
 

 
 

 

 

"Tháng Tư phơi ảnh Sàigòn 

Hồ Quang lên đỉnh O tròn Sử Nam" 

 

Những cánh chim phân ly 

hai nghìn một trăm ba mươi năm 

làm sao biết đường bay về cội 

Xin hỏi thử lòng người 

mấy ai còn ngợ nhớ tổ tông 

An Quốc Thiếu Quý lưỡi trơn 

lời ngọt 

Lật sử ngày xưa 

cũng chữ tốt chữ vàng 

 

Lưỡng Quảng - Hải Nam đã chìm sâu 

trong ngục tù tộc Hán 

Bách Việt ngày qua 

giặc đồng hóa tên Tàu 

Một Lạc Việt Giao Châu 

thêm nghìn năm thuộc Bắc 

Con cháu bây giờ bao kẻ ngộ 

về đâu. 

// 

Đường gươm thứ hai bọn xâm lăng 

nhân danh Cộng sản 

Hà Nội một thời ngu 

thành nối giáo cho Tàu 

Thân thể mẹ Việt Nam mất thêm 

hai quần đảo 

Bản Giốc thượng nguồn cùng biệt tích 

hạ lưu 

// 

Hỡi đứa súc sinh tóc bạc 

nhưng miệng còn bú mớm 

Hỡi loài tham ngu đần độn 

đang theo đảng nhập đàn 

Hãy lật sử Việt Tộc 

để ngẫm về giang sơn xã tắc 

Để thấu hận về đường gươm sắc 

Lữ Gia 

"Sàigòn ngày tháng mau qua 

Tiếc thương thì cũng gượng tha nỗi hèn 

Bây giờ nước đã vào men 

Đoạn trường như cảnh say mèm vong thân." 
 

 

 
Tạ Cự 

( Sydney - Australia ) 
  

 



 

 

 

Theo Ngô Sĩ Liên: 

"Ngũ Lĩnh đối với nước Việt ta là ải hiểm cửa ngõ của nước cũng như Hổ 

Lao của nước Trịnh, Hạ Dương của nước Quắc. Làm vua nước Việt tất 

phải đặt quân chỗ hiểm để giữ nước, không thể để cho mất được. Họ Triệu 

một khi đã không giữ được đất hiểm ấy thì nước mất dòng tuyệt, bờ cõi bị 

chia cắt. Nước Việt ta lại bị phân chia, thành ra cái thế Nam-Bắc vậy. Sau 

này các bậc đế vương nổi dậy, chỗ đất hiểm đã mất rồi, khôi phục lại tất 

nhiên là khó. Cho nên Trưng Nữ Vương (Trưng Trắc) tuy đánh lấy được 

đất Lĩnh Nam, nhưng không giữ được nơi hiểm yếu ở Ngũ Lĩnh, rốt cuộc 

đến bại vong. Sĩ Vương(*) tuy khôi phục toàn thịnh, nhưng bấy giờ còn là 

chư hầu, chưa chính vị hiệu, sau khi chết lại mất hết; mà các nhà Đinh, 

Lê, Lý, Trần chỉ có đất từ Giao Châu trở về Nam thôi, không khôi phục 

được đất cũ của Triệu Vũ Đế, cái thế khiến nên như vậy." 

(*) Sĩ Nhiếp, quan cai trị nhà Đông Hán tại Việt Nam từ năm 187 đến 226. 

 

 
 

 

 


