ĐẦU XUÂN VÃN CẢNH ĐƯỜNG LÂM
Trong gió xuân,
Giữa Đường Lâm nghe rầm rập bước chân
Và tiếng ngựa hí vang rền Dãy Ruối(1)
Tiếng Ngô Vương trước đoàn quân ngàn tuổi(2)
Tuốt gươm vàng thề đánh đuổi xâm lăng!
Nghe xa xa Phùng Hưng cất tiếng thét hờn căm(3)
Trước Mông Phụ đình làng, gái trai thề đánh giặc
Nguyện đuổi hết bọn giặc thù Phương Bắc!
Và diệt lũ quan tham đày dân sống lầm than!
Em nghe chăng tiếng Hoằng Thao kêu cứu giữa Đằng Giang? (4)
Máu thấm Cọc Gỗ Thiêng làm tan hồn phách giặc
Thám Hoa Giang Văn Minh dưới mồ sâu bỗng cựa mình thức giấc(5)
Đòi xé xác bọn xu thời làm ô nhục trời Nam!
Thôi đủ rồi!
Bắc Thuộc một ngàn năm là quá đủ!
Lợi ích nhóm và chức quyền ai đó
Sao có thể sánh cùng với Độc Lập Tự Do
Của Dân Tộc đã vùng lên theo tiếng gọi của Vua Ngô
Đuổi Nam Hán khỏi Núi Sông, trải ngàn năm tự chủ!(2)
Nay quân Tàu đang mượn danh “Cộng Sản kia” để làm mồi nhử
“Cộng Sản là vì dân” sao giết hại lương dân?
Giết hại bạn bè, dày xéo người thân!
“Cộng Sản là từ bi” sao bay tàn ác vậy?
Hỡi lũ Cộng Sản Tàu Ô cùng những kẻ bất nhân!
Chúng bay hãy cút đi!
Dân Việt không cần quân Cộng Sản dã man(6)
Của Mao Trạch Đông cùng những tên đồng đảng
Trước Lăng Ngô Vương tiếng Hồn Thiêng hào sảng
“Bay hãy xéo ngay khỏi bờ cõi Đất Phương Nam!”
Trời về chiều lất phất hạt mưa xuân
Tiếng vó ngựa giữa Đường Lâm càng rậm rịch
Trong gió thoảng hồn bâng khuâng lời hịch
Của Ngô Quyền tha thiết gọi lương dân,
1

“Mau đứng lên! Đuổi giặc Tàu ra khỏi nước!
Diệt tham quan ô lại, phá gông xiềng!”
Đường Lâm, 25/01/2012
(Mùng Ba Tết Nhâm Thìn)

Đặng Huy Văn
(1) Dãy Ruối gồm 18 cây hơn một ngàn năm tuổi tại xã Đường Lâm, cách Lăng và Đền
Vua Ngô Quyền khoảng hơn 100 mét đã được xếp hạng Cây Lịch sử Văn Hóa của
Dân Tộc, ngày trước quân của Ngô Quyền đã buộc ngựa ở Dãy Ruối này.
(2) Ngô Quyền (898-944) giành được Độc Lập cho đất nước sau một ngàn năm Bắc
Thuộc từ tay quân Nam Hán vào năm 938, lập nên triều đại Nhà Ngô, đóng đô tại Cổ
Loa, Đông Anh, Hà Nội.
(3) Phùng Hưng (761-802) cũng người Đường Lâm, đã đánh đuổi được quân Nhà
Đường ra khỏi nước năm 791, dựng nên thời Bố Cái Đại Vương, nay được thờ tại
Đền Thờ Phùng Hưng, thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
(4) Hoằng Thao là con trai Vua Nam Hán bị Ngô Quyền tiêu diệt trên cửa sông Bạch
Đằng vào năm 938 bằng một trận thủy chiến đầy mưu lược.
(5) Giang Văn Minh (1573-1639) một nhà ngoại giao yêu nước tài ba lỗi lạc của nước ta,
đối đáp rất giỏi đã bị vua Minh sát hại vào năm 1639, được đem quan tài về nước
chôn tại quê hương Đường Lâm cổ ấp.
(6) Trích dẫn từ nội dung một cuốn sách đã dịch ra tiếng Việt năm 2009: “Mao
Trạch Đông Ngàn Năm Công Tội”, Nguyên bản Tiếng Hoa, NXB Hồng Kông, TQ.
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