Lời Ủy Thác Thâm Tình
Lời mạo muội của tác giả : Bài được viết từ đầu thập niên 90...
Nay sao chép lại " Lời Ủy Thác Thâm Tình" cổ lổ này, như tâm sự thống thiết của thế
hệ già nua chúng tôi, một lần nữa xin thâm tình nhắn gửi đến thế hệ hậu sinh , trai
tuấn kiệt , gái anh thư , trí dũng song toàn , biết nhiều hiểu rộng , đang một lòng ưu lo
cứu lấy đất nước mến yêu và phát triển dân tộc đến chỗ văn minh phú cường mà Tổ
Tiên ngàn đời đã dày công gầy dựng và ngày đêm dốc lòng mong mỏi ...
Lê-Thụy-Chi

này tiểu muội trăng tịch tà di tả
bắc đẩu phương này , ta trực chỉ thôi nha !
băng rừng U Minh , vượt đỉnh Trường Xà
hội chúng anh hùng bên bờ Nhị Thủy ...
lắng nước Cửu Long pha trà tam hỷ
muội hãy dùng lót dạ với lương khô
cỏ lưu ly muội nằm nghỉ huynh chờ
huynh chưa mệt , muội cần lo bảo trọng ...
cả giang hồ , muội là muôn sức sống
của ngàn sau sách sử giống Tiên Rồng
lời này ngu huynh thổ lộ một lần
nữa đến Trường An muội không bở ngỡ ...
ủy thác đó , tiểu muội này , xin ghi nhớ
đây Lệnh Bài , đây Linh Vật Tổ Tiên
muội từ nay kẻ thừa kế chân truyền
dựng lại cơ đồ ngủ thiên niên công nghiệp ...
công nghiệp Cha Ông trải bao tâm huyết
không một ngày không mưu lược kinh bang
tây tiến, đông phòng, bắc phạt, bình nam
Đại Cáo Thiên Hà, Trời Nam hùng cứ !!!
dựng nước xây nhà, làm nên lịch sử
quốc túy, quốc hồn bảo thủ nguồn căn
hòa hóa tinh hoa tộc chủng xa gần
để bồi đắp cho giống dòng Hồng Lạc ...
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hỡi ơi !
giang sơn đó, giờ cơn kiếp mạt
bởi bọn ngông cuồng điếu phạt hủy hoại can thường
cùng chúng côn đồ tứ ngược mãi quốc bất lương
dìm cả muôn dân xuống tận cùng tai ương thống khổ !...
chao ôi !
ách nước tai trời người người nức nở
riêng nhục nhã này ngàn thuở nào nguôi !
Tông Tổ Tiền Nhân hiển lộng rạng ngời
chiu chắt hậu sinh khù khờ tối dạ ...
sông núi đó "thiên thư định phận" giờ này nghiệt ngã
bởi lũ ngu huynh đức bạc tài nông ,
những tưởng mình ... tát cạn Biển Đông,
đạp phẳng Trường Sơn mở mang bờ cõi ...
tiểu muội à, trái tim huynh chừng thắt nhói
muội đã biết rồi, huynh từng nói đôi phen ...
cho ngu huynh xin khỏi nhắc lại nỗi niềm
Xã Tắc Trời Nam linh thiêng chứng giám ...
tiểu muội à ,
ngu huynh đây, đứa ngu đồ tội phạm ,
giờ trông cậy hoàn toàn nơi bè bạn hậu sinh
làm rạng rỡ lại cơ đồ Việt Điện uy linh
một dải sơn hà Tổ Tiên gầy dựng ...
hỡi kẻ kế thừa chân truyền huyết thống !
tiếng trống đồng Ngọc Lũ tự nghìn năm vang vọng ...
xin hãy lên đường cứu lấy quê hương...
quê hương ơi, dân tộc hỡi,... thương mến đến vô ngần ...
Lê-Thụy-Chi

www.vietnamvanhien.net

2

