Vĩnh Viễn Hùng Vương

…..
Bốn ngàn năm không phải là ngắn
Năm nghìn năm chưa phải là dài
Từng thế kổ dần qua nối tiếp tương lai
Chúng ta chẳng là những kẻ đầu thai lầm lịch sử
Mãi mãi chúng ta vẫn yêu vô cùng quá khứ
Thuở Văn Lang có Mười Tám Vị Vua Hùng
Truyền thuyết Tiên Rồng vun vút kiếm cung
Thành Phong Châu xây nên từ thời Sùng Lãm
Hồng Hà, Sông Lô sóng dâng tràn tháng tám
Nghĩa Lĩnh xanh cao, sừng sững Tam Ðảo, Ba Vì
Sông Ðà trôi xuôi, mây trắng Việt Trì
Cánh hạc về đông vui trở thành Bạch Hạc
Ðời Thục An Dương Vương gọi là Âu Lạc.
Vẫn có ngô, sắn, chè .nổi sắc sông Thao
Vẫn bí, bầu thương yêu tình nghĩa đồng bào
Lập Quốc kết đòan trong tinh thần Bách Việt
Kinh, Mường, Dao, Sán Dìu.một niềm tha thiết
Ðây Phú Thọ, Ðoan Hùng, Yên Lập, Thanh Ba
Ðó Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Hạ Hòa

Ðồi bò như rùa, cá nhiều hơn cát
Ðêm trăng rằm thuyền say đưa giọng hát
Bãi cỏ tháng giêng thong thả đàn trâu
Ðòan hành hương quí Xuân về bái vọng
Truyền khẩu luân lưu dịu dàng nghĩa bóng
Ngọc Hoa, Tiên Dung tắm giếng xanh trong
Xuân Nương, Thiều Hoa nếm ngọt bưởi bòng
Trong hang đá lấp muôn ngàn dáo đồng, cột đá
Nghe vẳng trống Ðông Sơn lan dài giục giã
Giặc Ân xưa tan vì Phù Ðổng Thiên Vương
Ngựa sắt bay lên làm chủ chiến trường
Thân tre cũng làm nên vũ khí
Giang sơn ấy nhỏ nhưng tuyệt vời chính khí
Kìa Sơn Tinh đắp núi chống Thủy Tinh
Bọn Hán, Tần xâm lăng thất bại trường chinh
Bánh Chưng, Bánh Dầy tượng trưng Trời Ðất
Tồn tại non sông tinh thần bất khuất
Thu phục biển Ðông, mở xuông miền Nam
Chân Lạp còn đâu, buồn những Tháp Chàm
Tìm dấu tích của Phù Nam một thưở
Cho Núi Sông anh linh và tâm hồn rạng rỡ
Lòi thề sắt son hồng mãi trên môi.
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba
Tung bay cờ phướn nguy nga
Hát xoan, hát đúm lại ca xéc- bùa
Người lên Ðền Thượng chầu vua
Ngói âm dương của mái chùa ủ kinh
Khấn cùng chư vị thần linh
Cây đa, bệ miếu, sân đình, gốc lan.
Rồng chầu trên cửa tam quan
Xem tượng Hộ Pháp, sương tan Núi Ðền
Tung còn, hát ghẹo hai bên
Hồi chuông vang vọng suốt miền Trung Châu.
Hôm nay thắp lửa nguyện cầu
Cúi xin chứng giám khắc sâu ơn Ngài
Dù đây chẳng có đào, mai
Nhưng cuối Xuân nở tương lai hoa đời
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