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Thủy  Hử  Ca 
 

 

Hảo tử hề! Hảo tử hề!... 

Về đi thôi! Về đi thôi!... 

Bến nước Lương Sơn lồng lộng đất trời!... 

Hảo tử hề!  

Về đi thôi... 

Hãy vứt bỏ tất... 

Đấy thảy đều cỏ rác... 

Chẳng chút gì bận xác luyến lưu... 

Tiểu tốt vô tri, cuộc thế oan cừu 

Áo mão cân đai... hừ chả đáng... 

Nam nhi hề... thân danh sáng lạng... 

Chén tiếp phong ta dốc bầu nốc cạn... 

Thủy bạc này muôn triệu bạn đồng tâm... 

Đầu lãnh thống quân xuất quỷ nhập thần, 

Từ quan ngoại sơn lâm ta nguyện thề thế thiên hành đạo!!! 

Diệt cho sạch bọn hoang tưởng cuồng ngông sát nhân tàn bạo, 

Rặt một phường mê muội tôn thờ ngoại nhân bá đạo... 

Tất cả toàn là loài nhũng lại tham quan 

Vênh váo phô giàu khoe sang 

Nghênh ngang lên xe xuống ngựa 

Hống hách làm càn làm dở 

Trơ tráo tham quyền cố vị 
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Ngỗ ngáo cậy thần ỷ thế 

Hèn hạ cúi đầu, tham sanh úy tử... 

Ôi! quân vô nhân bất trí... 

Ừ! lũ cường ác đó một đứa ta cũng chẳng chừa... 

Chúng hà hiếp, bóc lột đến mấy nữa mới vừa?! 

Bần cùng hoá lương dân tận cùng lưng trôn khố rách, 

Chúng vẫn không ngừng quấy nhiễu, bức bách... 

 

 

Hỡi ơi! 

Quốc nạn này gẫm chưa từng có trong hàng ngàn năm sử 

sách!... 

Ai người cam tâm ngoảnh mặt làm ngơ? 

Ai người nặng nợ sông hồ?... 

Nào ai tỉnh? 

Nào ai mơ?... 

Đại trượng phu! 

Đại trượng phu! 

Hãy múa quyền phóng cước, 

Túi càn khôn kinh luân thao lược... 

Cái thế anh hào... 

Thi triển tuyệt chiêu thuyền trượng giới đao, 

Vung ngang trời bảo kiếm, 

Bắn chính tâm phi tiễn... 

Trổ rõ tài thần hiện quỷ biến... 

Hãy gióng trống khua chiên 
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Tạo nỗi kinh hoàng bất luận ngày đêm 

Cho chúng phải triền miên khiếp sợ bát đảo thất điên... 

Thanh toán đủ lũ ngu hầu nón cối vào luồn ra cúi... 

Ta quyết tâm tái tạo giang san hoàn toàn đổi mới... 

Cho phỉ chí ước nguyền! 

Cho đẹp mặt tổ tiên!... 

 

 

Chao ơi! 

Chừ trời long đất lở... 

Đây Lương Sơn Thủy Hử 

Anh hùng tụ nghĩa... 

Hảo tử hề!... 

Về đi thôi!... 

 
 

Lê-Thụy-Chi 

 

www.vietnamvanhien.net 

 


