
BIỂN ĐÔNG 
      BS Tô Đình Đài 

 

1 MỘNG HÁN GIAN 

 

Hán Gian mơ ước từ lâu 

Muốn làm Bá Chủ Hoàn cầu 

Đưa nhân loại vào vòng lệ thuộc 

Dòng đời tang tóc…bèo dâu ! 

 

Hãi sản, Dầu khí Biển Đông 

Bước chân Hoang Tưởng Đại Đồng 

Bạo quyền…cố lòng chiếm đoạt 

Biến cỏi đời giàu có…thành không ! 

 

Mãn Thanh, Mông Cổ…một thời 

Giờ đây…chiếc lá chiều vơi … 

Tây Tạng…khơi ngòi đóm lửa… 

Quyết tâm…vật chuyển sao dời. 

 

Việt nam …dòng máu kiên cường 

Bao lần Bắc Thuộc…vẫn hiên ngang 

Vẫn gìn giữ vẹn toàn sông núi… 

Khá khen… Thỏ đế vuốt râu Hùm ! 

 

2 BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG 

 

Con Thú vây hảm trong chuồng 

Dối gian, xảo quyệt cuồng ngông 

Lăm le nhìn về hướng nam cửa ngỏ 

Hét hò…dậy sóng Biển Đông ! 

 

Tim đen…Bành trướng từ lâu 

Chủ nghĩa Mác Lê…nối nhịp cầu 

Cơn ác mộng…lòng dã thú 

Quyết tình giăng lưới bủa câu… 

 

Muốn chia Thế giới làm đôi… 

Thay tây phương…vá bể lấp trời 

Dối gian sẽ trở thành Bá Chủ 

Dòng đời gío cuốn, bèo trôi ! 



 

Hởi ơi…tình thế đổi thay… 

Hoa DÂN CHỦ…rạng rỡ tháng ngày 

Dối gian, tung hoành… xảo quyệt 

Thiên Cơ, Địa Vỏng…sẽ còng tay ! 

 

Việt nam…là cánh cửa Thần 

Bốn phương vang dội tiếng chuông ngân… 

Quân gian ác…đã đến ngày đền tội 

Rạng danh con cháu Lạc Long… 

 

3 NĂM  1958 

 

58…là cái năm gì ! 

Phải chăng vận nước suy vi 

Sinh ra những đứa con gian tặc 

Dòng sông đời…chịu cảnh loạn ly ! 

 

Có mắt mà lại như mù ! 

Chìm trong cỏi đen tối âm u ! 

Dối gian…nối dáo cho giặc 

Hại dân, bán nước…hận thiên thu ! 

 

Hoàng sa, Trường Sa…máu thịt Cha Ông 

Hồ Ly chỉ đạo cho Đồng… 

Xuống tay ký vào Công ước 

Cầm dao đục khoét núi sông ! 

 

Từ đó…mọi sự đổi thay… 

Đảng Mafia… lộ mặt mày 

Bên ngoài NỊ NGỘ hỉ hả 

Thầm kín trong tim…lắm đắng cay !! 

 

Muốn giết rắn…phải chặt đầu 

Muốn bắt cọp phải vào rừng sâu… 

Lưới Dân…khó lòng trốn thoát 

Hồn Thiêng sông núi nhiệm mầu. 

 

4 TIẾNG KHÓC HOÀNG SA  (1974) 

 

Anh đi rồi…lệ sầu đong 

Ôi chao quặn thắt tơ lòng ! 



Hồn em ngậm ngùi trong hơi thở 

Bóng hình ai biển nhớ…đời mong ! 

 

Ôm con ru diệu nỗi buồn 

Mây trời tím ngắt…lệ run run 

Sóng biển âm vang niềm quặn thắt ! 

Nước ơi…mau trở về nguồn ! 

 

Nguyện cầu sóng gío bình yên ! 

Hồn em theo gió…niếu con thuyền ! 

Sưởi ấm con tim yêu Tổ Quốc 

Tình nhà…nợ nước…cảnh truân chuyên 

 

Nhưng rồi tiếng sét bất ngờ ! 

Mẹ Việt nam…thất thế sa cơ ! 

Anh mãi đi vào hoang vắng… 

Lòng em khô héo…suối lệ mờ ! 

 

Ra vào trời đất rung rinh 

Hoàng Sa ơi…đứt đoạn tơ tình ! 

Buổi chia tay…em đà linh cảm 

Biết ai đây…trời đất lặng thinh !! 

 

5 MAU SẤM HỐI 

 

Cướp đến nhà…vơ con khóc la 

Ô hay…nhân cách ông chủ nhà ! 

Vô lương tâm, vô trách nhiệm… 

Rõ thằng hèn…ôi xấu xa ! 

 

Đảng lảnh đạo toàn dân… 

Mặc ai đói khát…nợ nần 

Tài sản Cha ông để lại… 

Dâng hiến Ngoại bang để phì thân. 

 

Bản Dốc, Nam Quan…đã phôi pha 

Tây Nguyên Boxit…đụng nóc nhà 

Cố xoa diệu lòng dân phản đối… 

Nước chao đầu vịt…cũng chóng qua 

 

Giờ đây…đến lượt Biển Đông 

Lâng Bang la hét rầm rầm… 



Còn Đảng ta…thì yêm phăng phắc 

Cuối đầu khuất phục…dạ vâng 

 

Chồng hèn…chủ bất lực tham lam 

Mau sấm hối…tội ác đã làm 

Trao quyền lảnh đạo cho dân chúng 

Cháu con Hồng Lạc…rạng trời Nam. 

 

6 ASEAN (2012) 

 

Hội họp Asean 

Khác mộng… nhưng đồng sàng… 

Vì anh hàng Xóm to bự... 

Mưu mô, xảo quyệt…gian tham 

 

Bô bô…hòa giải song phương 

Ma đưa lối…Qủy dẫn đường 

Thừa cơ …bẻ từng chiếc đủa 

Dập vùi…trôi dạt Trùng Dương ! 

 

Lại còn lợi dụng bạc tiền 

Gây cho tình thế ngửa nghiêng 

Lòng tham…cội nguồn ích kỷ 

Đấm đá nhau… trong cảnh xích xiềng 

 

Hôm nay…hôi họp tưng bừng 

Nào hay…anh Chủ đã khòm lưng 

Rõ ràng…quân ăn cháo…đá bát 

Việt-Phi thất vọng não nùng ! 

 

Rồi đây mọi việc…sẽ ra sao! 

Biển Đông dậy sóng ào ào… 

Chính nghĩa…luôn luôn tồn tại… 

Hung Thần tan rả… giấc chim bao ! 

 

7 RỐI REN 

 

Tình thế thật rối ren ! 

Tất cả do bọn bọn hèn… 

Trong Ngoài…luôn rối loạn 

Vẫy vùng…càng lún bùn đen ! 

 



Luật Biển vừa đưa ra 

Nhột tại bọn gian tà… 

Liền cho tàu bè…xâm chiếm 

Cấm dân… chống đối, phản la 

 

Vậy Anh là ai ? 

Đảng trí tuệ ! sao qúa bất tài ! 

Muốn chính nghĩa…nhưng run sợ 

Cam đành nô lệ, tay sai ! 

 

Mau trả quyền cho dân 

Bộ Chính trị Đảng ngu đần ! 

Tây phương đã bỏ vào sọt rác 

Càng ôm… càng hại thân ! 

 

Đây lời nói cuối cùng 

Việt nam Dân tộc Hiếu Trung 

Tổ Quốc, Dân Tộc là trên hết 

Ngược lại…gánh chịu não nùng !! 

 

8 CẢNH THA MA 

 

Hởi Đảng Trí Tuệ ơi ! 

Biển Đông Trung Cọng chiếm rồi ! 

Cả bè lũ sao yêm phăng phắt… 

Bịt miệng dân tình…mặc nổi trôi ! 

 

Hoàng Sa trường Sa…cánh cửa ngọc ngà ! 

Chuổi ngọc trai long lánh châu sa… 

Đã từng trang điểm… giang sơn bờ cỏi 

Giờ đây tang tóc…cảnh tha ma ! 

 

Hãi Đảo, Bải Cạn, Bải Ngầm… 

Bao đời máu thịt của Cha Ông 

Nay lũ Qủy hiến dâng Tàu Cọng… 

Niềm đau con cháu Lạc Hồng ! 

 

Thành phố Tam Sa…sắp hiện hình 

Xã hội Đen…nếp sống yêu tinh 

Dầu khí, Hãi sãn…vào tay chúng 

Biển xanh cát trắng…đoạn tơ tình ! 

 



Rồi đây…dân Việt sẽ vắng dần… 

Biển trời thương nhớ bâng khuâng ! 

Nơi đây Trần gian hay Địa ngục ! 

Nỗi niềm ai oán…động Chín Tầng ! 

 

9 ANH ĐI RỒI 

 

Anh đi rồi…Em chết lặng nhìn theo 

Mong manh…đau xót…bức tranh nghèo 

Mong đem về…con tôm con cá ! 

Gia đình mái ấm…tình nghĩa sơn keo ! 

 

Anh đi rồi…lòng em nát tan 

Sợ e…sóng gío phũ phàng ! 

Tình chúng ta…theo mây khói ! 

Xóm làng…mây tím chiều hoang !! 

 

Anh đi rồi…em run sợ vẩn vơ ! 

Việc đời…ai biết trước mà ngờ… 

Ôm con vào lòng…tìm hơi ấm 

Thì thầm trong giấc mộng mơ ! 

 

Ngày đêm…em mãi nguyện cầu 

Xin ân trời… mãi còn có nhau 

Đừng nỡ…để mảnh tình tan vở 

Con thơ, vợ yếu…cảnh đọa đày !! 

 

10 NỊ NGỘ HỦ HỈ 

 

Trung Cọng, Việt Cọng là ai ? 

Là cánh tay của chúng ta nối dài… 

Búa Liềm…hồn mơ mộng ! 

Đệ Tam Quốc Tế… ánh nắng mai 

 

Nắng mai… đã thành qủa rồi 

Tây Tạng, Mông Cổ…đã êm xuôi 

Việt nam ơi…giờ NGỘ sắp đặt 

Vượt Trùng Dương…lấn ra khơi… 

 

An lòng…NGỘ làm chủ Biển Đông 

NỊ ơi..cùng NGỘ thông đồng 

NỊ mau đưa ra Luật Biển… 



30 thuyền…NGỘ lướt xông… 

 

Lướt xông bất kể tình người 

Bạo tàn, gian dối…nối biển khơi 

Dân NỊ phản đối…mau đàn áp 

Thiên Đường Xã hội Chủ Nghĩa gọi mời 

 

Bà con ơi, đã rõ chưa ? 

TRong ngoài…chúng đã dầy hùa 

Mau chặt tay…quân bán nước 

Diệt Hán Gian…cứu giống nòi. 

 

11 TƯỞNG NHỚ HOÀNG SA (1974) 

 

Mơ màng…nhớ qúa Hoàng sa 

Rong rêu… đá cũng lệ nhòa  

Biển xanh cát trắng còn ai oán 

Máu đào thuở ấy…chẳng phôi pha ! 

 

Thương qúa…anh Lính Tự Do 

Vì đâu …trôi dạt tiếng hò 

Ôi…tình đời sao cay đắng ! 

Việt nam…uẩn khúc quanh co ! 

 

Hởi ơi….máu đổ tuôn dòng 

Nhân tình…sóng bạc sầu đong 

Hoàng Sa ơi…thuở ấy đành thất thế 

Hận kia…còn dấu kín trong lòng ! 

 

Từ đó theo dòng nước trôi 

Lệ buồn…ngập lá thu rơi… 

Bốn phương hồn nghe tê tái ! 

Quặn thắt con tim…cỏi ảo vời 

 

Chừ đây…nghe tiếng Hoàng Sa 

Dù cho mây trắng là đà ! 

Hồn ta như vùng vươn dậy… 

Vuôn đắp…mần non, búp nụ nở hoa … 

 

12 KÍNH QÚY VỊ 

 

15 Vị… Bộ Chính trị ơi… 



Các Ông…đã mắc kẹt rồi ! 

16 chữ Vàng, 4 tốt… 

Bọt bèo, rác rến…giữa dòng trôi ! 

 

Gần 100 năm cai trị…qúa nhiều 

Dối gian, qủy quyệt, tinh yêu ! 

Bán nước, hại dân…Đảng đã ký… 

Sông đời xuôi chảy…khó đổi chiều ! 

 

Biên giới phía Bắc, Ải Nam quan 

Nóc nhà tây Nguyên…đã hoang tàn ! 

Giờ Biển Đông…Tàu Cọng đã chiếm 

Việt nam le lói…nắng chiều hoang ! 

 

Giờ đây…tình thế qúa rối ren… 

“Chịu đấm ăn xôi…” lũ đê hèn ! 

Văn hóa ngàn năm…giờ sương khói 

Tình đời đổi trắng thành đen ! 

 

Hảy mau thức tỉnh Lương tâm… 

Thế giới nay đã chuyển vần 

“Quan nhất thời, Dân vạn đại” 

Luyến tiếc ai ơi…cỏi phù vân ! 

 

13 SƠN NỮ MIỀN TRUNG 

 

Bình minh khơi dậy Trùng Dương 

Mắt em soi sáng cỏi Vô thường … 

Đất liền, biển cả đều khoe sắc 

Tiếng hò vang dội bến sông Tương ! 

 

Duyên tình ngọt liệm miếng trầu cau 

Tim anh lèo lái chuyến tàu 

Em lên rừng…hoa xanh màu áo 

Biển xanh cát trắng…tọa lòng nhau ! 

 

Giờ đây ngang trái tình đời 

Lệ sầu…tiếng nấc chiều vơi ! 

Những đứa con vô tình bạc nghĩa ! 

Biển Đông chìm cảnh ảo vời ! 

 

Em vẫn tin có một ngày… 



Tháng ngày…qủa đất tròn xoay 

Hoàng hôn…báo tin ngày sáng 

Bến chung tình…tay vẫn nắm tay 

 

Ngày ấy…đâu còn xa 

Nụ cười…tuyết trắng ngọc ngà 

Đóa Lan Sơn Nữ… tình nghĩa 

Mây trời xỏa tóc...suối hoan ca  

 

14 BIỂU TÌNH  22/7 

 

Lòng yêu nước sục sôi 

Điểm hẹn sắp đến rồi 

Đứng lên đòi quyền sống 

Sông đời  cuồn cuộn trôi… 

 

Thế rồi một sớm mai 

Nôn nao…tiếng thở dài 

Mây mù đang giăng kín 

Tím ngắt… cỏi trần ai ! 

 

Sông Hồng vẫn xôn xao 

Vang dội tiếng thét gào 

Vướn dây mơ…rể má 

Suối tình vẫn dâng cao 

 

Trường Sơn đẩm sương mù 

Thác ghềnh qúa âm u 

Thú rừng dương nanh vút 

Chiều vàng… rơi lá thu ! 

 

Cữu Long…sóng triều dâng 

Xã Hội Đen… vũ vần… 

Tanh nồng mùi tữ khí ! 

Lùi lại…đợi trời trong. 

 

Ra quân lần đầu tiên 

Rung động khắp ba miền 

Tâm hồn thêm cứng cỏi 

Bước sau càng vững bền. 

 

15 HITLER MỚI 



 

Hitler tàn phá Châu Âu 

Thế Chiến thứ 2…vang dội Hoàn Cầu ! 

Ngày nay Hán Gian…nối gót 

Biển Đông dậy sóng…lún sâu… 

 

Trung Cọng dòm ngó Việt nam… 

Bè lủ Thái thú…tham lam 

Cuối  đầu khâm phục Qủy Đỏ 

Cái gương Tiệp khắc hiện rõ ràng ! 

 

Cầu Hồn Thiêng Núi Sông 

Việt nam đoàn kết một lòng… 

Lật đổ Việt Cọng bán nước 

Nối dáo Hitler Mới…ở Biển Đông 

 

Dân ta phải cứu nước ta 

Trên đôi chân Hống Lạc ngọc ngà 

Đừng để…thêm một lần Hán hóa ! 

Kìa xem Mông Cổ, Tây Tạng…khóc la ! 

 

Đồng bào ơi…mau đứng lên 

Đất, Biển…hò hét vang rền ! 

Phù Đổng, Cờ Lau… Cứu Quốc 

Việt Nam mãi mãi còn Tên 

 

16  ĐOÀN KẾT-ĐOÀN KẾT 

 

Hởi Bà Con khiếu kiện DÂN OAN 

Lâu nay…dưới ách bạo tàn ! 

Tài sản, ruộng vườn…chúng chiếm đoạt 

Cả Ba Miền…mây tím lang thang ! 

 

Hởi Anh Chị  Em CÔNG NHÂN 

Một ách mà phải chịu hai tròng ! 

Bị bóc lột…tận xương tủy ! 

Dòng đời sao qúa bất công ! 

 

Hởi Đồng bào thân thương ! 

Bọn Vô thần, Qủy Đỏ gạt lường 

Qúy TÔN GIÁO đều bị đàn áp 

Xóa bỏ Niềm Tin…bọn bất lương ! 



 

Chúng ta…ba ông Táo đội nồi cơm 

Trụ cột…cùng toàn dân xuống đường 

Lật đổ bọn Satan…hút máu 

Tạo lại cuộc đời…rào rạc yêu thương 

 

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT…ĐẠI THÀNH CÔNG 

Rạng danh con cháu Lạc Hồng 

Xây dựng lại Quê hương đất nước 

Thanh bình, Hạnh phúc…khắp núi sông. 

 

17 CHỐNG NGOẠI XÂM 

 

Trung Cọng chiếm Biển Đông rồi 

Việt Cọng chịu đấm…ăn xôi 

Chỉ dân Việt Nam đau khổ ! 

Đang bị Thế giới chê cười ! 

 

Vậy…Ai chống Trung Cọng đây ? 

Trung-Việt cọng…chúng một bầy 

Bè lũ Satan …gian dối 

Đệ Tam Quốc Tế…tay sai 

 

Đất liền…như đã chiếm xong 

Kinh tế, Văn hóa…đã vào tròng 

Biển Đông nay vào tay chúng 

Còn chi đâu nữa… mà mong ! 

 

Việt Cọng…Nội Thù của dân 

Ác tâm, xão quyệt…ngu đần 

Toàn dân mau đoàn kết…đứng dậy 

Diệt quân Thái Thú…vô luân 

 

Diệt hết Nội thù đến Ngoại bang 

Quyền uy con cháu Hồng Bàng 

Sữ sách ngàn năm còn ghi rõ… 

Anh Thư, Hào Kiệt…cứu Giang San 

 

18 TIẾNG KÊU THA THIẾT 

 

Hởi ĐẢNG VIÊN còn chút lương tâm 

Vì Cái TÔI…nên qúa lỗi lầm ! 



Gia đình, Tổ Quốc là trên hết 

Hảy mau lìa bỏ…bọn Satan… 

 

CÔNG AN…từ dân mà ra 

Tình thương còn qúa mặn mà ! 

Lo trật tư…an bình đất nước 

Cớ sao nghe Đảng…giết hại dân ta ! 

 

QUÂN ĐỘI…trụ cột nước non 

Chống Ngoại xâm…đất nước trường tồn 

Nở để nước nhà… bị xâm chiếm 

Lo hại dân lành…cảnh trái oan ! 

 

CÔNG CHỨC…các cấp các ngành 

Trái tim, Trí óc tinh anh 

Hảy mau chọn DÂN hay ĐẢNG 

Đất nước lâm nguy…sợi chỉ mành ! 

 

Tiếng kêu thống thiết của toàn dân 

Xin Qúy Vị…mở rộng tấm lòng 

Mau vì tương lai của con cháu 

Chung lưng đâu cật …cứu non sông 

 

19 TỔNG ĐÌNH CÔNG BÃI THỊ 

 

Hởi SINH VIÊN HỌC SINH 

Toàn Quốc nghỉ học…Biểu tình 

Chống bọn xâm lăng…cướp Nước ! 

Cứu dân ta thoát khỏi…điêu linh ! 

 

Các Công xưởng mau đình công 

Việt Cọng, Tư bản ngoại quốc thông đồng 

Bóc lột CÔNG NHÂN tận xương tủy ! 

Nay thêm Tàu Cọng…đào núi ngăn sông ! 

 

Hởi chợ búa, phố phường 

Hảy mau tạm nghỉ BÁN BUÔN 

Toàn dân một lòng Đoàn kết 

Chống Tàu ô…tràn ngập khắp nẽo đường. 

 

Xin Qúy TÔN GIÁO mau tham gia 

Chuông Chùa, nhà Thờ vang dội gần xa 



Đất nước lâm nguy…Vô Thần Qủy Đỏ 

Bổn phận làm Dân…phải cứu nước nhà ! 

 

Nhân dân Toàn Quốc đồng đứng lên 

Vạch mặt bọn bán nước…từng tên 

Ác với Dân…hèn với Giặc 

Rước Tàu phù về giày xéo Tổ Tiên 

 

Đồng bào ơi…Ý DÂN LÀ Ý TRỜI 

Sóng Thần tràn ngập khắp nơi… 

Độc tài Đảng tri…phải tan xác… 

Tàu Cọng xâm lăng…tận số rồi ! 
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BS Tô Đình Đài 


