đi vào huyền thoại
"khô héo lá gan cây đỉnh Ngự,
đầy vơi giọt lệ nước Sông Hương..."
(tiểu đoạn một)
liệt tổ liệt tông dày công dựng nước hề !
tiền nhân bất khuất can cường giữ nước hề !...
thần nhi cam bề trọng tội...
xã tắc trời Nam hề !
sách sử ngàn năm văn hiến hề !
quả nhân suốt đời hối lỗi ...
độc lập tự do hề !
đó là điều thần dân khát khao mong đợi ...
(tiểu đoạn hai)
trẫm bước xuống ngai vàng lòng thanh thản
trẫm quả tầm ra phương án nhiệm mầu
trẫm hình dung cảnh nước mạnh dân giàu
trẫm sung sướng đến nghẹn ngào châu lệ ...
chao ơi ! cả một đời quân vương oai vệ
trẫm có mô ngờ đến tồi tệ khôn lường
còn lại chi hề, này vương quốc nhiểu nhương
trăm họ lầm than và tai ương mất nước ...
trẫm thật lỗi lầm tin dùng quân điếu phạt ,
thử bối manh tâm lấn áp bao ngày
quốc chính triều cương chúng nắm trong tay
ngôi hư vị hề,...trẫm từ lâu hay biết !...

1

đi vào huyền thoại – Lê Thụy Chi

www.vietnamvanhien.net

Nam Quốc thần dân hề !
độc lập tự do phải là điều cấp thiết !
sơn hà cẩm tú hề , thiên thu bất diệt !...

(tiểu đoạn ba)
thôi khanh hãy bình thân đứng dậy ,
nghi lễ tung hô thần tử rứa vậy đủ rồi...
đất dưỡng trời dung lời trung nghĩa rạng ngời
trẫm đẹp dạ được người tiến cử .
hãy lại đây trang anh tài tuấn tú
trước án thư nghe phũ dụ đôi điều
trẫm tin tưởng khanh , hà tất phải nói nhiều
trẫm bãi triều ,
khanh khẩn liệu sớm mai chiều quy hương cứu nước...
xã tắc trời Nam hề ,
thần nhi đã cố hết sức mình mà không làm chi được!
thế lực, thế quyền ngoại bang với bao âm mưu sách lược
trên giang san ta tan thương tiểu nhược...

(tiểu đoạn bốn)
nước non ngàn dặm xa vời
xa vời ngàn dặm đất trời nước non ...
nước non một thuở không còn
không còn đến độ mỏi mòn con trăng
con trăng trằn trọc năm canh
năm canh dày đặc sao băng tứ bề ...
cố hương hề ! cố hương hề !
Đại Nam cương thổ sử đề hưng vong ...
ngàn sau rạng rỡ vết son ,
con dân Hồng Lạc vẻ vang quật cường ...

Lê-Thụy-Chi
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