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Trộm nghe: 

Giặc ngoài dễ phòng, 
Bệnh trong đáng sợ! 

Hãy xem, 

Hoàng Sa đã ngập trong chảo dầu sôi, 
Biển Đông sắp chìm trong cơn bão tố. 
Kẻ thất phu hừng hực thù căm, 
Bậc trí giả phừng phừng phẫn nộ. 

Nhìn kẻ địch: 

Bao phen cắt cáp hiếp tàu, diệu võ dương oai, 
Mấy lượt tập trận dàn binh, khua môi múa mỏ. 
Tàu cá khoang không tấc sắt, để nó bắn súng ngắn súng dài, 
Ngư dân phơi tấm lưng trần, mặc chúng nện cây to cây nhỏ! 
Làm con nhớ cha, cạn lệ lâm li, 
Để vợ khóc chồng, tàn canh vò võ. 
Hải đảo ta mà chúng đóng quân, xem giống của chùa, 
Lãnh hải ta mà chúng thăm dò, làm như của chợ! 

Chớ nên, 

Thấy đồng bào mình nhục, mà đành ngoảnh mặt làm ngơ, 
Nhìn tổ quốc mình đau, lại cứ khoanh tay đứng ngó! 
Nghe qua mấy câu chính khí, cầm bằng ăn ớt ăn tiêu, 
Đạp vào mặt kẻ yêu dân, tưởng chừng đạp heo đạp chó! 
Đi xe nệm dày một chống, bà ngồi êm đít sướng mông,  
Nhà dựng lầu ngót mấy tầng, ông ngước ngoẹo đầu trẹo cổ! 
Thênh thang Hoàng Sa trăm dặm, địch đã cướp rồi xương máu cha ông. 
Leo heo Tiên Lãng mấy sào, ngươi lại chiếm cho anh em giòng họ! 
Ba hoa miệng lưỡi thì biết đâu ai quỉ ai người, 
Bề thế tiện nghi thế mới rõ ai thầy ai tớ! 
Mãi tham ô nên đất nước mãi nghèo, 
Còn lãng phí nên nhân dân còn khổ: 
Bỏ một màn lãng phí, sẽ cứu bao nạn dịch thiên tai, 
Gom mấy trận tham ô, xem còn hơn mưa giông bão lũ! 



Lạm công quĩ nên vật giá leo thang, 
Rút công trình nên cầu đường thành hố! 
Xoay qua, xoay lại, để cầu lộc hưởng bách niên, 
Xét tới xét lui, rõ là tội lưu thiên cổ! 

Có hết đâu! 

Là cậu tú, mà viết chữ còn trật hỏi, ngã, tê, xê, trông giống cua bò, 
Đậu ông nghè, mà hỏi sử còn ngọng ú, ớ, u, ơ, tưởng đâu lưỡi đớ! 
Người mưu ích nước lợi dân, thì đong bằng vỏ hến vỏ sò, 
Kẻ lo chạy chức mua quan, lại lường bằng cái thau cái rổ! 
Khi tàu vũ trụ đã đến sao hỏa, sao kim, 
Mà nền quốc học còn ở bờ đê, đầu lộ! 
Khác nào bộ máy cà tàng, 
Giống y con tàu cổ lỗ! 
Kẻ vô sỉ thì đầy như lông chó lông mèo, 
Quan thanh liêm lại hiếm như sừng heo sừng thỏ! 
Lệ buồn lịch sử phải khóc sụt sùi, 
Mồm thúi quân thù lại cười hô hố! 

Tỉnh lại đi! 

Hãy soi đạo đức người xưa để tự răn mình, 
Hãy lấy tài năng người nay mà làm xấu hổ. 
Một trăm năm thuộc Pháp, lấy đó mà lo, 
Một ngàn năm thuộc Tàu cớ chi không nhớ? 
Chẳng thấy cái nguy phải chịu làm lệ làm nô, 
Thì ở trong mơ cũng chẳng thành rồng thành hổ! 

Một mai, 

Trường Sa bốn hướng sóng trào, 
Tổ quốc ngập trời lửa đỏ. 
Thì của tham ô có ngăn được hỏa tiễn địch rời giàn, 
Thì tiền hối lộ có đánh tan tàu chiến thù đổ bộ? 
Hơi rượu ngọt “hàng hiệu” không làm cho lũ giặc lui binh, 
Móng tay nhọn “chân dài” đâu xé được quân thù đứt cổ? 

Đã tự hào: 

“Một dân tộc anh hùng” 
“Bốn nghìn năm lịch sử”. 

Thì chớ quên câu: 



“Dân gần trăm triệu mà lại yếu xìu, 
Nước bốn ngàn năm vẫn như trẻ nhỏ!” (1) 
Chớ để quân thù coi cọc Bạch Đằng là… cọng lạt xỉa răng, 
Đừng để kẻ địch xem gươm Lê Lợi là… cây kim may áo! 

Mà cho chúng biết, 

Gươm Lê Lợi thép báu vẫn ngời, 
Sông Bạch Đằng máu xưa còn đỏ.(2) 
Quân ta đi đường núi, ầm ầm mấy hướng núi mòn, 
Tàu ta lướt biển đông, ào ạt bốn bên biển lở! 
Đổ máu đào cho tổ quốc quyết sinh, 
Khai hỏa lực cùng quân thù quyết tử! 

Trường Sa ta, 

Hiên ngang đi trên ngọn lửa hồng, 
Dũng cảm đạp lên làn sóng dữ. 
Mặt quân thù càng lạnh như băng, 
Lòng chiến sĩ càng sôi như lửa. 
Lấy ba miền tổ quốc làm nhà, 
Lấy trăm đảo biển đông làm mộ. 
So gươm cùng địch, để xem ai sắc ai cùn, 
Đọ máu với thù, thử coi ai đen ai đỏ! 

Nay, 

Tim sắt lòng son, 
Trường Sa hạ bút./. 

Kha Tiệm Ly 

(1) Trộm ý câu: “Dân hai mươi triệu người lớn bé, 
Nước bốn ngàn năm vần trẻ con” 
(2) Trộm ý câu: “Đằng Giang tự cổ huyết du hồng” 

 


