
KHÓC HOÀNG SA 

Hoàng Sa ơi! Đảo Hoàng Sa ơi! 
 Một mảnh giang sơn đã mất rồi  

Ta như mất cả phần da thịt  
Tổ Quốc còn đau một góc trời 

 
Vẫn nhớ Hoàng Sa! Ôi Hoàng Sa!  
Trận chiến năm xưa máu lệ nhoà? 
 Sao không giăng trận cầu phao cũ  
Chôn xác quân thù, trận Đống Đa 

 
Hoàng Sa! Hoàng Sa! Ta vẫn đau 
 Biển như còn đỏ máu loang mầu  

Máu ai thấm giữa lòng hải đảo  
Xương trắng ai chìm giữa biển sâu? 

 
Hoàng Sa! Hoàng Sa! Đã mấy trăng?  
Sao không là sóng dậy Bạch Đằng!  
Sao không báu kiếm, lời Sát Đát!  

Sao sóng muôn trùng không thét vang? 
 

Một mảnh cơ đồ giữa biển khơi  
Ta con chim lạc cuối chân trời  

Còn mơ Vạn Kiếp chôn thây giặc 
 Hoàng Sa đâu rồi, Hoàng Sa ơi ! 

 
Hoàng Sa dưới bóng cờ Bắc phương 
 Giang sơn oan uất giữa bạo cường  

Sóng nước ầm vang lời tủi hận 
 Hào kiệt đâu rồi? Hay khói sương! 

 
 

Huyền sử oai hùng, hay bãi hoang?  
Hoàng Sa từng lớp sóng oai hùng  

Hồn oan tử sĩ Nam quân vẫn 
 Theo dấu quân thù, theo dấu trăng! 

 
Tổ Quốc còn đau mỗi mùa xuân  
Âm ba hải chiến dậy sóng hờn 

 Xung phong! Hải kích bên bờ nước  
Từng rặng san hô loang máu vương. 

 
Hoàng Sa! Hoàng Sa! Mảnh trăng rơi 
 Một mảnh giang sơn, một mảnh đời  

Thân bỏ nước đi, thân viễn xứ  
Tim vẫn Hoàng Sa! Hoàng Sa ơi!  

 

Lê Khắc Anh Hào 

                             (Viết cho mùa xuân 74 mất Hoàng Sa và 75 mất Sài Gòn)  



Nhân số Nguyệt San Việt Nam Xuân 2001: tưởng niệm Hoàng Sa: 

 – Bài thơ này tôi viết để nhớ mùa xuân 74, ngày Hoàng Sa, một phần đất của Tổ Quốc lọt vào tay 

Bắc phương ngày 19/1/1974 sau trận hải chiến đẫm máu bất tương xứng lực lượng, nhưng dữ 

dội và anh hùng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đối đầu với hải quân Trung cộng. 

 – Tôi viết bài “ Hoàng Sa ơi! Hoàng Sa ơi!” để thế hệ đàn em tôi nhớ là Bắc phương đã đoạt của 

dân tộc ta một hải đảo quan trọng là Hoàng Sa với sự đồng lõa lặng thinh của cộng sản Việt 

Nam, và của ván cờ Mỹ ố Trung cộng. Nhớ bài thơ là nhớ một mối hận Hoàng Sa, một mảnh 

giang sơn cần lấy lại. 

 – Tôi viết bài “Hoàng Sa ơi! Hoàng Sa ơi” để vinh danh và tưởng niệm tất cả những chiến sĩ 

VNCH đã chiến đấu hay bỏ mình trong trận hải chiến và bộ chiến Hoàng Sa trong mùa xuân 

19/1/1974. 

 -Tôi viết “Hoàng Sa ơi! Hoàng Sa ơi!” với một niềm uất hận không nguôi, và dường như sương 

đọng trên mắt tôi khi hai chữ Hoàng Sa chợt nhạt nhòa câu thơ cuối.  

– Tôi viết “Hoàng Sa ơi! Hoàng Sa ơi!” để gửi đến anh em HQVNCH, đặc biệt đến HQ ĐT Hồ Văn 

Ngạc và HQ Nguyễn Văn Sáng PBC nhân mùa xuân đầu thiên niên kỷ 2001.  

 

Lê Khắc Anh Hào 

Nguồn: (20) KHÓC HOÀNG SA (HOÀNG SA ƠI ! HOÀNG SA ƠI !) thơ LÊ KHẮC ANH HÀO_ TÂM AN 

diễn ngâm – YouTube 

 

www.vietnamvanhien.org 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hg3J-KUwDIg
https://www.youtube.com/watch?v=hg3J-KUwDIg
http://www.vietnamvanhien.org/
http://www.vietnamvanhien.info

