
          VĂN TẾ 74 ANH HÙNG HOÀNG SA VỊ QUỐC VONG THÂN  

   Liệt Nữ Vang Danh Ngời Sử Việt      

   Anh Hùng Lưu Dấu Rạng Trời Nam 

Duy Việt Nam quốc lịch năm thứ 4899.       

Thành phố Houston, Tiểu Bang Texas, Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ. 

Hôm nay ngày 19 tháng Giêng năm 2020, chúng tôi, vốn giòng dõi Lạc 

Hồng, đang xa lìa đất tổ cùng thành tâm tụ về nơi đây để cử hành lễ tưởng 

niệm 74 vị Anh Hùng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận 

chiến Hoàng Sa từ ngày 17 đến ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Kính cúi 

đầu cung thỉnh anh linh chư vị Anh Hùng vị quốc vong thân linh thiêng 

chứng giám. 

Nhớ xưa             

Nước nhà trong cơn ly loạn            

Cuộc chiến đang hồi lửa bỏng dầu sôi                   

Dân chúng điêu linh, ruộng nhà tan nát                      

Tiếng bom đạn ngày đêm vang nổ.                        

Người phương Bắc bội phản khi hiệp định Ba Lê chưa hồi ráo mực.   

Lại còn nối giáo cho giặc tràn vào biển đông chiếm đảo Hoàng Sa    

Hoàng Sa! Hoàng Sa! Đã đến hồi tử chiến 

Nhớ các anh xưa              

Theo tiếng gọi của hồn thiêng sông núi.                         

Bỏ phố bỏ phường, xếp bút nghiên             

Vui nghiệp đao binh.                       

Tuổi đời son trẻ                      

Đã quyết lên đường                               

Tình không vương lụy, tạm bỏ thê nhi.            

Nối gót người xưa, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán.        

Theo gương Lý Thường Kiệt, diệt quân Tống, định phận nước Nam: 

 Nam quốc sơn hà Nam đế cư     

 Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư      

 Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm      

 Nhĩ đẳng hành khan thủ bại hư (1) 

Tiếp bước Trần Hưng Đạo chiến công oanh liệt           

Diệt quân Mông dậy sóng Bạch Đằng 



Các Anh!               

Giận lũ bá quyền cướp nước                         

Thề một phen sống chết với quân thù              

Nguy biến giang sơn, thất phu hữu trách          

Lửa thù cháy rực tâm can           

Quyết xông ra trận mạc             

Mong thỏa chí tang bồng                                                       

Tô sáng trời Nam              

Rực ngời chánh nghĩa 

Bước chân các Anh            

Khắp chiến trường ghi dấu        

Bảo vệ núi sông biển cả                      

Giành lại đảo xa                                    

Tàu các Anh ra khơi rẻ sóng                       

Những kình ngư Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng (2)       

Cùng Nhật Tảo (3), Trần Khánh Dư (4)          

Các Anh lao mình lên họng súng            

Phá vòng vây            

Xông vào quân giặc             

Cản bước tiến quân thù            

Đạn khói mịt mù          

Người trước gục kẻ sau tiến tới           

Các chiến hạm quần nhau quyết tử 

Thân xác sá chi            

Giữa tên bay đạn réo                        

Vẫn hiên ngang chống lũ hung tàn           

Cho đến khi thân chìm theo tàu vỡ          

Dòng máu đỏ loang đầy biển cả           

Xác chìm sâu làm mồi cho những loài thủy tộc         

Hồn bay phách tán chơi vơi 

Vẫn biết ra đi không trở lại            

Định mệnh tại trời xanh          

Thân cỏ cây nam nhi há tiếc          

Sóng bọt bèo trôi dạt về đâu! 

Than ôi               

Các Anh                

Xả thân vì đại nghĩa                     

Chiến đấu chống hung tàn                         



Chí trai chẳng thẹn với tiền nhân                        

Gương sáng soi chung cho hậu thế 

Đến nay                             

Đã bốn mươi sáu năm                                                                                            

Nơi quê xa                  

Khói hương tàn lạnh                    

Trời Mỹ đất Âu                                                                                                                                                   

Thương tiếc các anh                                 

Thắp nén hương thành tâm thành ý                               

Dòng đời ngắn ngủi                                                                                   

Lịch sử trường tồn                                                                                    

Tên các anh sống mãi với non sông                        

Sự nghiệp chưa thành                                 

Công danh chưa toại                                                                                     

Đã đền ơn nợ nước 

Hồn phách hiển linh                                    

Xin quyện vào hồn thiêng sông núi                       

Phò trợ Việt Nam đoạt lại chủ quyền                                

Linh diệu giúp dân nâng cao chí khí                       

Đòi tự do, dân chủ, quyền sống thiêng liêng                                            

Của chín mươi triệu con dân nước Việt 

Giờ đây            

Trước làn hương khói quyện         

Chúng tôi cúi đầu tưởng tiếc                       

Những Anh Hùng nghìn thu bất diệt            

Hồn hiển linh mong về chứng giám…  

 

Phong Châu phụng soạn                

(Houston ngày 19 tháng Giêng – 2020)          

(1) Lý Thường Kiệt               

(2) Tuần dương hạm: HQ 16 và HQ 05       

(3) Hộ tống hạm: HQ 04        

(4) Khu trục hạm: HQ 10 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

             

 

 

           

 

 

 

 


