
 

"Thống hận Hán gian thằng vô tích 

Đáp tạ tiền nhân cả tấm lòng 

Những bước thăng trầm chân tiếp bước 

Tự hào lịch sử đến ngàn sau." 

 

Em tàng trữ đảng bao năm 

Mà nghe giọng hỏi xa xăm rất dài 

Mở lòng kẻo giọt tàn phai 

Thưa em ạ níu chiêu bài đến đâu 

 

Trả lời chỉ nửa câu thôi 

Nửa câu để lại đâm chồi trả sau 

Hỏi rằng trăng có chiêm bao 

Nửa đêm đảng thở hơi Tàu nguyệt ơi 

Biển Đông tên gọi mất rồi 

Hai quần đảo ngỏ như lời biệt ly 

 

Có một dòng sông trôi vòng qua biển 

Khóc một con tàu bọt trắng sa cơ 

Có một tình anh lưu đày quan ải 

Quần đảo quê hương biệt tích đêm ngày 

 

Biển thắp nhang theo gió về đâu 

Đêm tang thương ngập tới địa đầu 

Thương tình em một ngày dông bão 

Biển nhận vào nấm mộ vàng sao 

 

Ai thu đưa đảo đêm buồn lắm 

Bão qua ngày ném hất mưa sa 

Lệ hờn vong tấm lòng đeo đuổi 

Mai em về lời hỏi phôi pha 

 

Người thường đôi lúc còn thay đổi 

Bút mực giả lòng đứa tẩu vong 

Chiếc lá bay sang hà cớ Bấc 

Vết thương sâu lầm lỡ quá đường 

Cơn gió se se lòng cúi gập 

Thời gian còn mấy để tang thương 



 

 

Có một ngày em là quần đảo 

Xuân man khai một gã tên Tàu 

Biển hôm qua biển thành xa lạ 

Đảo trá hình thành phố Tam Sa 

 

Đảng bên kia đảng khôn người lớn 

Đảng bên này là bé ngây thơ 

Em nhỏ ơi học điều chi lạ 

Đảo quê mình ngờ nghệch trao qua 

 

Có khai sinh một bầy tên đảng 

Máu quê hương nhuộm đỏ lên cờ 

Lũ quanh co lựa lời thất thổ 

Đảng bây giờ liệu tới nơi đâu 

 

Đứa bé ơi hãy mau khôn lớn 

Đêm phương Nam nước mắt mong chờ 

Bé thơ ngây trở mình thiên cổ 

Bỏ đảng vào đậy mộ chìm sao 

 

Em ơi mình cầm tay nhau 

Nghe giọt chực trào khóe mắt 

Đêm qua còn ngấn mưa nguồn 

Rạng đông về đâu đưa tiễn 

 

Bước đi em ơi từng bước 

Dãi dầu sóng vỗ biển Đông 

Thuyền xưa đắm sâu bọt nước 

Giọt tràn ướt rặng mưa ngâu 

 

Trời đất bao la bút mực 

Hẹn về cát chạm bờ Nam 

Đảo yêu nụ hôn túc trực 

Đất liền tựa mẹ chờ con 

 

Trả lời em dứt câu trên 

Để câu phía dưới đảng hèn trả sao 

Hỏi ra thêm một câu nào 

Làm sao cắt nghĩa câu chào rất xa 

 



 

 

Không khóc đâu em 

Như tiền nhân tự hào 

Mở lòng cho Tàu một ống đồng thoát xác 

Không khóc đâu em 

Gương tiền nhân cho mình ghi tạc 

Giờ lịch sử ghi thêm 

Một ống đồng nhục tẩu. 
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