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Bình Định quê hương tôi

Không phải ngẫu nhiên mà Bình Định được gọi 
là miền đất văn đất võ. Người xưa nói “Địa linh 

sanh nhơn kiệt” và cũng cho rằng “Thời thế tạo anh 
hùng”. Quê tôi có lẽ nằm cả trong hai trường hợp ấy.

Vùng đất ở miền Trung Trung Bộ nằm giữa Phú 
Yên và Quảng Ngãi, một bên là biển, một bên là núi 
có Quốc lộ 1 và đường sắt thông thương nối liền Bắc 
Nam ấy đã có từ ngàn xưa mà đầu tiên mang tên là 
nước Lâm Ấp. Đến đời nhà Lê theo với cuộc Nam 
tiến, người Việt mới bắt đầu có mặt, tạo dựng nên 
Bình Định ngày nay.

Ven bờ biển Bình Định có đến 33 đảo lớn nhỏ 
nằm trải dài từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Phù 
Mỹ. Các sông trong tỉnh đều bắt nguồn từ những vùng 
núi cao của sườn phía Đông dãy Trường Sơn có độ dài 
ngắn, không lớn nhưng lại có độ dốc cao nên thường 
xảy ra lũ lụt rất mạnh gây ngập úng kéo dài nhiều 
ngày. Các sông lớn được biết đến như sông Kôn, sông 
Lại Giang, sông La Tinh và sông Hà Thanh đã hợp lưu 
với các sông nhỏ, suối chằng chịt nhiều địa phương 
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trong tỉnh. Bên cạnh đó là hệ thống hồ, đầm nằm rải 
rác trong toàn tỉnh mà nổi tiếng có đầm Trà Ô, Đề 
Ghi, Thị Nại.

Bình Định không thiếu những chứng tích lịch sử 
như thành Hoàng Đế, thành Thị Nại, tháp Chàm. 
Các nơi thờ phụng như nhà thờ Chánh Tòa, các chùa 
như chùa Long Khánh, Sơn Long, Thập Tháp, Nhạn 
Sơn, Linh Phong, chùa Hang, tu viện Nguyên Thiều. 
Những ngôi đền thờ các bậc danh nhân chí sĩ như 
Đào Duy Từ, Tăng Bạt Hổ, Mai Xuân Thưởng. Các 
khu di tích như Chi bộ Vạn Đức, Chiến thắng Chợ 
Cát, đèo Cù Mông, đèo Nhông Dương Liễu. Các danh 
lam thắng cảnh như Ghềnh Ráng - Tiên Sa, Hầm 
Hô, bãi biển Quy Hòa, núi Bà, bãi biển Nhơn Lý Cát 
Tiến, đầm Thị Nại, bán đảo Phương Mai, suối khoáng 
nước nóng Hội Vân, hồ Núi Một, Cù lao Xanh, mũi 
Vi Rồng, cầu Thị Nại. Những danh lam thắng cảnh, 
những chứng tích lịch sử do từ thiên nhiên cấu tạo 
hoặc do từ con người tạo thành đã làm nổi bật lên một 
Bình Định không thể nào quên với người ngoại tỉnh 
hay khách nước ngoài.

Và một vài phác họa như thế để thấy rằng quê tôi 
cũng chưa phải là nơi được thiên nhiên ưu đãi nên 
cuộc sống của người dân vốn cần cù nhẫn nại, đồng 
thời với bản chất hiền lành, chất phác nhưng lại luôn 
luôn yêu chuộng võ nghệ, luôn luôn nung nấu một 
tinh thần kiên cường bất khuất mà trong quá trình 
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lịch sử đã chứng minh một cách hùng hồn như Tam 
Kiệt Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn 
Lữ), như các Dũng tướng Trần Quang Diệu, Bùi Thị 
Xuân, các danh nhân như Đào Tấn, Nguyễn Đăng 
Lâm, Tăng Bạt Hổ, Mai Xuân Thưởng, Bác sĩ Phạm 
Ngọc Thạch, Ngô Mây, Diệp Trường Phát, Bàn thành 
tứ hữu (Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan, Quách 
Tấn), Xuân Diệu…

Ngoài tinh thần thượng võ, sáng chữ thơ văn, 
Bình Định còn nổi lên với một nền văn hóa đa dạng, 
phong phú với các loại hình nghệ thuật như Bài chòi, 
Hát bộ, nhạc võ Tây Sơn, hò Bá trạo, cùng với các lễ 
hội như Đống Đa, Cầu ngư, các dân tộc miền núi…

Quê tôi không chỉ có danh lam thắng cảnh, không 
chỉ có anh hùng nữ kiệt, không chỉ có phong phú nghệ 
thuật, mà còn có cả những đặc sản có tiếng về ẩm 
thực như rượu Bàu Đá, cà chua nước lợ, bánh tráng 
nước dừa, bún Song Thằn, bánh hỏi, nem chả, bánh 
ít lá gai, bánh tráng Trung Thành, cá bò gù… mà nếu 
như được thưởng thức một lần chắc chắn không thể 
quên được.

Bình Định là tâm hồn, là hơi thở, là cuộc sống 
kể từ khi tôi mở mắt chào đời nên đã thấm sâu vào 
trong từng buồng tim thớ phổi. Nên dù có phải xa quê 
nhưng hành trang mang theo suốt cả cuộc đời vẫn 
nặng trĩu tình quê.
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Một mẹ mười con
Vùng đất Bình Định với Quy Nhơn
Có mười huyện cùng chung lưng đấu cật
Đã làm nên một quê hương bất khuất
Từ xứ nghèo của ven biển miền Trung
Như cùng mẹ cha có các con chung
Mỗi huyện mang riêng cho mình tính chất.

Đất Tây Sơn vốn là vùng võ học
Dân tự hào có thị trấn Phú Phong
Vùng địa linh tạo thế đứng anh hùng
Lưu chiến sử vua Quang Trung kiệt xuất.

Phù Cát khô cằn sỏi đá mênh mông
Lấy danh nhân Ngô Mây làm thị trấn
Tô đắp giang sơn vốn người hào kiệt
Yêu quê hương chí khí chẳng lay sờn.
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Về Hoài Nhơn ai nhớ ai thương
Xứ dừa Tam Quan làm nên thị trấn
Phố Bồng Sơn đêm đèn sao lấp lánh
Là hai nơi nên danh phận Hoài Nhơn. 

Tuy Phước ta có thị trấn Diêu Trì
Nhà ga đưa tiễn khách đến khách đi
Quê mở mang thêm rộng đường lớn chợ
Hạnh phúc như đang độ tuổi xuân thì.

Ở Phù Mỹ vùng đất rộng bao la
Hai thị trấn là Bình Dương, Phù Mỹ
Đất trời riêng đã dành cho kỳ vĩ
Duyên dáng vô cùng đẹp tuyệt quê hương.

Miền An Nhơn cũng có hai thị trấn
Bình Định kiên cường, Đập Đá xưa nay
Phố thị đẹp đôi từ xưa đã có
Chung thủy trọn đời tên mãi còn đây.

Ghé Hoài Ân về thăm Tăng Bạt Hổ
Thị trấn lấy từ tên tuổi danh nhân
Người anh hùng đã hy sinh cứu nước
Làm rạng danh thêm địa chí Hoài Ân.
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Vĩnh Thạnh lại là huyện ở vùng cao
Đồi núi chập chùng cằn khô sỏi đá
Rừng giăng núi tiếp Gia Lai, An Lão 
Dân kiên trung bất khuất đã tự hào.

An Lão trời quê nắng gió mịt mờ
Cuộc sống dân sinh lên đèo xuống dốc
Nắng gội mưa chan trui rèn sức vóc
Đem mồ hôi cùng tắm mát tâm người.

Miền Vân Canh núi chập chùng sỏi đá
Người như người vắt cạn từng giọt mồ hôi
Thừa khổ thiếu vui đắp vá rã rời
Nhưng vẫn kiên trì đi trên hạnh phúc.

Mười huyện như mười đứa con sáng giá
Làm rạng danh cho đất Tổ quê hương
Vốn là miền của hải bạc, kim sơn
Đẹp vô cùng quê Quy Nhơn - Bình Định.
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Phù Cát quê tôi - 1
Cát Phù đích thực quê tôi 

Thùy dương cát trắng lở bồi quanh năm
Gọi cha kêu mẹ hỏi thăm

Người đi múc ánh trăng rằm điểm tô.

Quê hương sỏi đá cằn khô
Mồ hôi vắt cạn, dư đồ mở mang 

Điểm tô cuộc sống huy hoàng 
Biên cương lãnh thổ thếp vàng châu pha.

Lung linh đất đã nở hoa
Ngô Mây thị trấn đậm đà tình quê

Ra đi ai cũng muốn về
Dựng xây các xã đề huề thăng hoa.
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Cát Tân nhớ lắm phải qua
Cát Trinh xinh đẹp vào ra Cát Tường
Cát Khanh, Cát Hiệp thông thương

Cát Lâm, Cát Khánh một đường về đây.

Cát Sơn, Cát Hải bên này
Cát Thành, Cát Tiến dựng xây sắc hồng 

Cát Nhơn, Cát Thắng một lòng
Cát Minh chung cuộc một vòng quê tôi.

Cho tròn mười bốn Cát thôi
Đó là Phù Cát quê tôi bây giờ

Quê hương đất mẹ tuổi thơ
Nuôi tôi khôn lớn, đất chờ sinh sôi.

Dư đồ Bình Định quê tôi
Vững yên thạch trụ cái nôi sinh tồn

Việt Nam non nước vuông tròn
Tự do độc lập núi sông Tiên Rồng.
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Phù Cát quê tôi - 2
Phù Cát quê tôi có cát phù
Một vùng sỏi đá gió vi vu
Quy Nhơn phố cổ trời in bóng
Bình Định thành xưa khói tỏa mù.

Ngàn dặm ru tình, tình vẫn nhớ
Trăm năm đáp nghĩa, nghĩa còn ru
Bà con ai nhớ về quê cũ
Thăm lại giùm tôi xứ cát phù.

Phù Cát quê tôi - 3
Trời văn đất võ của Tây Sơn 
Gánh vác Nam bang chí chẳng sờn
Phù Cát chung tay cùng cả nước 
Sài Gòn góp sức với non sông.

Dựng xây độc lập lòng cương quyết
Phát triển tự cường dạ sắt son
Sử Việt muôn đời ghi nhớ mãi
Ngàn năm Bình Định vững như đồng.
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Tình non nước
Tình quê trĩu nặng chẳng phôi pha
Non nước vơi đầy lệ xót xa
Nặng gánh giang san bền nhuệ khí
Oằn vai đất Tổ vững can qua
Sắt son bền chí nhờ ơn mẹ
Hào hiệp ghi lòng nhớ nghĩa cha
Vạn thuở Rồng Tiên xanh nét sử
Muôn đời con cháu kết đơm hoa.

Tình quê
Sáu mươi năm cách biệt quê nhà
Cảnh cũ người xưa vẫn mặn mà
Bến nước con đò reo tiếng hát
Lũy tre bờ giậu đượm tình ca
Ra đi vẫn nhớ hồn quê mẹ
Về lại càng thương nghĩa đất cha
Vạn lý đêm dài soi bóng nguyệt
Chừng như thấy được tấm lòng ta.
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Bình Định quê tôi
(Phổ nhạc: Hoàng Châu)

Quê tôi nghèo cát bụi mù khơi
Vùng đất cằn khô thoáng ngậm ngùi
Mưa nắng bao ngày phơi sỏi đá
Người người vắt cạn giọt mồ hôi.

Ruộng đồng bồi lở nát thân tôi
Đưa mắt nhìn xa cuối cuộc đời
Khoai sắn độn cơm chưa vững dạ
Tháng năm dài mộng ước buông trôi.

Những mong gian khó sẽ dần qua
Quê cũ tình xưa vẫn đậm đà
Như biển Đông dạt dào sóng vỗ
Như Trường Sơn sắc biếc không phai.

Đan thanh sử sách mãi lên ngôi
Nam hùng nữ kiệt quyện vào nhau
Bình Định muôn đời đó, của tôi
Bình Định muôn đời đó trong tôi.
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Về thăm Bình Định - 1
(Trích hồi ký năm 2000, Hoàng Châu phổ nhạc)

Chiều nay anh đưa em về
Ngắm nhìn Bình Định quê anh
Nghe tình quê hương thắm thiết
Đường phố vui, Quy Nhơn ngời vọng.

Đồi tháp xưa tĩnh lặng Nguyên Thiều
Cầu Bà Di ai đi xa nhớ
An Nhơn về lúa rợp chân đê
Dừa Tam Quan mênh mông bát ngát.

Nhớ người thân thôn cũ đợi ngày nào
Tình quê dạt dào bài ca thương nhớ
Bình Định muôn đời quyện ánh sao
Câu hò, tiếng hát, nụ cười xôn xao.
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Gió chiều lên lồng lộng biển xanh
Thuyền tàu vui tung hoa sóng nước
Cá khoang đầy từng nhịp bước nhanh
Sông trăng thanh bình vang tiếng hát.

Phù Cát ơi! Nơi xưa còn vọng
Lời hát ru trĩu nặng quê nhà
Nào cùng anh thăm khu di tích
Tây Sơn hùng đuổi giặc năm xa.

Tình quê ơi dù có xa muôn trùng
Nhớ nào quên nơi đất mẹ trùng phùng
Anh đưa em về Bình Định miền Trung
Quê hương anh đó, mặn mà thủy chung.
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Dòng máu
“Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định múa roi đi quyền”
Câu ca dao cũ lưu truyền
Đến bây giờ vẫn còn nguyên hào hùng.

Quê em kiệt liệt nữ trung
Tiếng miền An Thái, danh hùng Hoài Nhơn...
Thuận theo dòng nước sông Kôn
Thơm hương sữa mẹ, ngọt hồn quê hương.

Mưu sinh giữa cuộc đời thường
Vẫn theo một nắng hai sương như người
Vẫn vui tiếng nói tiếng cười
Dân ca Trung Bộ hát lời thân thương.

Giản đơn giữa cuộc bình thường
Nhưng trong tâm chí kiên cường dưỡng nuôi
Trước bao nghịch cảnh không lùi
Đã mang dòng máu bà Bùi Thị Xuân.
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Đất văn đất võ
Vùng đất nối giữa hai miền Nam Bắc
Nằm dưới chân dọc theo dải Trường Sơn
Núi đã xanh mà biển lại xanh hơn
Biển với núi tạo nên vùng đất sử.

Nhiều chứng nhân làm lên từ quá khứ
Danh thơm còn lưu mãi đến ngàn sau
Việc văn chương từng nhả ngọc phun châu
Đường võ nghiệp lại long trời lở đất.

Ôi người xưa đã chung lưng đấu cật
Để bây giờ có Bình Định - Quy Nhơn
Lẫy lừng nghe đến Tam kiệt Tây Sơn
Sáng danh nhớ lại Bàn thành tứ hữu.

Một dải đất của miền Trung cố cựu
Góp kỳ công thêm rực sáng quê hương
Cháu con dù lưu sống ở tha phương
Vẫn huyết quản dòng đất văn đất võ.
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Ghềnh ráng

Biển một bên mà đá một bên

Thiên nhiên sao khéo vẽ nên ghềnh

Nhạt nhòa bóng lẻ cơn triều xuống

Thấp thoáng thuyền xa mực nước lên.

Nghe tiếng thơ xưa về lãng đãng

Mơ hồ người cũ nổi bồng bềnh

Dư âm còn đọng trong trời đất

Biển một bên mà đá một bên.
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Dừa Tam Quan
Vào một thời cũng chưa hẳn là xưa
Dừa Tam Quan hằn sâu trong ký ức
Thuở tôi còn đứa trẻ con rắn mắt
Em ngây thơ tóc vừa chớm đuôi gà.

Ngồi bên nhau nghe tiếng sóng vỗ xa
Nhìn gió biển chải tóc dừa xào xạc
Dừa Tam Quan trải dài ra bát ngát
Đứng thành rừng không ai tưới vẫn xanh.

Chưa một lần gọi nhau tiếng em, anh
Nhưng trong mắt như nước dừa ngọt lịm
Tuổi ngây thơ một thời xưa quý hiếm
Đã không còn theo năm tháng trôi qua.

Em bây giờ đã là của người ta
Tôi bây giờ chỉ là tên lãng tử
Dừa Tam Quan vẫn còn thương dấu cũ
Kỷ niệm xưa không một chút phai nhòa.
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Tiếng trống chầu
Nếu có về thăm Quy Nhơn - Bình Định
Đừng quên coi đặc phẩm của quê hương
Thưởng thức từng những kép độc, đào thương
Nhìn điệu bộ qua lời ca tiếng hát.

Nghệ thuật của quê miền Trung có khác
Chẳng cung đình cũng không hẳn dân ca
Kết hợp chung theo chiều hướng hài hòa
Tạo lập mới cho mình riêng thế đứng.

Người xưa đã dày công lao xây dựng
Bằng tình yêu, bằng khí tiết nho gia
Truyền lưu đời mỗi lúc mỗi vang xa
Say đắm biết bao người mê Hát bộ.

Tôi từ lúc xa quê hương xứ sở
Hành trang mang theo cả tiếng trống chầu
Cho dù đang lưu sống ở nơi đâu
Vẫn nghĩ nhớ về từ nôi Hát bộ.
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Bánh ít lá gai
Em về Bình Định quê tôi

Làm dâu cha mẹ, làm người địa phương
Hòa theo cuộc sống đời thường

Quen mùi bánh hỏi, quen hương khoai mài.

Ghiền ăn bánh ít lá gai
Giữa chen nhân đậu, bọc ngoài nếp thơm

Khéo tay dậy sớm, thức hôm
Gói bằng lá chuối hình khom nóc chùa.

Lá gai bánh ít đã ưa
Từ khi cái thuở còn chưa lấy chồng

Yêu anh giữ kín trong lòng
Còn yêu đặc sản nên không chối từ.

Làm dâu đã mấy năm dư
Thơm hương bánh ít vẫn như buổi đầu

Bánh tuy ít, nghĩa tình sâu
Nên đi đâu cũng lâu lâu nhớ về.
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Đặc sản
Về chơi Bình Định ít hao tài
Đã biết đâu còn phải hỏi ai
Bánh tráng Trung Thành ghi chắc nịch
Chả nem Chợ Huyện nhớ lâu dài
Rượu ngon muốn uống thăm Bàu Đá
Vị ngọt thèm ăn hỏi lá gai...
Đặc sản vẫn nhiều hơn thế nữa
Về chơi Bình Định ít hao tài.

Anh hùng áo vải
Anh hùng áo vải đất Tây Sơn
Cứu khốn phò nguy giải oán hồn
Dẹp loạn hoành thương an quốc thổ
Trừ gian trở giáo định biên cương.
Vì dân bão táp lòng không nản
Bởi nước phong ba chí chẳng sờn
Thanh sử ngàn năm lưu dấu ấn
Muôn đời Tổ quốc mãi ghi ân.
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Thác cá bay
Dịp nào ghé lại Quy Nhơn
Mời anh về thăm Phú Mỹ
Vừa là địa danh hùng vĩ
Vừa là căn cứ Cần Vương.

Thiên nhiên dành tặng quê hương
Gom thu kỳ hoa mỹ thạnh
Suối reo nước nguồn róc rách
Nam nồm cá vượt vũ môn.

Dấu xưa dựng lũy xây đồn
Nghĩa binh cụ Mai Xuân Thưởng
Một đời nuôi cao chí hướng
Diệt thù cứu nước phò vua.

Anh về Phú Mỹ hay chưa?
Nhớ thăm Hầm Hô cá vượt
Chiêm ngưỡng ơn người thuở trước
Thơm danh Bình Định - Quy Nhơn.
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Qua cầu Thị Nại
Nối thành phố về khu Nhơn Hội
Vượt qua đầm rút ngắn đường đi
Nghe biển xanh sóng vỗ thầm thì
Đón gió mát trùng dương thổi lại.

Đêm nay cầu đèn giăng phố trải
Bên kia cầu công nghiệp vào ca
Hai bên cầu biển rộng bao la
Trôi thấp thoáng thuyền ai mấy chiếc.

Đi giữa cầu như người dị biệt
Ngược xuôi đường ai lạ ai quen?
Đứng ra ngoài khỏi cuộc bon chen
Cũng hơi thở người trong xã hội.

Về nhà em hình như lạc lối
Đường cũ giờ không giống ngày xưa
Đứng trên cầu mỏi mắt xa đưa
Ngỡ ngàng tìm chưa ra định hướng.
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Nữ kiệt

Dưới trướng minh vương chẳng kẻ hèn

Vào sanh ra tử đã mấy phen

Quang Trung đại đế từng xưng tán

Quang Diệu tướng quân cũng tỏ tên!

Việc nước chưa yên trời có thấu?

Lòng dân mới định đất sao ghen?

Ngàn năm thanh sử Bùi Đô đốc

Hậu thế soi gương sáng trước đèn.
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Đá Vọng Phu
Sừng sững đứng nhô cao trên đỉnh núi
Tay dắt con hướng mặt ngó biển Đông
Mòn mỏi theo năm tháng đợi tin chồng
Trong tuyệt vọng hóa thân thành tượng đá.

Truyền thuyết xưa nghe quen mà vẫn lạ
Ai có về Phù Cát tất nhìn ra
Ấn tích còn ghi trên dãy núi Bà
Sự chung thủy đã trở nên huyền thoại.

Từ muôn xưa đã mưa dầm nắng gội
Vẫn kiên gan với tháng đợi năm chờ
Còn trong tâm có được chút nào mơ
Còn tin tưởng người xưa ngày trở lại.

Quê hương tôi đã trung trinh, khí khái
Đất như người nên có đá Vọng Phu
Giữa đời thường vừa thực vừa hư
Đến Phù Cát một lần coi cho biết.
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Trước tháp Chàm
Về Quy Nhơn không thấy được tháp Chàm
Uổng một chuyến đi tham quan Bình Định
Tám cụm tháp nằm rêu phong cổ kính
Trải dài từ Phú Lộc đến Dương Long.

Em đang nhìn nghe thấy được gì không
Tiếng của tháp đang thì thầm trong đó?
Không phải đâu! Chỉ là lời của gió
Tự ngàn xưa đã mở cửa thông quan.

Đưa thiêng liêng về đến chốn nhân gian
Hòa nhập lại thành vô biên ý sống
Nên chẳng phải tháp là điều mơ mộng
Mà dư âm của Bình Định ngày xưa.

Em về đây vào giữa lúc mùa mưa
Nên đã thấy có nhiều người đến viếng
Nhưng không sao - Khi có em hiện diện
Thấy em vui - Bình Định cũng vui rồi.
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Về thăm Bình Định - 2
Quy Nhơn một chuyến du hành
Danh lam thắng cảnh chớ đành bỏ qua
Này là Ghềnh Ráng - Tiên Sa
Này là bãi biển Quy Hòa - Cát Tiến.

Hầm Hô - Nước nóng Hội Vân
Hồ Núi Một, mũi Vi Rồng, Phương Mai
Núi Bà có một không hai
Kìa đầm Thị Nại cầu dài bắc ngang...

Trọn tình một chuyến tham quan
Hết xem thắng tích, về thành phố chơi
Thưởng mùi bánh ít lá gai
Rượu Bàu Đá một vài chai mua về.

Được đi một chuyến thỏa thê
Quy Nhơn - Bình Định còn mê tới già
Dù tôi không tiện nói ra
Thì em cũng hiểu quê ta thế nào.
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Tiếng gọi của quê
“Anh về Bình Định thăm cha,
Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em”
Ca dao lời hát ru êm
Nhẹ đưa con được sâu thêm giấc nồng.

Tôi đi từ Tây sang Đông
Nuôi lời ru lớn theo dòng thời gian
Từ khi xa xóm xa làng
Câu ca dao thấy thêm càng thiết thân.

Quê chưa về lại một lần
Nhưng quê vẫn giữ trong ngần ấy năm
Vẫn đầy ăm ắp trong tâm
Như là từ lúc xa xăm thuở nào.

Đêm nghe tiếng gió lao xao
Tưởng như là tiếng thì thào của quê
Vượt qua đèo Cả, An Khê...
Người quê hương chẳng thấy về thăm quê.
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Quê tôi Bình Định
Bình Định, Bình Định quê tôi
Trùng dương cát trắng lở bồi quanh năm
Cằn khô, sỏi đá thăng trầm
Mồ hôi vắt cạn ruột tằm nhả tơ.

Nhớ xưa bom đạn trăng mờ
Mây treo đỉnh núi hững hờ bóng ai
Chiến tranh hai cuộc kéo dài
Nát thân tứ đại miệt mài gió sương.

Đồ Bàn hận, Chiêm Quốc vương
Xóa tan triều đại một phương lấy chồng
Tình yêu thắm thiết ruộng đồng
Mở trang sử mới nối dòng Nam bang.
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Việt Nam nay đã mở mang
Ba miền nối lại Bắc Nam một nhà
Bình Định nặng gánh quan hà
Hai đầu xa thẳm mẹ cha đất Rồng.

Bình Định đẹp tựa dòng sông
Trời văn đất võ đẹp dòng sử ca
Quê hương cẩm tú ngọc ngà
Địa linh nhân kiệt bao la núi rừng.

Quang Trung Nguyễn Huệ anh hùng
Cờ đào áo vải một vùng hiên ngang
Đánh cho giặc Mãn quy hàng
Họ Bùi Đô đốc sử vàng ghi danh.

Biết bao tướng sĩ trung thành
Ngựa voi xung trận tiến nhanh Bắc Hà
Dựng cờ độc lập hoan ca
Cũng từ Bình Định mở ra thái bình.
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Ngờ
Một tối về thăm quê xứ em
Lung linh trăng trải mộng bên thềm
Tam Quan đất cũ cây rung nhẹ
Phù Cát đồng xưa gió thổi êm
Thấp thoáng duyên ai vờn trước cửa 
Mơ màng dáng ngọc nép sau rèm
Ngỡ ngàng trong thực ngờ hoang tưởng
Để lúc dời chân gợi nhớ thêm.
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Có dịp về thăm

Em còn có nghĩ đến quê hương

Từ lúc xe hoa đi lấy chồng

Phù Cát huyện xưa dừa trĩu quả

Bồng Sơn đất cũ lúa đơm bông

Đường làng vẫn nhớ người chân đất

Ngõ phố chưa quên khách má hồng

Nhân dịp về thăm nơi cắt rốn

Hẳn nhiên khác lạ ngẩn ngơ trông.
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Về Bình Định
Đường làng mỏi gót năm dài

Ai về Bình Định nhớ hoài tình quê
Hai mùa khoai sắn đi về

Oằn vai trĩu nặng theo nghề ruộng nương.

Dân sinh một nắng hai sương
Đã từng giữa cuộc đời thường trở trăn

Vượt qua bao nỗi khó khăn
Để bây giờ có mặt bằng vươn cao.

Cam go của những năm nào
Đã theo dĩ vãng đi vào cổ xưa
Dù cho tháng nắng ngày mưa

Vẫn cao thành quả những mùa bội thu.

Việc công cho chí việc tư
Thị thành, thôn đã coi như một nhà

Bình Định giờ đã khác xa
Về thăm một chuyến đã là ước mong.
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Nhớ thăm Thị Nại
Về Quy Nhơn ghé thăm Thị Nại
Thú vị sao một chuyến du hành
Đủ thấy nơi vùng đất địa linh
Đang phát triển trên đà đổi mới.

Từ thôn quê đến nơi đô hội
Mọi thành phần chung sức dựng xây
Quê hương đất võ cũng nơi này
Màu tráng lệ rộng đường Thị Nại.

Những bàn tay chuyên cần năng nổ
Có được từ trí tuệ thông minh
Đã chung lo đổi mới quê mình
Nên cuộc sống vui tươi xán lạn.

Trong đời thường ấm no đầy đủ
Vẫn cưu mang ấm áp tình quê
Về Bình Định một chuyến vui ghê
Không thể không ghé thăm Thị Nại.
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Ai đi cũng về
Bình Định đất võ tuyệt vời
Danh lam thắng cảnh là nơi tìm về
Quy Nhơn lý tưởng say mê
Biển xanh sóng vỗ miền quê ngọt ngào
Ghềnh Ráng - Sơn Thạch tự hào
Trập trùng hang đá với bao trữ tình
Từ trên sườn núi ngắm nhìn
Bức tranh thủy mặc mang hình núi sông
Quy Hòa thơ mộng mênh mông
Đất trời ban tặng tầng không mát lành
Đầm Thị Nại dưới nắng hanh
Cùng tháp Thầy Bói uốn quanh khu rừng
Biển Nhơn Lý đẹp vô cùng
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Cát Tiến - Nhơn Hội đón mừng tham quan
Cồn Cát hải đảo reo vang
Xen vào lấp lánh cát vàng bao la
Đàn yến ở các nơi xa
Bay về làm tổ món quà thiên nhiên
Hòn Khô che chắn nối liền
Làng chài Nhơn Hải thần tiên diệu kỳ
Cù lao Xanh khung cảnh uy nghi
Yên bình cuộc sống, ai đi cũng về
Mũi Vi Rồng ghềnh đá thật mê
Bao đời truyền thuyết tái tê lòng người
Hầm Hô cuộc sống reo cười
Lòng dân kiêu hãnh rạng ngời quê cha.



46

Thanh bình trên đất mẹ
Mấy mươi năm xa quê
Nhớ lời ru của mẹ
Vùng ký ức lắng nghe
Từng nhịp võng đong đưa.

Rực rỡ ánh nắng trưa
Xen câu hò vẫn đợi
Nối nhịp sống xanh ngời
Trăm ngàn thương nỗi nhớ.

Yêu cánh đồng muôn thuở
Yêu bến nước đầu làng
Yêu những chiều khói lam
Tỏa lên trời cao rộng.

Tiếng sáo diều mênh mông
Bay vút giữa tầng không
Ấm áp tận cõi lòng
Thanh bình trên đất mẹ.
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Nón tựa vầng trăng
Nón lá Gò Găng đẹp tuyệt vời
Làm duyên e ấp màu xinh tươi
Bản sắc đậm đà hồn nước Việt
Như là cổ tích đẹp muôn đời.

Nối nhịp ấm tình khoe dáng duyên
Bao cô thanh nữ nón che nghiêng
Nắng mưa dầu dãi đều chung bước
Dấu ấn quê nhà giữ nét riêng.

Có dịp về quê ghé Tân Nghi
Các em các chị tuổi xuân thì
Đầm ấm quây quần bên ánh điện
Mũi kim chằm nón rất tinh vi.

Nếu về quê mẹ ghé Gò Găng
Gởi mua chiếc nón tựa vầng trăng
Người về kẻ ở đều lưu luyến
Sài Gòn - Bình Định xa mà gần.
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Quê mình đẹp lắm
Quê mình đẹp lắm anh ơi
Trời văn đất võ rạng ngời còn đây
Hòa bình kiến tạo dựng xây
Nước non nghìn dặm ngất ngây hữu tình
Mời anh ở lại quê mình
Bốn bề sông núi in hình Tây Sơn
Một thời áo vải không sờn
Chung tay xây dựng đẹp hơn vạn lần
Qua cầu Nhơn Hội Thi Nhân
Hành trình phát triển muôn phần yêu thương
Mời anh ở lại quê hương
Cánh cò bay lả thân thương rợp đồng
Đất trời bát ngát mênh mông
Niềm vui tràn ngập lòng không muốn dời.
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Tình tự riêng tôi

Nói đến Quê Cha, ai không cưu mang trọn 
kiếp. Nhắc đến Đất Mẹ, ai không khắc khoải 

một đời. Bởi nơi đó là quê hương nguồn cội cho ta 
có mặt trong đời, là huyết thống truyền lưu nuôi 
dưỡng châu thân, mọi mạch máu cùng chảy về 
tim cho con tim biết thở, biết nói, biết cười, biết 
đón nhận, lắng nghe mọi buồn vui an lành, hạnh 
phúc, niềm thương nỗi nhớ cho đến cả những ray 
rứt khổ đau.

Những ai sống nơi chôn nhau cắt rốn, được hít 
thở không khí nồng ấm Quê Cha, hưởng trọn tình 
thương ngọt ngào Đất Mẹ dù cho nghèo khó hay 
đủ đầy, thấy vậy mà thật diễm phúc. Còn những 
ai xa nhà xa quê, công có thành danh có toại hay 
bị đập giũa giữa diêm phù, với các cụm từ “phiêu 
bạt giang hồ”, “tang bồng hồ thỉ”, chi chí cuộc 
đời, nghe sao mà phiêu bồng cuộc lữ quá. Theo tôi 
và riêng tôi, vẫn là khách thổ tha phương, không 
phải quê hương của mình, chỉ có Quê Cha Đất 
Mẹ là nhất và chỉ có quê hương mình là nhất. 
Đồng cảm hay không thì tùy và là của quý vị chứ 
không phải của tôi.
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Để thương để nhớ, để mang vào lòng, để giữ 
trong tim, trên mọi nẻo đường đã, đang, sẽ đi và 
phải sống, cho đến cuối đời. Vẫn biết khả năng 
hạn hẹp, hiểu biết thô thiển, chữ nghĩa đơn sơ, 
bởi có học nhiều đâu mà biết, có thông minh tài 
trí gì đâu mà thượng thừa, trong lúc, vốn mang 
cái ngu cái dốt thâm căn, lại dính chất củ mì bột 
nhứt bột nhì cõi cằn gốc rạ, còn chi mà nói quê 
mùa, chơn chất. Tuy nhiên, tôi không ngại viết 
những gì đối với quê hương tôi, viết xuất phát từ 
tình tự của mình chứ không bởi khởi động từ đâu 
hay bất cứ ai, hơn nữa, viết về quê hương mình, 
có gì phải ngại. Cho nên tôi đã viết Non nước Việt 
Nam, tất cả mọi tỉnh thành Việt Nam Hành trình 
quê mẹ, Việt Nam thi sử hùng ca,... Mới viết thêm 
Tỉnh nhà Bình Định hay Quê hương Bình Định, và 
một vài vị anh hùng kiệt hiệt, anh thư tuyệt luân 
của lịch sử.

Sẽ còn viết nếu sức khỏe cho phép, chữ chưa 
cạn, bút chưa mòn. Đây là tình tự của riêng tôi. 
Nếu được đón nhận xin cảm ơn, nếu chưa hay 
không đón nhận, tôi nào dám vọng cầu.

Trân trọng.

17-12-2015 
TNT Mặc Giang
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Vua Trần Nhân Tông 
và Huyền Trân Công Chúa 

Vua Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông
Đệ nhất quân vương đất trời Nam
An dân, an quốc, bình thiên hạ
Quốc Tổ, Quốc Tông, đã định ban
Vua Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông
Xứng danh bậc nhất đấng minh quân
Quốc ngoại, hai phương đều khiếp vía
Quốc nội, một phương vững như thần
Vua Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông
Phía Bắc, tan xương giặc Nguyên Mông
Phía Nam, Chiêm Thành xin quy phục
Rạng danh bậc nhất thời Nhà Trần
Xuyên qua lịch sử huy hoàng
Thảm nhung tô thắm giống dòng Việt Nam
Quê hương cẩm tú danh lam
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Son vàng thếp ngọc, sắt chàm châu pha
Năm ngàn năm, đất nước ta
Vững như bàn thạch, một nhà Việt Nam
Năm ngàn năm, dân tộc ta
Bắc Nam Trung, quyện câu ca muôn đời
Dù cho vật đổi sao dời
Việt Nam muôn thuở, không dời đổi thay
Dù cho Nam Bắc Đông Tây
Việt Nam sông núi, không lay bụi hồng
Dòng lịch sử, năm ngàn năm văn hiến
Nước non này, trang lẫm liệt hùng anh
Trời, còn ê ẩm màu xanh
Đất, còn e úng ngọn ngành thấp cao
Ngàn năm Bắc thuộc lộn nhào
Trăm năm Tây thuộc cào cào lăn quay
Ngoại lai, ngoại nhập, biết tay
Xâm lăng, xâm thực, mặt mày nát tan
Sách, không còn chỗ luận bàn
Sử, không còn chỗ sử vàng đẹp hơn
Nay, ta nhắc vua nhà Trần
Tự Phật Hoàng, hiệu Nhân Tông
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Làm vua, hơn các vua
Xuất gia, thành Sư Tổ
Trúc Lâm Đầu Đà, núi Yên Tử
Giác Hoàng Điều Ngự, nước Đại Nam
Dân Việt tôn xưng “Đức Cù Đàm”
Dòng Thiền Việt Nam khai Phật tích
Ta bỗng nhớ, hỡi Huyền Trân Công Chúa
Tuyệt giai nhân, với nét ngọc cành vàng
Nhớ câu “Cây quế giữa rừng”
Tiếc thay không tựa bách tùng kiêu sa
Bởi nghe lời dạy vua cha
Bởi thương cuộc sống cửa nhà muôn dân
Bắc, còn nghiệt ngã phong trần
Nam, yên bờ cõi, gá thân ngọc ngà
Nay, ai sinh ra, lớn lên, trưởng thành
Đang sống hay xa những tỉnh miền Trung
Miền thùy dương nhưng khô cằn sỏi đá
Lúa mòn gốc rạ
Đèo xéo ruộng đồng
Sông dài biển rộng
Muối mặn mềm môi
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Xa xa bóng núi lưng đồi
Trăng ngàn vòi vọi, dõi soi sao mờ
Có nhớ không Châu Ô, Châu Lý
Có nhớ ai sắc nước hương trời
Đêm dài ngày ngắn chơi vơi
Ai nghiêng nắng đổ mưa rơi tháng ngày
Cảm thôi, đã quý thương thay
Huống chi sương gió bụi bay bốn mùa
Bảy trăm năm trước, đèn khi mờ khi tỏ
Bức rèm thưa, nhòa dấu lệ trăng khuya
Giọt dài, giọt ngắn chia lìa
Giọt khô, giọt ướt, đầm đìa mắt mơ
Bảy trăm năm sau, xây điện ngọc bệ thờ
Khói hương trầm, linh linh hồn Công Chúa
Xin chắp tay, chân thành dâng luyến nhớ
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Đàn Nam Ai, hòa điệu lý hò khoan
Huyền Trân dấu ấn thấm son
Nhân Tông triện ngọc không mòn thời gian
Tâm nguyền, tâm hạnh, tâm đan
Muôn đời ghi nhớ, hò khoan, khoan hò
Sông Gianh, còn đó con đò
Bến Hải, còn đó ai cho ấm lòng
Thu Bồn, còn đó ước mong
Hương Giang còn đó, chờ trông ai về
Nước non, nặng một lời thề
Non non nước nước không hề chia xa
Quê hương gấm vóc sơn hà
Muôn đời rạng rỡ một nhà Việt Nam.

14-11-2008 
TNT Mặc Giang
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Đức Thánh 
Trần Hưng Đạo Đại Vương 

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Một danh tướng kiệt xuất nhất đời Trần
Một danh tướng kiệt xuất nhất Việt Nam
Một danh tướng ba lần đại phá Nguyên - Mông
Trong an quốc dân, ngoài vững sơn hà
Sinh vi Trung Thần - Tử tôn Đức Thánh

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
“Binh thư yếu lược”, 

   chính là kim chỉ nam Binh pháp
“Vạn Kiếp tông bí truyền thư”, chính là 

    kỹ chiến thuật Binh thư
“Hịch tướng sĩ”, kế sách lược trận đồ 

    điều binh khiển tướng
Không những ba lần mà ngàn lần 

    hễ xuất quân là đại thắng
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Đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ nước nhà
Xây dựng thái bình, hát khải hoàn ca

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Sống, mang mệnh lãnh đạo 

   chỉ huy thao lược phi thường
Chết, để lại di ngôn di chúc đời đời kinh bang tế thế
“Khoan thư sức dân,  

  sâu gốc bền rễ, giữ nước thượng sách”
Không những thời Trần mà thời thời 

    dõng dạc trụ vũ định ban
Đất nước trời Nam, là của nước Việt Nam
Mỗi tấc đất, mỗi địa dư, vùng trời, 

   vùng biển, biên cương, lãnh thổ
Là của con dân Việt Nam, 

  không biến đổi, không lung lay đâu được

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Người là bậc đại phu văn võ song toàn
Người là bậc đại sĩ tài đức vẹn toàn
Mạng Tướng Nhân: 
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Thương dân thương quân, chỉ ra con đường sáng
Mạng Tướng Nghĩa: 
Trọng việc nước nhẹ việc nhà, vì việc lớn bỏ việc nhỏ, 

   vì việc chung gác chuyện riêng
Mạng Tướng Chí: 
Lượng định quốc gia, thời thế, 

   cuộc đời, làm được gì, đi tới đâu
Mạng Tướng Dũng: 
Đi đầu, dẫn đầu, cầm đầu, 

  đứng đầu, xông pha, và nhận lãnh
Mạng Tướng Khí: 
“Muốn hàng, chém đầu Thần trước”. Đầu Thần  

   chưa đứt, quân giặc tan hoang
Mạng Tướng Tín: 
Một lần Tín vạn lần Thành, một bất tín vạn tất vong
Bao nhiêu tướng kiệt xuất con nhà tướng
Bao nhiêu tài đức dung hòa tải nhân văn
Muôn vạn vì tinh tú không thể sáng hơn trăng
Bóng đêm đen tan biến khi vầng dương xuất hiện
Một tiếng nói ngân hà còn xao xuyến
Một xuất xử vũ trụ còn lăn quay
“Nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”
Nhứt cử hùng binh, vạn thù khiếp phục
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Này này nhé lần trang sách cũ
Theo lối mòn tìm dấu tích xưa
Ô kìa trang sử đẹp chưa
Lộng trang sử ngọc cho vừa lòng ta
Ô kìa trang sử Ông Cha
Lộng trang sử ngọc cho ta thỏa lòng
Lựa là núi núi sông sông
Quốc Tông Quốc Tổ Quốc Phong đây rồi
Lựa là vật đổi sao dời
Việt Nam vĩnh trụ muôn đời Việt Nam

“Vạn Kiếp núi lồng hình kiếm dựng
Lục Đầu vang dội tiếng quân reo”
Bạch Đằng một trận tan phương Bắc
Ba lần đại phá nát Nguyên Mông
Việt Nam dòng giống Lạc Hồng
Việt Nam sông núi tang bồng hồ ai
Việt Nam lịch sử phương đài
Kết trang sử ngọc nối dài thiên thu
Nam thanh nữ tú có dư
Anh hùng kiệt hiệt anh thư kiêu kỳ
Mừng thay Tiên Tổ Tông Ty
Quý thay tạo nước non này Việt Nam
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Đã thừa thắng cảnh danh lam
Lại thừa gấm vóc thiết ngàm sắt son
Đã thừa tình tự keo sơn
Lại thừa nghĩa khí thiệt hơn không màng
Cấu thành Tổ quốc giang san
Cấu thành Dân tộc Việt Nam kiêu hùng

Một ngàn năm hỡi giặc thù phương Bắc
Một ngàn năm bị quét sạch tiêu ma
Nguyên Mông đừng hòng xâm chiếm nước ta
Hàng trăm trận chưa xong huống hồ ba trận

Hỡi quân tướng của Thành Cát Tư Hãn
Dẫu bách chiến bách thắng khắp Đông Tây
Trung Đông, Âu Á, giẫm nát dấu giày
Nhưng vó ngựa tan tành trước Đại Việt

Lần thứ nhất kéo tàn binh thống thiết
Tại Hưng Hóa đã tha mạng một lần
Lần thứ hai vẫn ngang ngược hung tàn
Tại A Lỗ, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp: 
Quân Nguyên Mông đã kinh hồn bạt vía
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Lần thứ ba, lại cuồng si ngấp nghé
Hỡi bọn giặc phương Bắc Nguyên Mông
Các ngươi là Tàu Phù mà kim cổ không thông
Nhứt là một, nhị là hai, tam là ba
Nhứt quá tam là gì, nói mau cho biết

Trận Vân Đồn, Bạch Đằng giang, 
   Ải Nội Bàng, núi gầm biển thét

Tướng sĩ Nam, toàn quân Nam, 
   toàn dân Nam, nhất quyết ra tay

Hưng Đạo Vương - Bình Bắc Đại Nguyên Soái 
     thống lãnh thị uy

Phó tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp 
   bị bắt sống, tái mét mặt mày

Còn Chủ tướng Thoát Hoan, 
  chui trốn ống đồng, kéo lôi về nước

Ba lần chống ngoại xâm
Gieo vạn sầu phương Bắc
Ba lần phá Nguyên Mông
Reo chiến thắng huy hoàng
Lò cừ nung nấu sử vàng
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Cổ kim thời thế xuất trang anh hùng
Con thoi đập giũa thủy chung
Những bậc cái thế vô cùng hiển soi
Vạn năm còn chiếu rạng ngời
Triệu năm còn tỏa đời đời ngưỡng tôn
Ngàn xưa khó kiếm ai hơn
Ngàn sau khó sánh dấu son phi thường
Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương
Linh linh hiển hiển đường đường nghiêm nghiêm

Này người phương Bắc
Sử kia còn lưu
Bia kia còn khắc
Ngươi không nhớ sao
Đúng ra ta không muốn nhắc
Bởi sử nhà ngươi quá tủi nhục đi rồi
Quân dân nhà ngươi quá xấu hổ tuyền đài
Ngươi đừng có ngang tàn hống hách
Ngươi đừng có dương dương tự đắc
Ta nói cho nghe
Việt Nam ta thêm một lần quét sạch nhà Minh
Việt Nam ta thêm lần nữa quét sạch Mãn Thanh
Thời đại hôm nay 
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Đừng dở trò gây hấn quá quắt
Đừng bá quyền bá đạo sai lệch
Việt Nam ta yêu chuộng hòa bình 

    tương quý tương lân
Việt Nam ta tôn trọng thái hòa nhân nghĩa nhân văn
Chứ Việt Nam ta, ngàn vạn lần không:
Không chấp nhận
Không khoanh tay
Không cúi đầu
Không khiếp nhược
Mà nhất dạ tâm đan
Muôn muôn người như một
Triệu triệu người như một
Khẳng khái, cương quyết, đồng loạt, nhất tề
Đánh đuổi mọi thế lực bạo tàn
Quét sạch mọi bóng dáng ngoại xâm 
Dù bất luận giai đoạn nào
Dù bất luận thời kỳ nào
Tất cả mọi người Việt Nam chúng ta
Thêm một lần tuyên ngôn 

  mà Lịch đại Tổ Tiên đã tuyên ngôn
Thêm một lần tuyên xưng 

  mà Lịch đại Ông Cha đã tuyên xưng
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Tổ quốc Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam
Quê hương Việt Nam là của Người dân Việt Nam
Năm ngàn năm trước, lịch sử huy hoàng
Năm ngàn năm sau, truyền trao thế hệ
Đất nước này, Dân tộc này đã trụ vũ Đại Nam

Cờ bay khói quyện
Sông núi hồn thiêng
Linh linh ứng ứng
Non nước ba miền
Bắc Nam Trung mà trống mà chiêng
Trung Nam Bắc mà son mà sắt
Muôn nước ra sông
Muôn sông ra biển
Biển trông về nguồn
Lựa là nước nước non non
Năm ngàn năm trước huy hoàng Việt Nam
Lựa là sắt chạm pha chàm
Năm ngàn năm nữa Việt Nam muôn đời
Việt Nam sông núi rạng ngời
Tuyên xưng bất tận tuyệt vời Việt Nam.

10-12-2015 
TNT Mặc Giang
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Vua Quang Trung 
Nguyễn Huệ

 Một bậc anh hùng kiệt hiệt 
 Một nhà quân sự lỗi lạc
 Một vị tướng lãnh phi thường
 Một nhà vua trẻ nhưng đường đường chính  

 chính nhất trong các triều đại vua chúa Việt Nam.

Vua Quang Trung - Vua Quang Trung
Người anh hùng áo vải Tây Sơn
Đệ nhất tướng tài nước Việt Nam
Đánh Nam, dẹp Bắc yên thiên hạ
Thống nhất giang sơn hưởng thái bình

Vua Quang Trung - Vua Quang Trung
Người anh hùng áo vải Tây Sơn
Đệ nhất Quân Vương đất trời Nam
Đường đường chính chính uy lẫm liệt
Thống nhiếp quốc gia sống thái hòa
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Vua Quang Trung - Vua Quang Trung
Đệ nhất anh hùng trong anh hùng
Đệ nhất Quân Vương trong Quân Vương
Đệ nhất tướng tài trong danh tướng
Kim khó bì, cổ cũng khó hơn

Hàng ngàn lời ngợi ca vẫn chưa cạn
Hàng vạn lời xưng tụng vẫn chưa toàn
Hàng muôn lời tôn vinh vẫn chưa vẹn
Mà hàng triệu hàng triệu con người
Hàng triệu hàng triệu trái tim
Nhất nhất như như, 

  cúi đầu ngưỡng phục kính dâng.

Tràng giang con chữ, con chữ sẽ hết
Tràng giang trang giấy, trang giấy sẽ đầy
Mực cạn, bút mòn, mắt mờ, tay kiệt
Sử xanh xanh sử, xanh sử sử xanh
Huy hoàng kiệt xuất, kiệt xuất huy hoàng
Quang Trung Nguyễn Huệ - 

   Nguyễn Huệ Quang Trung
Muôn đời trang sử vẫn đan thanh
Trời còn e ấp màu xanh
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Đất còn trồi trụt ngọn ngành thấp cao
Không trung chi chít vì sao
Thái hư trống rỗng đổ vào chỗ không
Xin vang vọng tên Người -  

   Nguyên soái Uy Quốc Công
Ca vang dội tên Người - 

   Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ
Hát vang dội tên Người - 

   Đại Hoàng Đế Quang Trung
Oai phong lẫm liệt kiêu hùng
Rạng danh sử Việt soi chung nước nhà
Địa cầu còn quốc còn gia
Còn non còn nước còn nhà Việt Nam
Phi thường thay người anh hùng áo vải
Kiệt xuất thay người của đất Tây Sơn
“Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm “bia sử” vẫn còn xanh xanh”
Mới là nét sử đan thanh
Mới là trang sử vinh danh tôn thờ
Ta đi trong mộng trong mơ
Toàn non nước Việt dựng cờ tung bay
Ngưỡng suy phủ phục tỏ bày
Quang Trung Nguyễn Huệ trời mây ngút ngàn
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Mở lịch sử tìm trang sách cũ
Quay thời gian tìm dấu tích xưa
Bốn lần tiến công vô Nam
Chúa Nguyễn Ánh chạy rã giò
Cầu viện ngoại thuộc quân Xiêm
Một trận tan tành Xoài Mút
Thế còn đất Bắc - Chúa Trịnh Vua Lê
Hay nói rõ hơn 
Cái nạn Nam Bắc triều - Nam Bắc phân tranh
Kéo dài gần ba trăm năm
Nước Sông Gianh biết bao lần sâu cạn
Người Việt Nam chồng chất biết bao lần
Xương như núi âm vang hồn tử sĩ
Máu như sông tức tưởi chốn tuyền đài
Trăm năm xưa ngấn lệ đẫm cay cay
Trăm năm sau vẫn ngậm ngùi thương tiếc
Đất Tây Sơn xuất hiện anh hùng tam kiệt
Dẹp Nam - bình Bắc chớp nhoáng tức thì
Ba trăm năm dai dẳng cuốn phăng đi
Cho Tổ quốc giang sơn hát con tàu thống nhất
Lại còn Lê Chiêu Thống
Hỡi Chiêu Thống cuối triều Lê
Giặc phương Bắc ngàn năm không nhớ sao hè
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Đừng loạn động kéo Tàu Phù về giày mả Tổ
Vua Càn Long không nhớ 
Việt Nam ta ba lần đại phá Nguyên Mông
Giặc Đại Hán nhà ngươi đừng có hòng
Đừng mượn cớ thêm một lần xâm chiếm
Hàng chục vạn quân Thanh
Cầm đầu Tôn Sĩ Nghị
Ùn ùn kéo quân sang
Tại Phú Xuân, Nguyễn Huệ đăng đàn 
Lên ngôi Hoàng Đế, đặt hiệu Quang Trung
Chỉ tay phương Bắc, dõng dạc tuyên bố:
Chỉ trong mười ngày sẽ quét sạch giặc Bắc
Kéo quân dân về, ca khúc khải hoàn 
Hẹn ngày mùng Bảy, ăn Tết tại Thăng Long
Quả thật như vậy
Tiến quân như thần
Diệt giặc như thần
Trận Ngọc Hồi, tướng Hứa Thế Hanh tử trận
Trận Đống Đa, Sầm Nghi Đống 

   tuẫn tiết không toàn thây
Tôn Sĩ Nghị vứt bỏ cả ấn tín, 

   chạy hớt hãi xanh tái mặt mày
Vua Càn Long và triều đình ôm đầu khóc rống
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Viết tới đây
Tôi bỗng nhớ một bài hát 

   quen thuộc tự thuở nào:
“Lẳng lặng mà nghe chuyện 

   Vua Quang Trung giết giặc
Tại trận Đống Đa, 

  quân Thanh chết trên mười vạn
Quân ta. Xông pha. Một tay. Hai tay.
Lẳng lặng mà nghe chuyện 

   Vua Quang Trung giết giặc
Tại trận Đống Đa, 

  quân Thanh chết trên mười vạn
Quân ta. Xông pha. 

   Một tay. Hai tay. Một chân,...”
Và cứ thế, cứ thế...
Quá khứ đã đi qua
Lịch sử đã đi qua
Vua Quang Trung băng hà khá sớm
Tuổi bốn mươi mái tóc còn xanh
Một vùng Lưỡng Quảng thôi đành
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Nếu không, sử Việt còn xanh kiêu kỳ
Ngọc Hân Công Chúa tràn mi
Ngập sâu sóng lệ sầu bi khép màn
Thêm cô Công Chúa Càn Long
Kéo mành đứt chỉ khóc trang anh hùng
Quang Trung ơi hỡi Quang Trung
Người đi cuốn cả thủy chung đi rồi
Xa xa bóng núi lưng đồi
Cuối trời mờ mịt mây trôi lững lờ
Ngọc Hân chìm mộng trong mơ
Nâng vành tang trắng gởi bờ thiên thu
Tôi xin khép lại trang anh hùng hào kiệt
Tôi kính quý thương Người se chỉ của Người
Nhìn những tượng đài thiết dựng khắp nơi nơi
Thầm ngưỡng phục, ngưỡng vọng, ngưỡng tôn
Và vô cùng luyến tiếc
Người anh hùng áo vải Tây Sơn
Mở ra triều Nguyễn Tây Sơn
Đại Hoàng Đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

8-12-2015 
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Trưng Nữ Vương Hai Bà Trưng: 
Trưng Trắc & Trưng Nhị

(Sinh năm 14 sau Tây Lịch, tại đất Mê Linh - Trầm 
mình tuẫn tiết tại Hát Giang năm 43, Mùng 06-02-
năm Quý Mão - Hai Bà Trưng Trắc - Trưng Nhị cùng 
chưa tròn 30 tuổi)

- Đời đời nhớ ơn Trưng Nữ Vương
- Đời đời tôn thờ Hai Bà Trưng và tất cả Nữ Quân, 

Nữ Tướng của Hai Bà:
a) Vùng Vĩnh Phúc, Phú Thọ ngày nay dựng đền 

thờ 35 Nữ Tướng
b) Vùng Hà Tây, Hòa Bình, Bắc Ninh thờ hơn 30 

Nữ Tướng
c) Người Tày, người Nùng Việt Bắc, người Choang 

Quảng Tây truyền lưu nhiều truyền thuyết kỷ niệm Tổ 
Tiên xưa tham gia và tử trận trong cuộc khởi nghĩa 
của Hai Bà.

- Đương nhiên, không quên tất cả đấng nam nhi 
đã phủ phục dưới trướng Hai Bà, bởi, vì nợ nước hiến 
thân mình, vì thù nước phải hy sinh, sẵn sàng đứng 
dưới cờ, không hổ mặt mày râu. 

- Dấu ấn điểm son đất nước Việt Nam ta tiên phong 
nam nữ bình quyền, tôn trọng pháp nước luật nước đã 
2000 năm trước - ngay từ thời kỳ quân chủ xa xưa.
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Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Nữ kiệt anh thư của đất nước Việt Nam
Phất lên ngọn cờ đầu tiên đánh đuổi ngoại xâm
Toàn quân toàn dân nhất tề đứng dậy
Quật khởi quật cường chiến thắng vẻ vang
Thiết lập Triều ca, đóng đô tại Mê Linh
Vùng đất Phong Châu, xưng hiệu Trưng Vương
Nữ Vương duy nhất năm ngàn năm lịch sử Việt Nam
Là một trong những nữ vương đầu tiên trên thế giới

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Nữ kiệt anh thư của đất nước Việt Nam
Hai Bà thuộc dòng dõi Vua Hùng
Tính đến nay đã hai ngàn năm
Con của Lạc tướng Mê Linh
Hai chị em sinh đôi
Chị là Trưng Trắc
Em là Trưng Nhị
Sinh ra Cha mất sớm
Mẹ là Man Thiện một mình nuôi dưỡng 
Tay ẵm tay bồng tay nâng tay đỡ
Học văn học võ luyện kiếm luyện cung
Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
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Chị là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị
Ngay từ nhỏ đã hun đúc tôi rèn 

    luyện thần luyện khí
Lập thân lập chí nữ kiệt anh thư
Chứ không núp rèm liễu yếu đào tơ
Không cần trâm anh kẹp tóc mộng mơ
Lỡ duyên lỡ thì nổi trôi bến nước
Hai chị em hiệp tâm hẹn ước
Hai chị em hiệp ý nguyện thề 
Chị mà đứng lên
Em liền tấn phát
Em mà trỗi dậy
Chị quyết ra tay
Nêu cao chí khí chờ ngày
Luyện binh rèn tướng tỏ bày sắt son
Binh đao khí giới sáng choang
Muôn người như một nức lòng đợi trông
Đợi ngày giải phóng non sông
Giải ách giải nạn đã còng tấm thân
Đợi ngày đánh đuổi Bắc xâm
Đánh tan bọn giặc gian tham bạo tàn
Cùng nhau trỗi nhịp hòa vang
Mở trang lịch sử huy hoàng nước Nam
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Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Có thề nào mà không nguyện ước
Có hẹn nào mà không chờ trông
Trông sao núi trả về sông
Sông trả về biển, biển mong về nguồn
Trông sao tròn kết thành vuông
Vuông tròn một khối sắt son một thành
Muôn màu biến cả màu xanh
Màu xanh hy vọng trong thanh thái hòa
Cả nước hát bản hùng ca
Cả nước quật khởi cứu nhà Việt Nam
Cả nước quyết chống ngoại xâm
Cả nước diệt giặc đánh tan quân thù
Cả nước cùng đứng dưới cờ
Ùn ùn dưới trướng tôn thờ Nhị Trưng

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Nước Âu Lạc đã bị cái nạn đô hộ Bắc xâm
111 năm trước Tây lịch đến năm 39 sau Tây lịch
Tính ra, đã kéo dài một trăm năm mươi năm
Có nhiều cuộc nổi dậy của nam nhi
Nhưng nhỏ bé, đơn phương, yếu thế, bất thành
Trời nghiêng đất ngửa điêu linh
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Con dân Âu Lạc nát mình trầm kha
Một thế kỷ rưỡi can qua
Muôn dân thống khổ, muôn nhà tan hoang
Bồ hòn ngậm đắng bồ hòn
Trái ấu gai góc, cái hồn nghe đau
Cái đau tràn ngập biển dâu
Cái nhục nghẹn cổ ê đầu bức xương
May nhờ Trắc Nhị Trưng Vương
Nếu không ủ mặt tư lường hồn ai

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Sinh ra tại Mê Linh
Lớn lên tại Mê Linh
Luyện binh tại Mê Linh
Xuất binh tại Mê Linh
Đóng đô tại Mê Linh
Xưng Vương cũng tại Mê Linh
Hai Bà tuổi còn xuân
Khởi binh vào mùa xuân
Dẹp giặc không đầy năm
Giành độc lập ba năm
Chói lọi tựa vầng trăng
Mở ra truyền thống xuân
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Bà Triệu chiến thắng mùa xuân  
   (xuân 248, thắng quân Ngô)

Lý Bí chiến thắng mùa xuân 
   (xuân 542, thắng giặc Lương)

Lập tên nước là Vạn Xuân
Ngô Quyền chiến thắng mùa xuân  

     (xuân 939, kết thúc ngàn năm Bắc thuộc)
Lê Hoàn chiến thắng mùa xuân 

  (xuân 981, thắng giặc Tống)
Lý Thường Kiệt cũng mùa xuân 

  (xuân 1077, thắng giặc Tống)
Trần Hưng Đạo đại thắng mùa xuân 

  (xuân 1288, đại thắng Nguyên Mông)
Vua Quang Trung đại thắng mùa xuân 

  (xuân 1789, đại phá Mãn Thanh)
Xuân ơi xuân hỡi là xuân
Non sông nước Việt cùng xuân kiêu kỳ
Xuân ơi xuân đẹp xuân thì
Cùng non nước Việt khởi đi thái hòa
Xuân đi xuân đến xuân hoa
Xuân tươi xuân thắm kết tòa Vạn Xuân

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Đất Mê Linh sản sinh hai nữ kiệt
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Nước Vua Hùng xuất hiện hai Nữ Vương
Thanh đan sử, sử đan thanh bất tuyệt
Lịch sử muôn đời kính kính thương thương
Hai Bà hiệu triệu tuyên ngôn
Hai Bà lưu lại tuyên ngôn vô bờ:
“Một, xin rửa sạch nước thù
Hai, xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba, kêu oan ức lòng chồng
Bốn, xin vỏn vẹn sở công lệnh này”.
Chí đã tỏ bày
Lòng đã khẳng quyết
Giờ đã ra tay
Một sống hai chết
Oai phong thay bậc anh thư tuyệt thế
Lẫm liệt thay bậc nữ kiệt anh hùng
Ngàn xưa gương sáng soi chung
Ngàn sau chiếu rọi vô cùng Trưng Vương

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Chị xưng danh hiệu Trưng Vương
Em là Trưng Nhị hiệp tương cấu thành
Cỡi voi lẫm liệt hùng anh
Trống chiêng vang dội cung tên vang rền
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Cùng bao Nữ tướng xuất chinh
Cùng bao Tráng kiệt tung hoành gươm đao
Mịt mờ khói lửa chiến bào
Tên bay gươm vút ào ào thét vang
Đánh cho bọn giặc hung tàn
Thất điên bát đảo, kinh hoàng liệt oanh
Đánh cho bọn giặc tan tành
Tơ hào ra bụi, tơ mành ra tro
Tô Định cút chạy có cờ
Quân binh tán loạn vắt giò khóc than
Bàn bà thứ thiệt nước Nam
Đàn bà thứ dữ nước Nam, lạy Bà
Không, không cần lạy chi Bà
Bọn bay phải trả sơn hà cho Ta
Không, không cần lạy riêng Ta
Bọn bay cút khỏi nước nhà Việt Nam
Không, không cầu lụy xin van
Bọn bay xéo khỏi nước Nam tức thì
Để Ta đổ quách sân si
Để Ta xây lại Kinh Kỳ Việt Nam

Một năm khôi phục
Kiến thiết Triều ca
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Một năm chấn chỉnh
Bảo vệ sơn hà
Nữ tướng Thánh Thiên, 

   đóng Hợp Phố, phòng mạn Bắc
Nữ tướng Đô Dương, 

   giữ Cửu Chân, phòng mạn Nam
Nữ tướng Lê Chân, 

  thủ An Biên, chưởng quản Nội Bộ
Nữ tướng Bát Nàn, 

      dũng lược có thừa, chỉ huy Tiền Phương
Nữ tướng Thiều Hoa, gan dạ kiên cường, 

    lãnh ấn Tiên Phong
Nữ tướng Phật Nguyệt, tài ba thủy lục, 

     Đô đốc Thủy Binh
Nữ tướng Ngọc Trinh, tham mưu tổng bộ, 

     đôn đốc Ba Quân
Em Ta, Trưng Nhị “Bình Khôi” 

    trấn thủ Thành Đền
Còn Ta, ngự trị Kinh Đô Mê Linh 
Lãnh đạo toàn nước, toàn quân, toàn dân
Một năm rưỡi, tức mười tám tháng trường
Binh binh đao đao chống đỡ Hán quân Mã Viện
Một năm rưỡi, tức mười tám tháng trường
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Máu máu xương xương tràn ngập 
    đỏ thắm quê hương

Hai Bà trầm mình tuẫn tiết 
    tại dòng Hát Giang

Việt Nam gánh chịu thời kỳ thứ hai Bắc thuộc
Sóng Hát Giang nhấp nhô xào xạc
Nước Hát Giang man mác trời mây
Hai Bà phưởng phất đó đây
Hồn bay khắp nước non này Việt Nam
Hai Bà hy hiến sắt son
Chưa ba mươi tuổi thanh xuân mất rồi
Hồn bay lên núi khóc đồi
Xuống sông khóc biển sóng nhồi đảo xa
Hồn bay dõi bóng sơn hà
Vận non vận nước cửa nhà trầm kha
Ngàn năm tưởng nhớ Hai Bà
Muôn năm tôn quý phụng thờ tiếc thương
Trưng Vương tuyệt thế Trưng Vương
Tên Người ghi khắp nẻo đường Việt Nam.

12-12-2015 
TNT Mặc Giang
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Bà Triệu - Triệu Thị Trinh
- Tên thật: Triệu Thị Trinh, hoặc Triệu Thị 

Chinh, Triệu Trinh Nương, còn có tên: Triệu Ẩu, 
Nhụy Kiều Tướng Quân, Lệ Hải Bà Vương.

- 19 tuổi, Bà thu phục con voi trắng một ngà 
dữ dằn, phá hại mùa màng, giết hại dân lành. 
Chính con voi này, Bà đã cỡi mỗi khi ra trận. 
Cũng năm 19 tuổi, Bà đã vào rừng lập chiến khu 
tại Sơn Tùng, hàng ngàn tráng sĩ xin theo, học kỹ 
chiến thuật, rèn binh bày trận. Và chính nơi đây 
là trung tâm cuộc khởi nghĩa vào năm 248, thời kỳ 
Bắc thuộc lần thứ hai.

- Bà tuẫn tiết ngày 21 tháng 02 năm Mậu Thìn 
248 tại núi Tùng, Thanh Hóa, lúc bấy giờ Bà mới  
23 tuổi.

- Bà sinh tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa. 
Nhưng về năm sinh, tôi xin đánh dấu hỏi ở đây: 
Nhiều sử sách, bài viết đã ghi nằm trên tủ sách và 
tài liệu trên mạng, rõ ràng rằng: “Triệu Thị Trinh - 
Bà Triệu (225 - 248)”; Lại rõ ràng rằng: “Bà Triệu 
Thị Trinh sinh ngày 02 tháng 10 năm 226 (Bính 
Ngọ)”. Điểm này xin dành cho những bậc Thức 
giả và các nhà Sử học. 

Trân trọng.
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Nhớ về Bà Triệu nước ta
Nửa đầu thế kỷ thứ ba diệt Tàu
Tên Bà rực sáng minh châu
Thoi đưa không đổi sắc màu thời gian
Đọc kỹ sử sách rõ ràng
Truyền trao dấu ấn thếp vàng điểm son
Vừa mới mười chín trăng tròn
Mà lưu đậm nét kiêu hùng tuyệt luân
Hăm ba đang độ thanh xuân
Mà lưu đậm nét non sông nước này
Sơn Tùng còn mãi xưa nay
Hàng năm mở hội tỏ bày nhớ ơn
Ơn Bà cao cả ngàn cân
Khắc ghi tưởng nhớ ân cần nêu gương
Cái gương Nữ Kiệt đường đường
Anh thư nước Việt phi thường mấy ai
Cái gương tuổi mới hoa cài
Hai ngàn năm sử không phai bụi mờ
Cái gương tuổi mộng ươm mơ
Mà cả Đất nước phụng thờ ngưỡng tôn
Cái gương tuổi ngọc chưa tròn
Mà cả Dân tộc bảo tồn truyền lưu
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Sánh cùng quân tử trượng phu
Có trang oanh liệt Nữ Lưu Lạc Hồng

Tất cả cùng một lòng yên lặng
Tất cả cùng một dạ nhớ ghi
Từng chữ của Bà, ngân hà xao xuyến
Từng lời của Bà, vũ trụ ngất ngây
Con tạo ngưng lay
Con quay thôi động
Huống gì ếch nhái
Đáy giếng thổi bộng
Huống gì giun dế
Lải nhải lao chao
Vũ trụ thắp trăng sao
Thái hư soi tinh tú

Trên trái đất này, 
  ai nổi bật nhất trong hàng nữ giới

Hiệp nhất đồng tình, đó là Nữ Kiệt Việt Nam
Khắp nhân loại này, 

  ai oanh liệt nhất trong hàng nữ giới
Hiệp ý nhìn nhau, đó là Anh thư nước Việt
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Hãy công bằng nói ra cho biết
Hãy công tâm nói thiệt cho nghe
Ô hay, truyền tụng thành vè
Sao không lên tiếng, e dè thế sao
Ô hay, tục ngữ ca dao
Mà không há biết, thảo nào mù u
Mù u mù ủ mù ù
Cho lòe chút sáng bớt ngu tối òm
Tối òm tối ỏm tối om
Con đom đóm thắp chập chờn đêm đen
Xin thêm chút nữa ánh đèn
Đèn dầu cũng quý vén rèm hoang vu

Xin mạn phép tuyên xưng ngôn tự
Xin chân thành tuyên đọc ngôn từ
Lời Bà Triệu trả lời Cha hỏi:
- “Lớn lên con sẽ làm gì?”
- “Thưa Cha,
 Lớn lên, con đánh đuổi giặc 
 Như Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị”
Lúc 19 tuổi đẹp hơn son
Có người gạ hỏi việc chồng con
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Bà nói:
“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh
Chém cá kình giữa Biển Đông
Đánh đuổi quân Ngô
Cởi ách nô lệ
Há chịu cúi đầu làm tì thiếp người ta ư.”

Nhìn trông lên cả thái hư
Thử xem có đẹp được như thế này
Nhìn trông lên khắp trời mây
Thử xem vũ trụ tỏ bày nghe sao
Rằng, không có chỗ còn cao
Huống chi lởm chởm gió vèo tả tơi
Rằng, không còn chỗ tuyệt vời
Huống chi cát bụi lở bồi trần gian
Càn khôn ê ẩm khôn càn
Khó ghi khắc nổi son vàng Triệu Trinh

Đồng dao phát động
Rừng núi vọng vang:
“Có Bà Triệu tướng
Vâng lệnh Trời ra
Trị voi một ngà
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Dựng cờ mở nước
Lệnh truyền sau trước
Theo gót Bà Vương.”

Sá gì quân giặc Ngô
Hỡi Tàu phù phương Bắc
Không mặt mày tái mét
Không bủn rủn tay chân
Sợ hớt hãi lượng phần
Trước uy phong lẫm liệt
Nghe tên Bà đã khiếp
Nhắc tên Bà đã run
Thấy bóng Bà rợn hồn
Tướng, binh nhũn hơn bún
Thảng thốt vội vang câu:
“Hoành qua đương hổ dị
Đối diện Bà Vương nan”
Cầm giáo đánh hổ dễ dàng
Gặp Bà ơi hỡi vô vàn khó khăn

Ô kìa, ô kìa kìa
Hãy nhìn trông Bà Triệu:
Mặc giáp đồng, đồng sáng loáng
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Cài trâm vàng, vàng hoàng kim
Mang guốc ngà, ngà Trinh Triệu
Cỡi voi trắng, trắng Triệu Trinh
Voi một ngà, uy quắc thước
Một mình Bà, vũ bão khinh
Xông pha ra ngoài chiến trận
Như đi vào chỗ không người
Khói lửa bụi bay mù mịt
Nhụy Kiều rực rỡ tinh khôi
Sá gì Bắc quân lang sói
Sá gì chồn cáo Ngô binh
Xâm thực bạo tàn đỉa đói
Thất điên bát đảo hồn kinh
Một trận dẹp tan quân giặc
Một trận sạch bóng quân thù
Bà Triệu oai phong lẫm liệt
Danh Bà truyền tụng thiên thu
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Sơn Tùng tuẫn tiết đời Trinh Triệu
Hăm ba tuổi ngọc rạng Triệu Trinh
Núi sông lan tỏa hồn sông núi
Gấm vóc quê hương tuyệt bóng hình
Bà đi nhật nguyệt lung linh
Bà đi trời đất nghiêng mình tiếc thương
Sử vàng ghi khắc tấm gương
Ngàn năm chói lói tư lường thẩm sâu
Biển kia dù cạn biển dâu
Sông kia dù cạn trên đầu nguồn khô
Danh Bà tuyệt diệu như mơ
Xin ghi khắc mãi tôn thờ muôn năm
Tên Bà chạm ngọc thếp vàng
Xin ghi trên khắp nẻo đường quê hương
Hình Bà muôn kính ngàn thương
Phụng thờ chiêm bái khói hương muôn đời
“Dù cho vật đổi sao dời”
Nhưng Bà còn mãi rạng soi vô cùng. 

14-12-2015 
TNT Mặc Giang
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Quê hương Bình Định 

Đất Bình Định, đất địa linh nhân kiệt
Người Bình Định, người khí tiết anh hùng 
Đã từ xưa nhiều thế kỷ Cha Ông
Đến hôm nay và đàn em thế hệ

Đất Bình Định sản sinh con nhà “võ”
Người Bình Định mang bản chất nhà “văn”
Một với hai luyện thành khối tinh anh
Cùng góp sức thắm tô dòng lịch sử

Máu Bình Định đã thấm từng trang sử
Xương Bình Định đã chồng tựa non cao
Tan vào đất cho Quê Mẹ rạt rào
Cấu thành nước cho Quê Cha vĩnh trụ

Tiếng Quê hương hát ngàn lần chưa đủ
Tiếng Tổ quốc ca vạn lần không dư
Dù ngợi ca tràn ngập cả thái hư
Vẫn còn trống như không trung lồng lộng
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Bình Định ơi, quê hương mình đẹp quá
Quy Nhơn ơi, thành phố của mến yêu
Nghe thật nhiều và nhắc đến bao nhiêu
Càng thấm thía tình Quê Cha Đất Mẹ

Ve réo rắt mỗi ngày hè rát cổ
Cạn kiệt rồi thân chết bám vỏ cây
Đợi mùa hè năm tới lại bay bay
Tiếp tục réo tự tình vang tích sử

Tiếng Quê hương viết ngàn lần con chữ
Tiếng Tổ quốc viết vạn lần từng trang
Vẫn óng ánh như lịch sử huy hoàng
Vẫn lung linh tựa hồn thiêng sông núi

Bình Định ơi, đây Quê Cha Đất Mẹ
Của miền Trung non nước Việt anh hùng
Hãy truyền lưu thế hệ kết tương dung
Cùng cả nước Việt Nam an vĩnh thế.

3-12-2015
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Quy Nhơn 
hai mươi mốt xã - phường

Quy Nhơn ơi, thành phố mến yêu
Thành phố hai mươi mốt xã - phường
Thành phố thân thương của người Bình Định
Không tấp nập, đông người, ồn ào, náo động
Mà chơn phương, đôn hậu, chất phác, hiền hòa
Một khi đến, muốn ở không về
Một khi đi, muốn dừng chân lại
Ai chưa biết xin một lần để biết
Ai biết rồi cơ cảm những hoài mong
Mời gọi nhau đi:
Phường Đống Đa, Nhơn Bình, 

    Nhơn Phú, Quang Trung
Người anh hùng áo vải Tây Sơn
Xin gọi mãi tên Người, một bậc kỳ vĩ cổ kim 
Có một không hai tinh ba kiệt xuất
Nào phường Ghềnh Ráng,  

  Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân
Bao quanh phố thị cho Quy Nhơn kiều diễm
Phường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, 

    Lê Lợi, sử xanh đan kín
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Đan kín sử xanh của nước Việt kiêu hùng
Năm ngàn năm qua, xanh sử sử xanh
Năm ngàn năm sau, lộng vàng xanh sử
Mời gọi nhau đi, và đi nữa chứ
Phường Lê Hồng Phong, Trần Phú,  

     vần vũ Ngô Mây
Phường Nguyễn Văn Cừ, Hải Cảng, 

    Thị Nại sóng vỗ đong đầy
Cầu Thị Nại vượt vịnh Quy Nhơn, 

   băng ra Phương Mai bán đảo
Cầu Thị Nại, một cây cầu đáng nói
Một cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
Trên vút chân mây, dưới thét sóng gầm
Cho Quy Nhơn cấu thành địa vực 

    trời cao biển rộng
Đảo Phương Mai, mỏi mắt trùng dương hát sóng
Quay vào bờ, phố phường châu thị gió vang
Quy Nhơn tăng vẻ đẹp thiên nhiên 

    lộng lẫy huy hoàng
Một trong những thành phố ven biển đẹp nhất 
Của gấm vóc quê hương non sông nước Việt
Mười sáu phường đã được nêu danh để biết
Còn năm xã với tên gọi là gì
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Từ từ sẽ kể, đừng vội mà chi
Quy Nhơn tôi xin chân thành chào đón
Đảo Phương Mai bên kia đầm Thị Nại 
Có ba xã nối một chữ Nhơn
Nhơn Hải, Nhơn Hội, Nhơn Lý đẹp không
Vâng, rất đẹp tam Nhơn: Hải - Hội - Lý
Xa hơn nữa, Cù Lao Xanh tuyệt mỹ
Mang tên một xã là xã Nhơn Châu
Trời xanh gối đầu, vươn chân duỗi biển
Sao gọi là Cù Lao Xanh
Bởi trời xanh, mây xanh, biển xanh, nước xanh
Cây xanh, lá xanh, sỏi xanh, đá xanh
Cái gì cũng xanh mà không gọi xanh thì gọi gì đây nhỉ
Quy Nhơn còn một xã nữa là xã Phước Mỹ
Vị trí ở đâu, xin kể nốt nhau nghe
Mời đi qua cho trọn vẹn đi hè
Dạ, Phước Mỹ nằm xa nhất ngoại ô thành phố
Và, thế là hết Quy Nhơn ta đó
Gìn giữ nhau nghe, năm xã, mười sáu phường
Nhắc nhở nhau nghe, để nhớ để thương
Quy Nhơn ơi, thương nhớ mãi trong đời.

3-12-2015
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Nỗi niềm cố quận
Bình Định ơi quê hương ta đó
Nơi chôn nhau cắt rốn chào đời
Vòng tay Mẹ ôm ấp nằm nôi
Vòng tay Cha nâng niu khôn lớn
Quê tôi nghèo hai mùa mưa nắng
Đất khô cằn bươn chải quanh năm
Cơm độn khoai vật lộn nặng oằn
Nhai dẻo miệng bột nhì bột nhứt
Dù ra sao quê hương là nhất
Đi đến đâu cũng nhớ nhung về
Giấu trong lòng giữ trọn tình quê
Mỗi lần nhớ càng thêm da diết
Ai xa quê mỗi người tự biết
Nhớ vô vàn khắc khoải khôn nguôi
Bởi quê hương nung đúc thành người
Ngay sỏi đá còn đau gốc cội
Khi xa quê mà ai không nhớ
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Nhắc nhau nghe hay giấu trong lòng
Biết quá rồi chưa cạn hoài mong
Muốn về thăm nghìn trùng vạn lý
Có nghe câu “lá rụng về cội”
Lại nghe câu “diệp lạc quy căn”
Ô kìa trông một ánh sao băng
Rơi, biến mất giữa lòng vũ trụ
Thế riêng ta thì sao đây nhỉ
Kiếp tha phương đành đoạn vậy thôi
Bao nhớ thương chồng chất cả đời
Vẫn mong mỏi về thăm một chuyến
Nếu dĩ lỡ như đò vĩ tuyến
Một ngày kia từ tạ vô chừng
Mắt xa mờ hướng vọng không trung
Thân tan biến hồn bay cố quận.

4-12-2015
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Phù Cát quê tôi
Ai ai cũng kể quê tôi
Cho tôi xin kể quê tôi chút mà
Quê mùa hai tiếng “dẫy na”
Phù Cát - Bình Định ấy là quê tôi
Dưới ven bờ biển lợ lời
Trên len vách núi ru hời Trường Sơn
Quê nghèo nói thiệt nào hơn
Đất cày sỏi đá mỏi mòn nắng mưa
Hè thì oi bức dư thừa
Đông thì rét buốt gió lùa lạnh căm
Xưa thời ăn độn quanh năm
Nay thời hơi đỡ nhưng quằn tấm thân
Thật ra một kiếp phong trần
Nơi đâu cũng có phong trần thế thôi
Chào đời Phù Cát quê tôi
Ngô Mây thị trấn mặn mòi tình quê
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Cát Tân ngõ lối đưa về
Cát Trinh nguyên vẹn đề huề nghĩa ân
Cát Hanh tình tự tương lân
Cát Hiệp hòa nhuận cơ phần lại qua
Cát Lâm còn đó kia mà
Cát Sơn đây nữa đậm đà biết bao
Cát Minh lay động trăng sao
Cát Khánh biển lộng rạt rào hồn ai
Cát Thành gối mộng phương đài
Cát Hải mờ tỏa dấu hài đêm mơ
Cát Tiến sẵn đó bao giờ
Cát Nhơn trông ngóng đợi chờ đã lâu
Cát Thắng bắc nhịp qua cầu
Cát Tường mời gọi đi đâu cũng về
Cho tròn Phù Cát tình quê
Hồng êm bếp lửa vỗ về đời tôi.

 4-12-2015
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An Lão mình ơi
Tình An Lão thâm sâu như núi
Nghĩa An Lão thăm thẳm như non
Trải qua năm tháng không mòn
Thời gian đập vỗ vẫn còn khắc ghi

Ghi để nhớ Trấn thì An Lão
Khắc để thương Thị thể Lão An
Quê mình cứ thế cưu mang
Tình quê cứ thế trên đàng dựng xây

Xã An Hòa bờ cây xanh lá
Xã An Tân sỏi đá sơn khê
Đi đâu cũng nhớ trở về
Sống đâu cũng nhớ tình quê thắm tình

Xã An Hưng của mình anh nhớ
Xã An Vinh từ thuở em thương
Bước đi chưa hết nẻo đường
Muốn về xây đắp quê hương đợi chờ
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Xã An Dũng dựng cờ quật khởi
Xã An Trung đi tới vẹn toàn
Làng trên xóm dưới sắt son
Hy sinh cống hiến trăng tròn rạng soi

Xã An Toàn nhớ hoài thương mãi
Xã An Quang bao ải không quên
Quê nhà một mái ấm êm
Đắng cay gian khổ gởi thềm thiên thu

Xã An Nghĩa mây mờ giăng mắc
Chín xã cùng ghi khắc tình quê
Năm năm tháng tháng đề huề
Bốn mùa qua lại vỗ về có nhau

Đan tay bắc nhịp cầu tình tự
Đan tâm mang gìn giữ nơi nơi
Gian truân nào sá chi trời
Sống sao cho trọn một đời thế thôi.

5-12-2015
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Hoài Nhơn tình tự
Quê mình huyện Hoài Nhơn
Son thì thật là son
Sắt thì thật là sắt
Thời gian bia đá chẳng mòn

Kia, thị trấn Bồng Sơn
Khổ không khổ nào hơn
Vui không vui nào sánh
Tròn trăng mới quý trăng tròn

Đây, thị trấn Tam Quan
Lệ ngấn nhuộm bên đàng
In sâu bờ mi thẳm
Phong trần chưa thỏa gian truân

Hoài Sơn nhớ Hoài Châu
Hoài Tân thương Hoài Hải
Tự tình tô thắm mãi
Tóc xanh bạc trắng mái đầu
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Hoài Mỹ nhớ Hoài Thanh
Hoài Xuân thương Hoài Đức
Chỉ quê hương là nhất
Dựng xây cuộc sống an bình

Anh đi Tam Quan Nam
Em đi Tam Quan Bắc
Chung tay cùng xây đắp
Hòa reo điệp khúc cung đàn

Ai về Hoài Châu Bắc
Ai về Hoài Thanh Tây
Đừng bao giờ đánh mất
Tình quê chan chứa đong đầy

Nhớ hoài nhớ Hoài Hương
Thương hoài thương Hoài Phú
Thương thương nhau Hoài Hảo
Nhớ nhớ lưu dấu bên đường

Hoài Nhơn tươi thắm chan hòa
Nghĩa tình sâu nặng quê ta
Dựng xây vun bồi tô thắm
An vui hạnh phúc nhà nhà.

5-12-2015
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Tuy Phước quê mình
Quận nhà Tuy Phước quê mình
Nhớ thương như bóng in hình
Sinh ra lớn lên từ đó
Ngẫm hoài vẫn thấy xinh xinh

Thị trấn Tuy Phước hữu tình
Băng qua mấy độ nhục vinh
Thăng trầm bao phen thành bại
Đá vàng đan kết sử xanh

Còn kia thị trấn Diêu Trì
Nhà ga đưa tiễn đến đi
Thời gian con thoi đưa đẩy
Nhớ ai ngơ ngẩn mà chi

Phước Hưng, Phước Thắng, Phước Hòa
Trần lao đá mới đơm hoa
Cây khô trổ bông mới đẹp
Hồng êm bếp lửa mái nhà
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Phước Sơn, Phước Hiệp, Phước Quang
Giàn bầu giàn bí bắc ngang
Hàng ngô hàng khoai xanh thắm
Ấm no hạnh phúc xóm làng

Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước An
Tình sâu nghĩa nặng chứa chan
Tương dung tương thân tương ái
Sẻ chia tươi đẹp đôi đàng

Và đây Phước Mỹ, Phước Thành
Tay em tay chị tay anh
Dắt dìu cùng nhau đi tới
Dựng xây sức sống an lành

Nói chung Tuy Phước quê mình
Một câu như bóng in hình
Một câu tình sâu nghĩa nặng
Suốt đời không thuở nào quên.

5-12-2015
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Nhớ về Phù Mỹ
Nhớ về Phù Mỹ quê ta
Từ nơi đất ấy sinh ta ra đời
Nhớ từ cái thuở nằm nôi
Sống đâu cũng nhớ một đời không quên
Nhà tranh vách lá lạnh tênh
Làng trên xóm dưới giậu phên không cài
Nói về thị trấn có hai
Một là Phù Mỹ hai là Bình Dương
Mỹ Cát lưu dấu bên đường
Mỹ An ghi khắc tình vương nặng tình
Mỹ Chánh in bóng nhớ hình
Mỹ Châu trìu mến như mình với ta
Mỹ Đức vừa mở câu ca
Mỹ Hiệp vọng lại chan hòa niềm vui
Mỹ Trinh nhoẻn miệng mỉm cười
Mỹ Thành tán trợ đẹp tươi quê mình
Mỹ Hòa một đóa xinh xinh
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Mỹ Lộc “tát nước đầu đình” ươm mơ
Mỹ Phong ru gió ơ hờ
Mỹ Lợi chiếc lá phất phơ treo cành
Mỹ Thọ nơi đó quê anh
Mỹ Thắng quê chị trăng thanh đêm rằm
Mỹ Quang là chính quê em
Còn quê tôi nữa mang tên Mỹ Tài
Chữ “Mỹ” đếm một đếm hai
Cùng là Phù Mỹ hoa cài kết trâm
Tình quê hai tiếng thì thầm
In sâu tâm khảm đêm nằm vọng mơ
Nhớ từ cái thuở còn thơ
Cuối đời đi nữa không hề lãng quên.

7-12-2015
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Thương quá An Nhơn
Huyện An Nhơn có hai thị trấn
Bịnh Định thành sử tích khắc ghi
Đập Đá bao thuở thầm thì
Khi về càng nhớ khi đi càng buồn

Xã Nhơn Thành tiếng chuông mỗi sớm
Xã Nhơn Mỹ chuông vọng canh khuya
Nhơn Hòa sao nỡ cách chia
Nhơn Hậu sao nỡ bên kia bên này

Nhơn Thọ ơi vẫy tay chào đón
Nhơn Hạnh ơi thấp thoáng mà chi
Hết lòng tận tụy nhau đi
Chung lưng đấu cật cũng vì tình quê
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Nhơn Phúc thương con đò đứng đợi
Nhơn Hưng mến nghĩ tới chạnh lòng
Biết bao vương vấn hoài mong
Biết bao kỷ niệm chờ hong nắng vàng

Lửa hồng êm Nhơn Phong, Nhơn Khánh
Mái quê nhà Nhơn Lộc, Nhơn Tân
Đông qua se lạnh chờ Xuân
Thu đi hiu hắt ngóng trông Hạ về

Về đây cho trọn tình quê
Về đây cho ước vẹn thề An Nhơn.

7-12-2015
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Thăm viếng Tây Sơn
Danh Tây Sơn, đã rạng danh lịch sử
Tiếng Tây Sơn, đã rạng tiếng oai hùng
Viếng Tây Sơn, ta tự khép khiêm cung
Thăm Tây Sơn, ta nghiêng mình ngưỡng phục

Tôi sẽ viết một bài riêng nghiêm túc
Tôi sẽ viết một bài riêng ngợi ca
Giờ chỉ nêu toàn bộ xã huyện nhà
Để cùng biết Tây Sơn địa dư chí

Đất Tây Sơn một vùng đất thứ dữ
Một vùng đất xứng danh đất địa linh
Một vùng đất kỳ vĩ đã sản sinh
Văn võ kỳ tài, anh hùng hào kiệt

Roi Thuận Truyền nghe qua đã phát khiếp
Võ An Thái nhắc tới muốn thất kinh
Quyền An Vinh bủn rủn cả tay chân
“Dữ dẫy na”, đụng vô rồi sẽ biết
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Nhưng đã nói chỉ viết địa dư chí
Thị trấn Phú Phong gối núi kê rừng
Xã Tây Giang, Tây Thuận nằm hướng Tây
Xã Bình Thành, Bình Tây quay hướng Bắc

Về phía đông, xã Bình Hòa, Bình Thuận
Xã Tây An bên cạnh xã Tây Vinh
Cùng soi bóng có Bình Nghi, Tây Bình
Cùng tắm mát dòng sông Kôn xanh biếc

Về phía nam, xã Tây Xuân, Tây Phú
Thêm Vĩnh An và một nữa Bình Tường
Đẹp tuyệt vời vùng đất của Tây Sơn
Tô đậm nét quê hương ta gấm vóc

Thăm để biết mảnh hình hài sông núi 
Viếng để nhìn châu thể nước Việt Nam
Cùng thương yêu con cháu giống Lạc Hồng
Cùng bảo bọc và truyền trao thế hệ.

7-12-2015
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Thương nhớ Hoài Ân
Hoài Ân nơi của chúng mình
Quê Cha đất Mẹ ta sinh ra đời
Cưu mang từ thuở nằm nôi
Đến khi khôn lớn cả đời nhớ thương
Nhớ từng mảnh ruộng mảnh vườn
Nhớ làng nhớ xóm bên nương nắng vàng
Nhớ từng lối nhỏ băng ngang
Đến con đường lớn cái quan đi về
Thương nhiều tình tự hương quê
Nhớ nhiều kỷ niệm không hề phôi pha
Giờ cùng nhắc lại quê Cha
Ngẫm thương quê Mẹ canh gà điểm sương
Nhớ Tăng Bạt Hổ đường đường
Đặt tên thị trấn nêu gương oai hùng
Cứu nước là sự nghiệp chung
Thương nước ai cũng tận cùng hiến dâng
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Xứng danh là huyện Hoài Ân
Nhắc nhau như thể thương thân chính mình
Ân Nghĩa, Ân Đức tôn vinh
Ân Phong, Ân Tín nghiêng mình nhớ ơn
Ân Mỹ, Ân Hảo, Ân Sơn
Tam ân như một sắt son đong đầy
Ân Tường Đông, Ân Tường Tây
Xây cầu bắt nhịp chung tay nhịp nhàng
Ân Hữu, Ân Thạnh, Đắk Mang
Hãy cùng Bok Tới dọc ngang ngẩng đầu
Quê Cha ân nghĩa thâm sâu
Đất Mẹ công đức hỏa châu sáng ngời
Hoài Ân quê của ta ơi
Bảo ban gìn giữ đời đời không quên.

7-12-2015
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Nhưng, lại chữ nhưng để cùng nương níu
Bởi đi đâu cũng không phải quê mình
Nên trở về trên mảnh đất ta sinh
Và sống với tình quê hong ấm lạnh

Ông Cha ta trải bao đời đã gánh
Anh em ta cùng trân quý để gồng
Lại còn em còn chị những chờ trông
Chung sức sống dựng xây và đắp đổi

Sức lực tàn nhưng chân tay không mỏi
Thân thể nhũn nhưng lòng dạ không mòn
Vì đất Mẹ, ta trang trải tấm son
Vì quê Cha, ta vun bồi chất sắt

Đã Vĩnh Kim thì làm sao không sắt
Đã Vĩnh Hiệp thì làm sao không son
Vĩnh Hòa, Vĩnh Hảo, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn
Vĩnh nối vĩnh cho Vĩnh Quang mới thỏa

Cùng nắm tay chân thành dâng một đóa
Đóa hoa thơm xin hiến tặng tình quê
Sống tin yêu cho trọn vẹn ước thề
Và tô thắm tình quê hương tươi đẹp.

7-12-2015
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Vân Canh ta đó
Đất Vân Canh kê rừng ôm núi ngủ
Người Vân Canh thoảng mộng ngó canh thâu
Những giọt cay đong giọt đắng cơ cầu
Những giọt khổ chang giọt đau thống nỗi

Mặc cơ cực thì làm sao không khổ
Đắp gian truân hỏi chi nữa không đau
Màu thời gian dẫu thay đổi úa màu
Sắc không gian vẫn nhuộm đầy sẫm tím

Ruộng nhìn vườn khốc khô cùng đan kín
Mạ nhìn lúa nứt nẻ đá đeo bông
Đổ mồ hôi tắm nước mắt đèo bồng
Trải bốn mùa cõi cằn phơi gốc rễ
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Quê mình khổ vốn từ lâu như thế
Quê mình nghèo vốn từ thuở mới sinh
Hoa khổ đau trỗ trên cây cực hình
Nhưng thương lắm hỡi quê Cha đất Mẹ

Nơi cắt rốn cất tiếng kêu khe khẽ
Nơi chôn nhau đáp tiếng vọng thầm thì
Cuộc đời này dù đến cỡ nào đi
Chỉ có đất Mẹ quê Cha là nhất

Anh đã trải biết bao nhiêu cung bậc
Tôi kinh qua bao ngõ ngách thế trần
Chị đã thừa bao thống nỗi gian truân
Và em nữa, cam go đâu có thiếu

Anh chị em ta hát bài ca đồng điệu
Trên quê hương gai góc đá đơm bông
Máu vẫn tươi ươm từng giọt máu hồng
Đổ tâm lực thắm tô màu tươi đẹp



119

Bóng thời gian hững hờ đôi cánh khép
Bóng không gian đưa vẫy cuối khung trời
Vành môi khô xin gắn vạn nụ cười
Nụ cười của người Vân Canh ta đó

Canh Hòa kia em đợi chờ đầu ngõ
Canh Thuận đây chị thổi bếp hồng êm
Canh Hiệp thương, anh chân cứng đá mềm
Canh Liên nhớ, tôi vững tay chèo chống

Canh Vinh nằm gối đêm khuya mơ mộng
Canh Hiển bừng giấc điệp luống ngỡ ngàng
Quê hương mình sẽ vượt thoát gian nan
Người Vân Canh sẽ hiệp tương trỗi dậy

Núi khép rừng vạn bàn tay chào vẫy
Rừng khép núi vạn con người hòa ca
Quê hương ta trỗi bản nhạc trường ca
Ca hát mãi huyện Vân Canh đổi mới.

7-2015
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Miền Trung 
quê hương tôi - 1

 

Quê hương tôi đó ở miền Trung
Đồng ruộng vắt ngang núi chập chùng
Đất xéo lưng đèo ven biển cả 
An lành san sẻ, khổ chia chung

Miền Trung sỏi đá lượn quanh đèo
Tình tự đeo lòng dạ đẳng đeo
Ẩn nét thùy dương miền cát trắng 
Phong ba chẳng động đá đưa vèo

Miền Trung tôi đó tự xưa nay
Hùng dũng hiên ngang chẳng đổi thay
Góp sức huy hoàng trang sử Việt
Nam nhi nữ kiệt nước non này
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Miền Trung tôi đó nói sao vừa
Lối dọc đường ngang lối dọc dừa
Khai mở từ thời khai mở nước
Miền Trung nước Việt trung trinh chưa

Ai về thăm lại đất miền Trung
Gởi nhớ giùm tôi nhớ lạ lùng
Nhớ những đường làng quanh xóm nhỏ
Nhớ thuở chia xa nhớ lạ lùng

Miền Trung gió nắng lộng thùy dương
Đèo Cả giăng ngang mắc đoạn đường
Đèo Hải Vân xanh mây nước biếc
Đi về vương vấn những yêu thương. 

7-2004
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Miền Trung 
quê hương tôi - 2

Miền Trung quê hương tôi
Ruộng quắn khô cằn, đất cày lên sỏi đá
Một nắng hai sương, giọt mồ hôi lã chã
Cơm độn ngô khoai, từ thuở mới chào đời
Những khó nghèo, đập giũa con người tôi
Theo thời gian, thường già hơn trước tuổi
Miền Trung quê hương tôi
Miền thùy dương, biển ngàn khơi gió gọi
Sóng điệp trùng, xô đẩy kéo bờ xa
Dãy Trường Sơn nghiêng rừng thấp mặn mà
Đèo cao cả vắt đỉnh đồi dịu vợi
Vừa lớn lên đã nghe tiếng Mẹ gọi
Bước vào đời lại thẩm thấu lời Cha
Nhớ không con, luôn thương nước thương nhà
Dù có trải thời kỳ nào cũng vậy
Miền Trung quê hương tôi
Đất hẹp người đông nên đi đâu cũng thấy
Mang nặng vác đau nhưng miệng thắm môi cười
Một bước đến rồi, muôn bước sẽ không nguôi
Khổ cực trăm chiều, nhưng giàu tình giàu nghĩa
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Sống đậm đà, ngọt ngào như đường lau vị mía
Lòng thanh tao, hiền dịu như dừa nõn hương cau
Mắt hằn sâu, luôn chứa đựng một màu
Tâm dũng khí, nhuộm thanh thiên sông núi
Miền Trung quê hương tôi
Đất khô cằn một đời cặm cụi
Sỏi đá mòn đập giũa gian lao
Sóng nhấp nhô lòng chẳng xôn xao
Biển gầm thét không hề khiếp phục
Lại nhớ câu, sông có khúc người có lúc
Lại nghe câu, khi lên dốc lúc xuống đèo
Đá dẫu mòn nhưng lòng dạ đẳng đeo
Sông dù cạn nhưng muôn đời không đổi
Miền Trung quê hương tôi
Một nguyện ước, vẹn câu thề mãi mãi
Hai truân chuyên, trọn gánh vác hy sinh
Ba gian lao, rèn đức tính trung trinh
Bốn khó nhọc, luyện can trường nghị lực 
Trên đồi dốc hay tận cùng đáy vực
Vẫn ngẩng đầu, và bước tới hiên ngang
Mỗi bước đi là lẫm liệt đàng hoàng
Không khép nép, hay gục đầu cúi mặt
Miền Trung quê hương tôi
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Vốn khổ nghèo nên không e khúc ngặt
Giẫm chông gai nên không ngại gió sương
Càng gian truân càng bảo bọc hỗ tương
Càng hiểm hóc càng giẫm mềm sỏi đá
Miền thùy dương, ôi mến thương chi lạ
Sóng rạt rào, ôi ngát đượm tình quê
Núi ven non, ấp ủ vẹn ước thề
Sông ven biển, cưu mang tình non nước
Ai có về miền Trung
Cho tôi xin gởi trước
Thăm con người, và thăm cả miền Trung
Hẹn lòng hai chữ thủy chung
Trọn tình non nước tận cùng mới thôi
Cho tôi mang cả cuộc đời
Để thương để nhớ ai người miền Trung!

7-2005
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Bình Định quê tôi 
Bình Định quê tôi, đất cày lên sỏi đá
Mỗi năm hai mùa, một nắng một mưa
Biển réo trùng khơi, rừng khua gió núi
Dòng máu miền Trung, dũng khí có thừa

Nhớ thuở nào tháp Chàm Chiêm quốc
Nhớ thuở nào nhà Nguyễn Tây Sơn
Ngược thời gian không thể nào hơn
Xuôi thời gian rạng soi sử sách

Quy Nhơn ơi, Vân Canh, Tuy Phước
Phù Cát ơi, Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn
Phù Mỹ ơi, Hoài Ân, An Lão
Đá hay vàng, thử mấy sắt son
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Đèo Cù Mông, xuôi Nam, thẳng tiến
Đèo An Khê, vắt vảnh cao nguyên
Sông Hà Thanh xuyên thành ra biển
Sông Lại Giang thẳng tắp Thái Bình

Nhớ không anh, đất cày sỏi đá
Nhớ không em, vùng đất nằm nôi
Dừa Tam Quan, củ mì, của “nẫu”
“Nẫu” ra sao, 
“Nẫu” cũng là Bình Định, quê tôi!

Thành phố Quy Nhơn 
3-2007 
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Quê hương là tất cả
Nhớ quê hương cuối phương trời thăm thẳm
Thương quê nhà biền biệt tận trời quê
Mấy “mư” năm xa xứ “dẫn” chưa “dề”
Chắc “diên” số phiêu du “dì” sao lạc

Tiếng “dìa quảy” nghe “nẫu” nói man mác
Tiếng “dô trỏng” nghe “nẫu” nói loanh quanh
Như bếp hồng tí tách mái nhà tranh
Cả gia đình ấm nồng cùng thôn xóm

Mới “hầu” nào mà mấy “mư” năm đằng đẳng
Mới “hầu nãy” mà hơn nửa cuộc đời
Chuỗi thời gian quay “dút” bóng con thoi
Sao không chậm “dà” ráng chờ tui “dới”

Đèo Hải “Dân”, “dẫn” ngàn đời cách trở
Phá Tam Giang, “dẫn” muôn “thở” điệp trùng
Kiếp tha phương chừng như mẫu số chung
Đi đã khó “dìa” lại càng thống “nẫu”
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“Thiền diễn” xứ bao giờ “dìa” bến cũ
Dòng sông xưa có đợi chiếc đò ngang
Hay ra đi là “dĩnh diễn” biệt tăm
Hun hút mãi bốn phương trời phiêu bạt

“Hống hẳn” đâu, dù đất trời không gặp
Hãy nhìn kia bốn biển “dẫn” thông thương
Tình quê hương, không có nẻo, có đường
Không có gì cản trở cách ngăn được

Ừ, phải “rầu”, non đi cùng “dới” nước
Quốc “dới” gia, “dà” núi gắn liền sông
Thì quê hương máu chảy khắp châu thân
Bất cứ đâu cũng hình hài đất Mẹ

Chưa “dìa” thăm xin gởi ngàn “nẫu” nhớ
“Dìa” thăm “rầu” ôm ấp “dạn” mến thương
Mang quê hương đi trên khắp nẻo đường
Bởi đất Mẹ quê Cha là tất cả.

8-2012 
Mặc Giang 
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Tặng “ngừ” Xứ Nẫu
Hôm nay tui “diết” tui chơi
Dành riêng Xứ Nẫu cạn lời chưa “thâu”
Hôm nay tui “diết” lần đầu
Tặng “ngừ” Xứ Nẫu trọn tàu tình quê
Bao năm xa cách chưa “dìa”
Nào ai thống “nẫu” sao khuya chạnh lòng
Cảm thông hoài niệm ước mong
Năm năm tháng tháng “trâu” dòng thời gian
Xót xa treo đèo Cù Mông 
Bồng Sơn mù khói mịt mùng Bình Khê
Bình Khê còn có An Khê
Bao lần giã biệt một đi không “dìa”
An lão xương thịt chưa lìa
Tam Quan máu lệ đầm đìa chìm sâu
Phù mỹ trắng mấy mùa cau
Phù Cát trắng mấy bờ lau cát “dàng”
Hoài Ân nào họ nào hàng
Hoài Nhơn bè bạn xóm làng thân thương
Tuy Phước còn đó “dấn dương”
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Vân Canh Thị Nại ngấn sương đêm dài
Vĩnh Thạnh mòn cả đôi “dai”
An Nhơn Bình Định phương đài rạng danh
Quy Nhơn phố thị trong lành
Gò Găng nón lá nghiêng “dành” nắng reo
Phú Phong lên dốc xuống đèo
Thượng truyền An Thái roi “dèo” gió bay
Hà Thanh sông nước sóng lay
Sông Kôn sông Cái ai hay “nẫu” niềm
Một mai gõ cửa hoàng tuyền
Mồ hoang cỏ mọc truân chuyên “thâu rầu”
Ô hay gối mộng kê đầu
Ai “ngừ” Xứ Nẫu cơ cầu cảm thương
Ô hay cát bụi “den” đường
Ai “ngừ” Xứ Nẫu tư lường có nhau.

8-2012  
Mặc Giang
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Đẽo gọt “nẫu na”
“Chiến sĩ một đi không trở lại”
Còn tui một bước cũng chưa “dìa”
Không lẽ đất trời xa cách mãi
Hèn chi “dũ” trụ như thế kia

Ngày thì đổ nắng sống lao chao
Đêm đến hư “dô” lộng ngàn sao
Nhấp nháy giữa muôn trùng tinh tú
Phất phơ ngọn gió động đưa “dèo”

Nẫu ơi như thế có buồn không
Chớ hỏi sông sâu đã nghẹn lòng
Sóng “dỗ” đôi bờ tơi tấp mãi
Bọt bèo đá lở tấp rêu phong
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Nói chi chua xót nẫu “dẫy nà”
Nhìn đi hổng biết lòng “nẫu na”
Chút tình cố quận quên sao được
Dù cho đánh “đẩu” cả Ta Bà

“Chiến sĩ một đi không trở lại”
Còn tui một bước cũng chưa “dìa”
Khó hơn trấn thủ ngàn quan ải
Tận cuối phương trời đếm sao khuya

Nhớ quê nhớ xứ nước non nhà
“Nẫu” niềm cứ đẽo gọt lòng ta
Ừ, cứ đẽo đi cho tới thỏa
Mai kia có chết cũng không pha.

8-2012 
Mặc Giang
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Nào “dẹn” ước thề
“Ngừ” con Xứ Nẫu xa quê
Ra đi lâu lắm chưa “dề”
Nhớ nhung gởi “đầu” núi thẳm
“Nẫu” niềm gác đỉnh sơn khê

Ai “ngừ” Xứ Nẫu tui ơi
Ra đi một kiếp trong đời
Đã mòn dần ba “dạn” sáu
Ngày “dìa”, thăm thẳm chìm sâu

Đừng buồn trách nẫu chi na
Trách chi cũng thế “thâu nà”
Đâu phải dứt tình đoạn nghĩa
Bởi “dì” thời thế can qua

Năm năm “rầu” lại “mừ” năm
Xót xa cứ thế nặng “quằng”
Hai “mư”, ba “mư” năm nữa
Biển sâu cá lặn biệt tăm
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Nhưng mà tui “dẫn” là tui
“Ngừ” con Xứ Nẫu suốt đời
Tấc lòng là son là sắt
Không hề “đẩu” bậc thay “ngâu”

Nói cùng “ngừ” nẫu của tui
Dù cho “dật đẩu” sao dời
Dù cho đá “bầu” cát lở
Lò cừ cứ thử đi coi
   
“Dài” hàng cho thắm tình quê
Dẫu cho tui “chửa” có “dề”
Nhưng tui là gang là thép
Sắt son nào “dẹn” ước thề.

8-2012 
Mặc Giang
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Cho nẫu hỏi thăm
Có ai “dìa” Xứ Nẫu
Cho tui gởi lời thăm
“Nẫu” xót xa biền biệt
Niềm thương nhớ muôn trùng

Có ai “dìa” Xứ Nẫu
Nhắn tất cả “ngừ” thân
Xin đừng ai hờn “dẫu”
Thương cảm “nẫu” cho cùng

Ai sống ở phương xa
Mới biết “nẫu” nhớ nhà
Mới biết tình cố quận
Gọt giũa nát lòng ta

Ai sống ở quê “ngừ”
Mới biết “nẫu” khôn nguôi
Thấm sâu hồn cô lữ
Ít tiếng nói khô “cừ”
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Một đi chưa “dìa” lại
Năm năm rồi “mừ” năm
Hai “mư” ba “mư” năm
Nói sao nữa chi hè

“Thâu rầu” tình quê cũ
Xin đừng trách “nẫu na”
Bởi quốc quốc gia gia
Bởi non non nước nước

Xưa có cầu Ô Thước
Nay không phải Sông Ngân
Nên “tui” chịu cơ phần
Cùng những ai thống “nẫu”!!!

8-2012 
Mặc Giang
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Chôn chặt “nẫu” niềm 
Đã lâu lắm “tui” chưa “dìa” Xứ Nẫu
Thăm gia đình thăm lại những “ngừ” thân
Thăm chùa xưa quê cũ đãi phong trần
Theo thời gian bao kẻ còn “ngừ” mất

Thăm mồ mả Ông Bà toàn ụ đất
Trải nắng mưa bao tàn tạ tháng ngày 
Tiết Thanh minh “dun” đắp lại thương thay
Kéo nhau đi khắp làng trên xóm “dứ”

Nào ai biết ra đi là biệt xứ
Một ra đi “hổng” có hẹn ngày “dề”
“Hổng” phải tui chê cái khổ nhà quê
Bởi thời thế nên “đạng” đành nông “nẫu” 
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Tui xuất thân từ quê nghèo Xứ Nẫu 
Con nhà quê chân lấm “dới” tay bùn
Nghèo giàu chi trời đất chẳng bao dung
Nên đành “đạng” tạ từ nơi cố quận

Tui đâu nỡ, quên chôn nhau cắt rốn
Tui đâu bạc, đâu cạn nghĩa cạn tình
Cực chẳng đã “trâu nẩu”, “dới” linh đinh
“Dới” non nước nghẹn lòng hồn sông núi
 
“Thở” trời đất “nẩu” cơn gió bụi
Xin mượn câu đã học tự “thở” nào
Cho “ngừ” con Xứ Nẫu dạ nao nao
Chôn niềm đau cho đến ngày nhắm mắt.

8-2012 
Mặc Giang
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Ngừ “nẫu” quê tui 

Đừng có chọc quê tiếng “nẫu na”
Nghe hơi lơ lớ kệ “ngừ” ta
“Dậy” mà thắm đượm tình quê “nẫu”
Dù ở nơi đâu “dẫn” đậm đà

Ai “ngừ” Xứ Nẫu quê tui ơi
Bảo bọc nhau nghe khổ lắm “rầu”
Tuế nguyệt phong sương đày mấy độ
Tang thương biến hải đọa đầy vơi

Chỉ nghe tiếng “nẫu” nhớ thương “rầu”
Đã mấy “mư” năm bộ ít đâu
Nhớ chỗ chôn nhau nơi cắt rốn
Nhớ nguồn nhớ cội đẫm mưa ngâu

Chỉ nghe tiếng “nẫu” biết ai “rầu”
Củ sắn củ mì gốc rễ sâu
Bột nhứt bột nhì nhai dẻo miệng
Phát âm là biết chạy đi đâu
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“Thâu rầu”, “ngừ nẫu” của tui ơi
Bình Định, Quy Nhơn, nhớ quá “rầu”
Thị Nại, “Tháp Đâu”, mộ “Mặc Tử”
Sông Thanh sông Cái sóng đầy “dơi”

Tiếng sóng xa “xâu” tựa sóng lòng
“Nẫu” thương “nẫu” nhớ “nẫu” hoài mong
Có đêm chợt tỉnh mòn mi mắt
Cho đến xế chiều đợi nắng hong

Ai có xa quê mới cảm thông
Tháng năm năm tháng nước “trâu” dòng
Tóc xanh đập dũa phơi đầu bạc
Ấp ủ tình quê nguội lửa hồng

“Thâu na” đừng nói nữa chi đau
 Biết đến bao giờ “dìa” lại đâu
Ai ngỡ ra đi là biệt xứ
Thương không “ngừ nẫu” của tui ơi!

8-2012  
Mặc Giang
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“Ngừ” con Xứ Nẫu
“Ngừ” con Xứ Nẫu xa quê
Đi đâu lâu quá chưa “dìa” là sao
Bộ không ruột xót lòng cào
Một năm còn nhớ, biết bao năm “rầu”
Bộ chờ bạc trắng mái đầu
Tới ngày xuống lỗ mới mau “dọt dìa”
Hay là bỏ xác quê “ngừ”
Chết khó nhắm mắt khóc “cừ” sao đây
“Ngừ” con Xứ Nẫu thương thay
Một đi biền biệt xéo giày tâm can
Nhớ từ khoai sắn khoai lang 
Bột nhì bột nhứt lẹ làng chấm chao
Lại còn bánh tráng cuốn rau
Bánh xèo toàn bột mau mau no lòng
Bánh đúc một chén là xong
Lá giang bồ ngót thanh trong thơm lừng
Kể ra “thâu” nhớ quá chừng
“Lẫu” đâu phải “nẫu” quay lưng đâu “nà”
Bởi non bởi nước mà ra
Bởi thời bởi thế trầm kha muôn trùng
Nhìn nhau hổ mặt “anh hùng”
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“Anh thư” cũng “dậy” cùng chung phận nầy
Để nghe ngọn gió heo may
Đẩy đưa tê tỉ đọa đày hồn đau 
Để nghe mòn mỏi con tàu
Son mờ sắt nhạt thịt thau thân tàn
Nhiều khi nghĩ nhớ mênh mang
Bỗng dưng giọt lệ hai hàng nhẹ rơi
Có gì xấu hổ “ngừ” ơi
Xa quê xa cả một đời ít sao
“Nẫu niềm” thẩm thấu mới đau
“Dẫy na” “thâu” nhé “thâu rầu” cố nhân.

8-2012 
Mặc Giang
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 Ai về Xứ Nẫu
Ai “dìa” Xứ Nẫu cho “tui” hỏi
Quê “nẫu” hôm nay như thế nào
“Tui” đã ra đi từ “thở” nhỏ
Nhưng lòng trĩu nặng dạ nao nao

Nẫu ơi, Bình Định quê “tui” ơi
Mắm muối ngô khoai nên nặng lời
Nhưng “nẫu” đi đâu lòng “nẫu” cũng
Thương quê nhớ xứ mặn mềm “mâu”

“Tui” nhớ làm sao Xứ Nẫu nè
Ai “ngừ” thương “nẫu” cảm cùng nghe
Ra đi biệt xứ “nẫu” đâu muốn
Quặn thắt tâm can khổ quá hè
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Ai “dìa” Xứ Nẫu nhắn giùm “na”
Tiếng quốc kêu sương có đậm đà
Như “nẫu” đã mềm cơn thống “nẫu”
“Dận” non “dận” nước ngập trầm kha

“Tui” “diết” “đâu” lời của “nẫu” chơi
Nếu ai không hiểu cứ chê “cừ”
Nhưng lòng của “nẫu” không lay chuyển
Dẫu núi non nghiêng cát lở “bầu”.

5-8-2012 
Mặc Giang
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“Nẫu” niềm của nẫu
 Nẫu mang thân phận tha phương
Năm “mư” năm đã nhớ thương “dô dàn”
Nhớ quê nhớ xóm nhớ làng
Thương cha thương mẹ họ hàng bà con
Quê nghèo một nắng hai sương
“Mẫu” năm lũ “lục” nhiễu nhương muôn phần
Xa “xâu” mưa Sở mây Tần
Nẫu thì biền biệt phù “dân” phương ngàn
Nhớ thời tuổi trẻ chơi “quang”
Chạy quanh đường đất dọc ngang quê nghèo
Nẫu ơi, Xứ Nẫu eo “xèo”
“Cẫu” cằn sỏi đá đẳng đeo tháng ngày
Cơm canh dưa muối thương thay
Ngô khoai độn bữa dạ dày còn “kiêu”
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Không vì nghèo khổ bỏ đi
Bởi thân lưu lạc “dậy” thì thế “thâu”
Năm “mư” năm đã “nẩu trâu”
Còn bao năm nữa “nẫu” ơi “nẫu” à
Xin đừng có trách “nẫu na”
“Ngừ” con Xứ Nẫu thiết tha nặng tình
Chẳng qua “dận” nước lênh đênh
“Ngừ” con Xứ Nẫu “dặn” mình tha phương
Chẳng qua “dận” nước tang thương
“Ngừ” con Xứ Nẫu “đạng” trường trầm kha
Xa quê, xa xứ, xa nhà
Xa cha, xa mẹ, xa bà, xa con
Nhớ thương nuốt ngậm bồ hòn
Đắng cay tràn ngập tâm hồn nẫu ơi!!!

5-8-2012 
Mặc Giang
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Chim Lạc Hồng 
đậu trên cây Tổ quốc

Chim Lạc Hồng đậu trên cây Tổ quốc
Năm ngàn năm văn hiến của Tiên Rồng
Dòng máu đào tươi thắm nhuận non sông 
Dùng xương thịt xây thành trì đất nước

Chim Lạc Hồng đậu trên cây Tổ quốc
Từ Hùng Vương đến thế kỷ hôm nay
Từ hôm nay băng thế kỷ tương lai
Không biến thể không lung lay đâu được

Năm ngàn năm đời sau qua thuở trước
Tiếp nối nhau dòng lịch sử kiêu hùng
Một tấc đất mọi miền là của chung
Từ rừng núi đến đồng bằng biển cả
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Giữ đất Mẹ, gìn quê Cha rạng rỡ
Việt Nam này sông núi của Tổ Tiên
Anh chị em ta thạch trụ như kiềng
Mỗi tấc đất là thành đồng vách núi

Bao thế hệ tiền nhân đã đi trước
Bao thế hệ con cháu nối theo sau
Từ Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau
Đâu đâu cũng là quê hương gấm vóc

Từ đất liền, đến vùng trời vùng biển
Vượt Trường Sơn, ra thấu khắp Biển Đông
Từ Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc, Côn Sơn
Tận cao nguyên, trung du, 

    thượng du, Việt Bắc

Đền Hùng Vương, ngát trầm hương nghi ngút
Huế, Sài Gòn, Hà Nội,  

    vang vọng trổi hùng ca
Từ Nam Quan, Cà Mau,  

    đến vùng sâu, vùng xa
Hội Diên Hồng quyết đồng tuyên bất khuất
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Anh có biết, Chị có biết, và  Em có biết
Việt Nam này sông núi của uy linh
Năm ngàn năm Văn Hiến thật anh minh
Đất phương Nam, người Việt Nam bất diệt

Anh có biết, Chị có biết, và Em có biết
Việt Nam này, Dân tộc tuyệt chơn phương
Khí hùng anh luôn lẫm liệt phi thường
Quyết đánh đuổi mọi quân thù xâm lược

Anh có biết, Chị có biết, và Em có biết
Việt Nam này là dòng giống Rồng Tiên
Bắc Nam Trung như một nối ba miền
Mãi sừng sững hiên ngang cùng trời đất

Anh và tôi, hãy tiến ra phía trước
Chị và Em, gìn giữ khắp hậu phương
Nắm chặt tay quét sạch lũ ngông cuồng
Hát khúc khải hoàn bài ca chiến thắng
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Anh và tôi, mọi tuyến đầu dũng lược
Chị và Em, tiếp sức khắp nẻo đường
Diệt tham tàn, diệt cường bạo tai ương
Để kiến tạo hòa bình cùng thế giới

Chim Lạc Hồng đậu trên cây Tổ quốc
Bắc Nam Trung một cội tỏa ba miền
Nhứt hô bá ứng chấn động tam thiên
Dị khẩu đồng âm băng ngàn vũ trụ

Chim Lạc Hồng đậu trên cây Tổ quốc
Bắc Nam Trung ba nhánh phủ ba miền
Việt Nam này, muôn thuở giống Rồng Tiên
Trao thế hệ đến muôn đời vĩnh trụ.

8-2012 
TNT Mặc Giang
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Khấn nguyện quốc Tổ
Cùng khấn nguyện trước bàn thờ quốc Tổ 
Xin chứng tri cho con cháu Lạc Hồng
Đồng tâm hiệp lực bảo vệ núi sông
Đánh đuổi ngoại xâm bảo toàn đất nước

Cùng khấn nguyện trước bàn thờ quốc Tổ
Gia hộ cho con cháu của Rồng Tiên
Dù ở nơi đâu trên khắp mọi miền
Khẩn thiết lắng nghe hồn thiêng réo gọi

Cùng khấn nguyện trước bàn thờ quốc Tổ
Khí hồn thiêng che chở núi sông này
Giặc thù truyền kiếp hống hách quá tay
Lấn biển lấn đảo đất liền biên giới

Cùng khấn nguyện trước bàn thờ quốc Tổ
Dòng giống Rồng Tiên, con cháu Vua Hùng
Bất khuất kiên trinh, xâm thực cáo chung
Bất luận bạo cường, thời nào cũng thế
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Dòng lịch sử năm ngàn năm bất khuất
Việt Nam này vẫn sừng sững hiên ngang
Thế thế tiền nhân nhất dạ tâm đan
Thời thời hậu bối một lòng quyết chí

Đất nước ta hễ gặp thời nguy biến
Quê hương ta hễ gặp lúc nguy vong
Triệu triệu con tim tất cả một lòng
Triệu triệu bàn tay nhất tề đứng dậy

Này Tàu thực, liệu hồn không tránh khỏi
Một ngàn năm Bắc thuộc nhớ hay chưa
Dân tộc Việt Nam dũng lược có thừa
Chí khí hùng anh mài son luyện sắt
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Quyết đánh đuổi bọn giặc thù phương Bắc
Quyết bảo vệ toàn vẹn khắp giang sơn
Sông núi quê hương thạch trụ vững bền
Một tấc không mòn một ly không suyễn

Khi càn khôn chia quốc gia giới tuyến
Việt Nam này như trụ vũ định ban
Năm ngàn năm trước tuyệt thế huy hoàng
Năm ngàn năm sau tuyệt kỳ rạng rỡ

Giặc phương Bắc đừng dở trò quái gở
Bao nhiêu lần cuốn chạy không nhục sao
Hồn phách tiêu ma hớt hãi kêu gào
Nay nếu tái diễn tan tành đâu khác
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Giặc phương Bắc đừng dở trò bạo ngược
Mộng bá quyền sẽ ác mộng đảo điên
Dân tộc Việt Nam nộ khí xung thiên
Tấc đất Phương Nam mồ chôn quân Bắc

Giặc phương Bắc đừng dở trò hống hách
Mộng bá quyền sẽ chuốc lấy mộng vong
Dân tộc Việt Nam không suyễn tơ hồng
Giặc Tàu tan tác Tàu Ô Tàu Lá

Dân tộc Việt Nam đồng thanh quyết thệ
Người người Việt Nam nhất dạ tâm đan
Tàu thực kia đừng dở thói hung tàn
Đừng có trách ta ra tay nữa nhé.

8-2012 
TNT Mặc Giang
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Vua Ngô Quyền 
Một trận Bạch Đằng - kết thúc ngàn năm Bắc thuộc

Bạch Đằng giang xóa tan ngàn năm Bắc thuộc
Vua Ngô Quyền xây dựng thiết lập triều ca
Tiếp ngàn xưa bao đời lịch sử Ông Cha
Nối ngàn sau Việt Nam non nước một nhà

Bạch Đằng giang xóa tan ngàn năm Bắc thuộc
Vua Ngô Quyền kết thúc ách nạn can qua
Một ngàn năm nhục nhằn đau khổ trầm kha
Một ngàn năm tang thương máu lệ không nhòa

Bạch Đằng giang xóa tan ngàn năm Bắc thuộc
Vua Ngô Quyền đời đời lịch sử hoan ca
Cứu quê hương ngàn năm đô hộ mịt mờ
Đưa núi sông trả về non nước Việt Nam
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Bạch Đằng giang ơi Bạch Đằng giang
Nước sóng triều quét sạch xâm lăng
Nước triều dâng ngập tràn phương Bắc
Dân Việt Nam rửa hận căm hờn

Bạch Đằng giang ơi Bạch Đằng giang
Quân dân Nam bố trận phục binh
Dưới lòng sông đóng cọc sáng quắc
Trận Bạch Đằng quét sạch ngàn năm

Tướng Hoằng Thao chết ngay trận chiến
Quân Nam Hán chết nghẹt lòng sông
Vua Nam Hán ôm mặt khóc ròng
Kéo bại binh cuốn chạy hàng hàng

Ngô Quyền vương thiết lập vương triều
Chín trăm năm từ thuở Trưng Vương
Đến hôm nay hơn ngàn năm nữa
Nước Việt Nam lịch sử năm ngàn
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Hơn ngàn năm khắc ghi để nhớ
Hưng Đạo vương đại phá Nguyên Mông
Bình Định vương chiến thắng Nhà Minh
Bắc Bình vương đại thắng Mãn Thanh
Tất cả đều giặc Bắc xâm lăng

Việt Nam ta đã quyết lâu rồi
“Hịch tướng sĩ” còn đó sáng ngời
“Nam quốc sơn hà” há quên ư
“Bình Ngô đại cáo” tuyên ngôn xuất
Hỡi Bắc phương tự biết hổ ngươi

Thế giới nào chấp nhận nhiễu nhương 
Nhân loại nào chấp nhận hoang đường
Thời đại này đâu thời thượng cổ
Quá ra rồi ở lỗ ăn lông

Cũ rích rồi xâm thực xâm lăng
Cũ rích rồi bá đạo bá quyền
Cũ rích rồi giành dân chiếm đất
Tham vọng nhiều trả lại cuồng ngông
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Năm ngàn năm lịch sử huy hoàng
Năm ngàn năm dòng giống Lạc Hồng
Năm ngàn năm Dân tộc kiêu hùng
Kế thế truyền muôn thuở soi chung

Năm ngàn năm lịch sử huy hoàng
Năm ngàn năm toàn vẹn núi sông
Năm ngàn năm con cháu Tiên Rồng
Mãi trường tồn muôn thuở Việt Nam.

18-12-2015 
TNT Mặc Giang
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Vua Lê Thái Tổ 
Anh hùng áo vải Lam Sơn 

(Sinh ngày 19-9-1385 tại Thanh Hóa. 
Băng hà ngày 22-8 năm Quý Sửu 1433. 49 tuổi.)

Mười năm kháng chiến chống quân Minh
Lê Lợi khởi nghĩa đất Lam Sơn
Anh hùng áo vải nêu chí khí
Toàn dân hợp lực cứu núi sông

Mười năm kháng chiến chống quân Minh
Lê Lợi khởi nghĩa đất Lam Sơn
Lãnh đạo toàn quân dân cả nước
Tháo tung xiềng xích bọn Bắc xâm

Mười năm kháng chiến chống quân Minh
Mười năm ngập khói lửa trường chinh
Toàn thể quân dân đồng quật khởi
Đập tan bè lũ bọn Bắc phương
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Trả ta sông núi nước Nam ta
Đất nước Việt Nam là một nhà
Dòng giống Lạc Hồng son sắt tuyệt
Muôn năm trổi khúc vạn hùng ca

Trả ta sông núi nước non này
Ta nói thực xâm nghe biết đây
Vũ trụ dẫu sao dời vật đổi
Việt Nam muôn thuở chẳng lung lay 

Anh hùng áo vải ra tay
Mười năm kháng chiến tiếc thay quân thù
Nhà Minh mà tối âm u
Ngàn năm cút chạy mịt mù há quên
Bọn bay sao sánh Nguyên Mông
Ba lần tan xác tại sông núi này
Bọn bay muốn nhục nữa đây
Ta cho thêm một keo này, chừa nghe
 
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nước Việt
Lưu truyền cho biết
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Vốn tự xưa nay
Đến tận ngày mai
Không hề thay đổi
Từ khi vũ trụ 
Trời đất định ban
Đất nước trời Nam 
Là của dân Nam
Dòng giống Lạc Hồng
Hùng Vương dựng nước
Cháu con giữ nước
Truyền nối muôn đời
Lịch sử sáng ngời
Tô son điểm sắt
Quê hương gấm vóc
Liền biển liền bờ
Liền núi liền sông
Biên cương lãnh thổ
Sông ngòi biển cả
Cho tới đảo xa
Tổ quốc sơn hà
Là của Đại Việt
Nói thêm để biết
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Nhắc nhở nhau nghe
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nước Việt
Con cháu Bách Việt
Dòng giống Lạc Hồng
Con cháu Tiên Rồng
Ngàn năm văn hiến
Cờ bay khói quyện
Sông núi hồn thiêng
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
Diên Hồng hội nghị
Tất cả một lòng
Vì núi vì sông
Ra tay bảo vệ
Năm ngàn năm sử
Lẫm liệt oai hùng
Đánh đuổi ngoại xâm 
Kiên cường bất khuất
Anh hùng kiệt xuất
Liệt nữ phi thường
Quân giặc kinh hồn
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Thất điên bát đảo
Bao phen cuốn chạy
Bao thuở tiêu ma
Đã quá biết mà
Sao còn kiếm chuyện
Nói ra một tiếng
Tứ mã nan truy
Không lệch một ly 
Không sai một tấc
Dân ta chơn chất
Trọng đức hiếu sinh 
Trọng nghĩa hòa bình
Tương lân chung sống
Ai mà gây hấn
Bá đạo bá quyền
Xâm thực xâm lăng
Đừng hòng bén mảng
Coi chừng mất mạng
Vỡ mộng tiêu tùng
Dân tộc anh hùng
Việt Nam ta đó
Cứng, cứng hơn đá
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Vững, vững hơn đồng
Sắc, sắc hơn gươm
Bén, bén hơn giáo
Đồng thanh tuyên cáo
Dõng dạc tuyên ngôn
Ghi nhớ liệu hồn
Trách ta quá trễ
Nghe vè nghe vẻ
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nghe vẻ
Nghe vẻ nghe ve

Này này nhé, hãy nhìn kia

Vương Thông trốn không dám ló đầu ra
Đóng chặt cửa thành “Đông Quan” trông ngóng
Chờ viện binh từ bổn quốc tiếp viện
Chia hai cánh theo hai ngả kéo sang
Cánh Mộc Thạnh xuất phát tại Vân Nam
Cánh Liễu Thăng từ Quảng Tây khởi tấn
Quân ta đợi sẵn, bày binh bố trận
Dụ hổ xuống núi, dụ cọp lìa rừng



165

Hổ biến thành cáo, cọp biến thành chồn
Ải Chi Lăng, tướng Liễu Thăng tử trận
Quân mất tướng thành một đám hỗn độn 
Hớt hãi kinh hoàng hồn phách tiêu tan
Thảng thốt kêu la tháo chạy quy hàng
Bỏ nhung phục, giả dân lành ẩn biệt 
Tướng Mộc Thạnh vốn ma đầu giảo quyệt
Nằm án binh bất động rồi hẵn hay
Liễu Thăng thắng thì ăn cướp ban ngày
Liễu Thăng bại thì cướp đêm chẳng muộn
Ba mươi sáu chước, cuốn tròn quay cuộn
Ai tiểu nhân quân tử khá hiển bày
Vương Thông hết đường thưa gởi thiệt ngay
Xin đầu hàng, bó tay, vô điều kiện
Việt Nam ta thật vô cùng rộng lượng
Thuận quy hàng và thả hết tù binh
Ban thí quân nhu đưa tiễn thân tình
Ghi dấu ấn tù hàng binh thế giới
Đất trời Nam đã bình yên một cõi
Phương trời Nam quét sạch bóng quân thù
“Nam quốc sơn hà, Nam đế cư”
Lê Lợi lên ngôi vua Lê Thái Tổ
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Đất nước trời Nam, dân Nam ở
“Bình Ngô đại cáo” khắp Đông Tây
Năm ngàn năm sử đẹp thay
Tô son điểm sắt cao dày muôn năm
Tự hào Dân tộc Việt Nam
Hô to vang dội Việt Nam muôn đời.

17-12-2015 
TNT Mặc Giang
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