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Lời hịch Mê Linh - Tiếng trống Ngọc Hồi
Trích: “Tương lai Việt Nam trong tim bạn. Tương lai Việt Nam trên đôi chân bạn. Ngày
hôm nay đôi chân bạn đưa bạn đến những nơi
mang tên hai bậc anh hùng và anh thư của
Việt Nam-Hoàng Diệu và Hai Bà Trưng. Như
vậy hồn thiêng lịch sử đứng về phía bạn. Tại
những nơi này trái tim Việt Nam nghìn đời
nhập vào trái tim bạn để hòa cùng với muôn
triệu trái tim Việt Nam cá nhân khác hiện
diện ở đấy và trên toàn thế giới để hô vang
kinh thiên động địa tiếng đả đảo Tập Cận
Bình và những tên tay sai khấu đầu như sâu mọn trước y.” -- (Trần Quốc Việt: Tương lai Việt Nam
ở trong tim bạn)

LỜI HỊCH MÊ LINH
Một xin trả sạch nước thù
Hai xin thu lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lịnh này
Năm 40 Tây lịch, quân Bà Trưng tiến đánh Luy Lâu, dẹp yên giặc Tô Định, thu hồi giang
san:
Bà Trưng quê ở châu Phong,
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.
Chị em nặng một lời nguyền,
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân.
Ngàn Tây nổi áng phong trần,
Ầm ầm binh mã xuống gần Long biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh,
Lĩnh nam riêng một triều đình nước ta. (*)
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TIẾNG TRỐNG NGỌC HỒI
Đêm 29 tết, toàn quân làm lễ “Thệ sư” giữa núi rừng u linh vang lên lời hịch xuất quân
của Quang Trung Hoàng Đế:
“Đánh cho để đen răng
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho chích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ...”.
“...Cùng lúc đó, đại quân do Hoàng Đế Quang Trung đích thân chỉ huy ào ạt tấn công
Ngọc Hồi, một cứ điểm quân sự trọng yếu của giặc. Cứ điểm Ngọc Hồi được xây cất
công phu kiên cố và có quân số đông nhất do Phó tướng Hứa Thế Hanh chỉ huy để bảo
vệ cho đại bản doanh của Tôn Sĩ Nghị. Trong tiếng hò reo, quân ta nhất loạt xung phong,
đoàn voi chiến hung hãn xông trận. Hứa Thế Hanh tung đoàn kỵ binh thiện chiến nhất ra
ngăn chặn nhưng bị các xạ thủ ngồi trên lưng voi nã từng loạt pháo vào đoàn kỵ binh
giặc khiến người ngựa tan thây, hàng ngũ giặc náo loạn, đội hình giặc tan vỡ tức thì,
quân giặc hoảng loạn quay đầu dẵm đạp lên nhau chạy vào trong thành tử thủ.
... Kèn thúc quân, tiếng trống trận Tây Sơn vang lên như sấm dồn chớp giật, hàng hàng
lớp lớp quân ta ào ạt xông lên như vũ bão. Tuyến phòng thủ của giặc bị quân ta chọc
thủng, quân giặc la hét hoảng loạn tháo chạy tán loạn. Quân Tây Sơn thừa thế chém giết
giặc thù, thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối...”.
Trưa mồng 5 tết Kỷ Dậu 1789, Hoàng đế Quang Trung ngồi trên lưng voi, chiến bào ướt
đẫm mồ hôi, đen xạm khói súng dẫn đầu đoàn quân chiến thắng tiến vào kinh thành trong
tiếng reo hò hoan mừng khôn xiết của già trẻ lớn bé thành Thăng Long. Hai dãy bàn
“Hương án” được các bô lão bày dọc hai bên đường nghinh đón Đại đế Quang Trung và
đoàn quân bách chiến bách thắng Tây Sơn. (**)

DÂN TỘC VIỆT THỀ NGUYỀN TÁI HIỆN TẾT ĐỐNG ĐA
Này công dân ơi! ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI,
Ðồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống,
Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,
Page 2 of 4

Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy
Người công dân luôn vững bền tâm chí.
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời...
Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ
Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống
Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng.
TẾT ĐỐNG ĐA
Mồng năm Kỷ Dậu Tết năm xưa
Đại đế Quang Trung nhập Thăng Long
Gò Đống Đa treo cổ Sầm Nghi Đống
Trống Hà Hồi thúc dục vang âm
Giặc nhà Thanh Tôn Sĩ Nghị
Vượt cầu phao sông Hồng đào tẩu
Việt gian Lê Chiêu Thống theo dấu
Mùa xuân Kỷ Dậu Thăng Long huy hoàng
Mùa xuân tới, mùa xuân Mậu Tuất
Toàn dân Việt theo dấu người xưa
Tái hiện Tết Đống Đa thời đại
Dân nghĩa dũng nhập Thăng Long
Đánh đuổi Việt gian cộng sản
Cả và thái thú chệt chạy về tàu
Tết Mậu Tuất, mùa xuân Dân tộc
Xóa nhòa đi những năm dài u ám
Vì hoạn họa cộng sản tham tàn
Nước Việt từ đây đi vào vận hội mới
Tái dựng lại truyền thống tổ tiên
Văn minh lúa nước hiền hòa
Nối tiếp bốn ngàn năm văn hiến
Tỏ mặt giống con Rồng cháu Tiên
Trường Sơn hùng vĩ như gấm dệt
Giải Đất hình Rồng ngạo nghễ
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Rạng rỡ bên bờ biển Đông!
Nguyễn Nhơn
(*) Đại Nam Lịch sử Diễn ca
(**) Phạm Trần Anh: QUANG TRUNG HOÀNG ĐẾ ĐẠI PHÁ QUÂN THANH
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