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Thư hùng Ta - Tống

Nhà Tống hay tin quân ta.

Do Lý Thường Kiệt kéo qua hợp cùng.

Tôn Đản, đánh hạ châu Ung.

Châu Khâm, Liêm, họ đùng đùng cho sai :

Quách Quì, cộng với tướng  này.

Đó là Triệu Tiết, hội ngay Chiêm Thành.

Hội cả Chân Lạp thật nhanh.

Xong quân nhà Tống, tam bành xéo qua.
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Không lâu sau đến nước ta.

Bên đây nhà Lý cũng đà cử ngay.

Lý Thường Kiệt, tướng đại tài.

Thống đại binh, quyết so tài thấp cao.

Quách Quì khi tiến quân vào.

Lý Thường Kiệt, liền chặn đầu đánh ngay.

Tại sông Như Nguyệt, thuở này.

Thuộc Quảng Ninh, sông ấy nay sông Cầu.

Hai bên giáp chiến không lâu.

Hơn ngàn quân Tống, mất đầu, phơi xương.
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Quách Quì rút xuống Phú Lương.

Chiến thuyền ta lại thẳng đường đánh sang.

Nhưng thuyền ta đến giữa đàng.

Tống trở ngược, bắn đá sang tối trời.

Nhiều thuyền ta nát tả tơi.

Hơn ngàn quân sĩ  cũng thời hy sinh

Quách Quì đốc thúc toàn binh

Quyết quay ngược đánh, tình hình cực căng

Lý Thường Kiệt lệnh ba quân.

Tiến lên quyết diệt, đằng đằng tấn công.
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Ầm ầm đất lỡ trời long

Khác nào thác lũ, Hổ-Rồng giao tranh

Quân ta địa thế đã rành

Lại thêm Thường Kiệt tài danh tuyệt trần

Diệt cho chúng hết mấy phần

Mấy phần còn lại chúng dần rút đi

Quân ta xiết lại, chờ khi.

Quách Quì quay lại tức thì ra tay

Lý thường Kiệt lại cho sai.

Thuộc quan, đêm đến đọc bài thần thư

 4 / 6



Thư hùng Ta - Tống

« Nam quốc sơn hà nam đế cư.

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm.

Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư ».

Quân ta vào lúc bấy chừ.

Như thêm thần khí để trừ địch quân.

Bên kia Quách Quì thêm lần.

Vượt sông Như Nguyệt, đốc quân ào ào.

Bắc phương  tự đắc mình cao

Phải ngay Đại Việt hỏi sao mà lường
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Quân ta xuất trận phi thường

Đánh cho quân Tống tan thương chạy dài

Chính là  sau trận đánh này.

Điểm quân, Tống chỉ còn  hai ba phần.

Kinh hồn bọn chúng lui quân.

Chạy về hạ trại tít phần Quảng Nguyên.

Từ đây chiến sự đã yên

Được hai năm, việc tiếp liền như sau:
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