tôi,	  
Miền	  PHÚ-‐CÁT	  lúa	  thơm	  vàng,	  

PHÙ-‐MỸ	  vang	  danh	  lam	  chùa	  HANG	  ĐÁ,	  chốn	  non	  bồng	  .	  
	  	  
	  
	  
	  



Về	  Thăm	  Quê	  Hương	  Tôi	  
	  
	  
	  

HOÀI-‐NHƠN	  ra	  TAM-‐QUAN	  ta	  ngất-‐ngây	  bóng	  dừa	  xanh	  .	  
Dòng	  LẠI-‐GIANG	  êm	  trôi	  lờ-‐lững	  �ếng	  ai	  khoan	  hò	  .	  

	  
IV	  	  

HOÀI-‐ÂN	  xa	  lắc	  xa,	  
Rừng	  thiêng	  núi	  biếc	  chập-‐chùng,	  	  

Về	  VÂN-‐CANH,	  AN-‐KHÊ,	  miền	  sơn-‐cước	  nhấp	  rượu	  cần	  .	  
Tình	  yêu	  thương	  Quê-‐Hương	  cao	  ngất	  như	  dãy	  TRƯỜNG-‐SƠN	  ,	  

Khèng	  vang	  trong	  Buông	  xa,	  nàng	  sơn-‐nữ	  hé	  môi	  cười	  .	  
	  
V	  
	  

Về	  thăm	  Quê-‐Hương	  tôi,	  
Miền	  TUY-‐PHƯỚC	  ghé	  NGUYÊN-‐THIỀU,	  

Nhịp	  kinh	  vang	  đêm	  đêm,	  nguyện	  đất	  nước	  sớm	  thanh-‐bình	  .	  
Là	  đây	  Quê-‐Hương	  tôi,	  ôi	  gấm	  hoa	  bao	  ngàn	  năm	  .	  

Về	  thăm	  Quê-‐Hương	  tôi,	  BÌNH-‐ĐỊNH	  mến	  yêu	  muôn	  đời	  .	  
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