Một số
Sáng tác

ĐỘI BÀI CHÒI CỔ DÂN GIAN
XÃ NHƠN HẢI (2015 - 2017)

Ấn phẩm thuộc khuôn khổ dự án
Quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ gắn với phát triển du lịch
sinh thái cộng đồng tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
(Mã số: VNM/SGP/OP5/Y4/STAR/2015/03)
Các hình ảnh trong ấn phẩm được cung cấp và lấy nguồn bởi chương trình GEF-SGP
và Internet

Lời nói đầu
Bài chòi cổ dân gian là một nét văn hóa truyền thống đặc trưng của Nhơn Hải và các địa phương
ven biển miền Trung. Trong khuôn khổ dự án : Quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô vùng
biển ven bờ gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định (Mã số: VNM/SGP/OP5/Y4/STAR/2015/03) do Quỹ môi trường toàn
cầu (GEF SGP) tài trợ, Ban điều hành dự án đã phối hợp với Phòng Thông tin Thành phố Quy
Nhơn hỗ trợ UBND xã Nhơn Hải thành lập Đội Bài chòi dân gian xã Nhơn Hải bao gồm 18 thành
viên trong đó có 7 hội viên nữ (Quyết định thành lập số 191A/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của
UBND xã Nhơn Hải).
Đội bài chòi cổ dân gian xã Nhơn Hải đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 02 năm 2017. Kể
từ đó đến nay, đội bài chòi dân gian xã Nhơn Hải đã thường xuyên tổ chức biểu diễn phục vụ
các tour du lịch, phục vụ cộng đồng vui chơi dón tết, dạy hát bài chòi cho các em thiếu nhi ở
xã... Thông qua các làn điệu bài chòi, đội đã tuyên truyền nhiều nội dung về bảo vệ san hô, môi
trường biển, bảo tồn rùa biển…với những lời hát chân chất giản dị dễ đi vào lòng người. Hoạt
động của đội bài chòi đã giúp bảo tồn và phát triển văn hóa bản địa, tuyên truyền bảo vệ san
hô, môi trường biển đến với cộng đồng và du khách, khơi dậy niềm tự hào cho người dân địa
phương đặc biệt thế hệ trẻ và góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại xã Nhơn Hải.
Ấn phẩm này là tập hợp một số tác phẩm đã được Đội bài chòi dân gian xã Nhơn Hải sáng tác
và biểu diễn, phục vụ công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường và bảo vệ hệ sinh thái
biển tại Nhơn Hải kể từ khi dự án được triển khai đến nay.
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Bài chòi:

Bảo vệ môi trường biển

Để bảo vệ môi trường sinh thái
Nhiều cá tôm sinh sản ven bờ
Nghề nhỏ mình đánh bắt sẽ no
Nhờ ban dự án giúp lo tận tình
Hô
Tỉnh thành chiếu cố quan tâm
Lập Ban dự án cộng đồng giúp dân
Đời sống kinh tế khó khăn
Môi trường đánh bắt càng căn vô cùng
Nhờ Ban dự án quan tâm
Dân cư tiếp sức tình hình hơi quen
Hộ gần cho đến hộ xa
Lời dân thực tế nói ra rõ ràng
Ngày xưa biển bạc rừng vàng
Ngày nay thấy biển lòng càng xót xa
Thuở từ trước ông cha
Môi trường sinh thái biển ta trong lành
Nghề làm suốt tháng quanh năm
Lộng khơi tôm cá sản sinh rất nhiều
Bây giờ chẳng có bao nhiêu
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Nguyễn Dư

Ngày càng cạn kiệt tiêu điều khô khan
Ai gây ra cảnh điêu tàn
Người dân xứ biển gian nan ngàn lần
Đêm thời cao áp điện chong
Ngày thời bắn phá ầm ì tứ phương
San hô bể nát tan hoang
Rong mơ mới mọc không an chút nào
Xúm nhau thuyền thúng ra cào
Cạn sâu bất chấp chỗ nào chẳng tha
Chỗ đâu cá mực vào ra
Đặng nơi nương tựa để mà sản sinh
Khó khăn hết mức khó khăn
Bây giờ nghề biển thấy căn đủ điều
Như vầy chắt sẽ phải điêu
Cá tôm hủy diệt đâu nhiều như xưa
Ngoài khơi lưới rút giã thưa
Ven bờ bắn phá sáng trưa khắp vùng
Biết rằng nghề nghiệp làm ăn
Gây mê chất nổ lợi mình mà thân
Nhân dân than thở buồn đau
Hằng năm hát lễ khẩn cầu như không

Đây lời phản ảnh của dân
Nhờ ai mà để cản ngăn nghề này
Cũng nhờ dự án năm nay
Lập đồng quản lý tận thì xã thôn
Để mà bảo quản trông nom
San hô giữ an toàn dài sâu
Nhân dân đoàn kết trước sau
Tổ đồng quản lý cùng nhau đều làm
Lập ra quy ước của ban
Thông báo dân làng thôn xã điều hay
Đoàn thể phối hợp chung tay
Cùng đồng quản lý thường đi canh tuần
Hải sản là nguồn lợi chung
Chung ta bảo quản nên đừng bỏ qua
Chiếu theo Qui ước đưa ra
Dân ai vi phạm thì ta thực hành
Đừng nên kiên nể di tình
Đúng theo qui ước thì mình thực thi
Động viên phân giải họ hay
Loại nghề độc hại bỏ đi đừng làm
Biết rằng tiền bạc thì ham

Nhân dân đói khổ cơ hàn thảm thương
Chúng ta giữ gìn môi trường
Cá tôm sinh sản tăng cường càng cao
Khai thác sản lượng dồi dào
Lộng khơi lớn nhỏ nghè nào cũng no
Thiếu vốn mình chẳng ngại lo
Nhờ ban dự án giúp cho vốn mình
Hồ sơ hợp lý hợp tình
Ủy ban phê duyệt thì mình được vay
Có vốn chuyển nghề đổi thay
Làm ăn chính đáng có chi ngại ngùng
Toàn dân nhất trí đồng tâm
Giữ gìn bờ biển ta cùng chung lo
Biển nhiều tôm cá sẽ no
Nhân dân khấp khởi không lo đói nghèo
Trên đây thực tế những điều
Toàn dân tất cả cùng điều chung tay
Kể từ ngày tháng năm nay
Hai ngàn mười bốn thực thi đồng hành
Đoàn kết đoàn kết thành công
Nếu đại đoàn kết dân mình ấm no
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Bài vè:

Ngư dân phản ánh
Nghe vẻ nghe ve, nghe vè dân kể
Đây là lời lẻ phản ánh của dân
Đời sống khó khăn đúng là hiện thực
Nghề nhỏ đánh bắt, vùng biển ven bờ
Hiện tại bây giờ ngày càng thất bại
Chúng ta nhìn lại vì bởi tại đâu
Cá mực ngót rồi do mình hủy diệt
Đêm thời điện xiết hóa chất gây mê
Triệt sản ven bờ còn đâu khai thác
San hô bể nát bắn phá suốt ngày
Thử hỏi còn gì cá tôm mực trú
Rong mơ mới lú dòm dô ngó coi
Lên khỏi nước rồi xúm ra cào phá
Đổ thừa biển giã nay đã mất mùa
Thương lái thu mua cắt rong phơi bán
Việc làm lảng mạn bứt phá rong non
Hủy diệt cá tôm tiệt ngòi hết giống
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Tổ ĐQL
Qua lời phản ánh xin nói rõ anh
Tôi cũng là dân, Tổ Đồng quản lý
Cho tôi góp ý- những việc nói trên
Tôi cũng báo lên Ủy ban dân xã
Tình hình bắn phá hủy diệt môi trường
Hóa chất gây mê ban đêm xiết điện
Tổ đã thực hiện quy ước đề ra
Thường đi tuần tra dọc gành ven biển
Chúng tôi trách nhiệm chứ cách động viên
Có gặp mấy thuyền vùng La vũng tích
Chúng tôi phân tích cho họ biết ngay
Xã tôi hiện nay có Tổ Đồng quản lý
Các anh lưu ý phải bỏ việc này
Khác tỉnh đến đây làm ăn chính đáng
Không ai ngăn cản sự việc làm ăn
Nhưng phải chấp hành đúng theo pháp luật

Loại nghề bức rứt, bán phá gây mê
Các anh hãy về nói nhau cùng biết
Toàn dân quán triệt những việc nói trên
Chúng tôi động viên các anh hiểu rõ
Xã mình phần nữa về việc rong mơ
Mọc ở san hô như cây che mát
Chúng ta khai thác phải đúng hàng kỳ
Từ mấy năm nay tự do cắt rứt
Ngư dân bức xúc trình báo Ủy ban
Quyết định rõ ràng bóa cho dân biết
Rong mơ khai thác âm lịch tháng năm
Tất cả toàn dân chấp hành quyết định
Đoàn kết sức mạnh hưởng ứng việc này
Cùng sức chung tay giúp đồng quản lý
Chúng ta nhìn kỹ những việc vừa qua
Nguồn lợi biển ta thì ta bảo quản
Sinh nhiều hải sản khai thác làm ăn

Đời sống nhân dân ngày càng phát triển
Môi trường nước biển giữ gìn sạch trong
Nhà nước quan tâm lập Ban dự án
Chúng ta tự quản hải sản là chung
Khai thác bứt rong đúng theo kỳ hạn
San hô là rạn-một bức tường thành
Giờ trước mùa đông cản ngăn sóng gió
Tụ họp tôm cá chỗ ở sản sinh
Dân chúng làm ăn đạt nhiều kết quả
Câu vè mới kể thực tế đến đây
Thiếu sót điều gì bổ sung góp ý
Lời văn xan kỷ từ ngữ đúng sai
Chỉnh sủa câu rài không gì ái ngại
Câu vè đến đây tạm xin ngừng bút
Vài lời kính chúc tất cả bà con
Từ xã đến thôn làm ăn phát đạt

7

Bài chòi:

Bài chòi:

Xây dựng hợp tác xã

Thuyết truyền viên
Nguyễn Dư

Trước xin gửi lời chào thân ái
Chào chuyên gia hướng dẫn chương trình
Chào ban dự án rất quan tâm
Chào tất cả học viên tập huấn
Tôi tự nghĩ viết bài thư ngắn
Mong bà con nhìn rộng thấy xa
Cô Hoàng An tài liệu phân ra
Về kiến thức mô hình hợp tác
Hợp tác xã trước đây là khác
Hợp tác bây giờ du lịch qui mô
Nhơn Hải ta từ trước đến giờ
Chưa từng hiểu gì về hợp tác
Thưa bà con chị anh cô bác
Sớm mau vào hợp tác làm ăn
Nhơn Hải ta được thế vô cùng
Thiên nhiên tạo Hòn Khô rất đẹp
Hòn Khô thích lại hòn mến khách
Cát trắng ngà nước biển trong xanh
Rạn san hô màu sắc đẹp tận cùng
Khách tắm biển ngắm nhìn ưa thích
Để thực hiện mô hình du lịch
Hợp tác thành phương án sau đây
Muốn vừa lòng khách đến khách đi
Khách lưu luyến ngày còn trở lại
Nay tỉnh thành chiếu cố quan tâm
Xã Nhơn Hải hợp tác ngành du lịch
Ban dự án toàn cầu tích cực
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Đến cộng đồng tập huấn nhân dân
Phân giải thích làm ăn hợp tác
Bà còn đừng nghĩ chỉ làm tự phát
Không thử vào đạt chuẩn thời nay
Hợp tác vào góp sức chung tay
Xây dựng mới đạt ngành du lịch
Lập nhà hàng nhân viên tiêp khách
Quản bá mô hình phong phú xã ta
Sắm bo bo đưa khách vào ra
Mới đảm bảo an toàn cho khách
Hợp tác xã công khai minh bạch
Đóng cổ phần có trách nhiệm chung
Mong bà con thấu hiểu đục trong
Đừng nên nghĩ làm ăn cá biệt
Một cá thể làm đâu có đạt
Thiếu vốn mình tạo dựng được đâu
Ban dự án Hiệp hội toàn cầu
Hỗ trợ góp vốn vay ưu đãi
Không có gì bà con ái ngại
Vốn vay rồi đề án thực thi
Còn khó khăn vướng mắc điều gì
Nhờ dự án nâng tay giúp đỡ
Bà con ta đừng nên lo sợ
Quyết chí bền lòng thì sẽ thành công
Thơ đến nay tạm bút xin dừng
Lời mong muốn sớm nên thành hợp tác
Xin kính chúc bà con cô bác
Sức khỏe dồi đào hạnh phúc an khang

Nguyễn Dư
Hô

Xuân nữ chúng tôi là thuyết truyền viên
Lồng ghép cuộc tuyên truyền gần xa
Ba ngày tập huấn vừa qua
Giảng viên lên lớp chuyên gia Hải Bình
Học viên theo dõi tập trung
Tiếp thu tài liệu về mình thực thi
Tuyên truyền giọng nói cho hay
Trang nghiêm vui vẻ trước khi mở lời
Mắt nhìn bốn hướng xem coi
Bà con cuộc họp trong ngoài ra sao
Bước lên sân khấu thế nào
Trước xin kính chúc lời chào bà con
Hôm nay cuộc họp toàn thôn
Nói về những việc trong thôn của mình
Khinh thưa cô bác chị anh
Cho tôi lồng ghép tình hình hiện nay
Thật lòng xin nói ra đây

Xàng xê

Môi trường sinh thái bẩn dơ vô cùng
Bờ ni lông xả bẩn đủ thứ
Nằm ngổn ngang rác biển dọc bờ
Khách quan nhìn thấy chán chê
Bà con chưa có nhất tề đồng tâm
Môi trường mình bảo vệ chung
Bẩn dơ ô nhiễm nảy sinh bện tình

Xuân nữ

Còn về phần việc làm ăn
Biển ta ta giữ chẳng cần ai đâu
Muốn cho biển vững dài lâu
Làm ăn phát đạt cùng nhau đồng lòng
San hô tự quản giữ chung
Tài nguyên phong phú xã mình có đây
Tại sao bỏ hẳn nó đi
Bắn phá cạy bưng còn chi giống nòi

Cổ bản

Mình nên nghĩ xét suy cho cùng
Rạn san hô quí hóa cực kì
Như bờ thành dưới biển dựng xây
Cản ngăn sóng lớn trong khi bão bùng
Còn việc nữa cũng cần nhắc nhở
Nói về rong mọc bám san hô
Sinh ra chết có ngày giờ
Lên chưa khỏi nước đổ xô ra cào
Làm như vậy mà thấy được sao
Rạn và rong dưới biển tài nguyên
Đây là tài sản thiên nhiên
Chúng ta bảo quản tài nguyên môi trường
Nhiều tôm cá thường xuyên tụ hội
Nảy nở sinh hải sản càng đông
Đủ loài giống tộc nói chung
Cá tôm đầy nhẩy làm ăn đạt nhiều
Nội dung truyền thuyết mấy điều
Bà con hiểu được càng nhiều càng hay
Cộng đồng góp sức chung tay
Môi trường gìn giữ sau này cháu con
Đến đây kết thúc họp thôn
Tôi xin kính chúc bà con tường cát tường
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Điệu tất hồ lòng hán

Hòn Khô đó hân hoan đón bạn
Về thăm quan du lịch một lần
Quan khách nhìn biển xanh trong
Nước xanh trong vắt - khắp len gành. Từng đây cá bơi
San hô nọ, vàng xanh tím đỏ
Kìa Hòn Khô - một bãi tắm tuyệt vời
Hân hoan mời bạn sang chơi
San hô cảnh đẹp, Hòn Khô xin đón mời
Đảo Phương Mai muôn đời vang mãi
Vượt đường xa du khách lại sang
Hòn Khô bạn đến không xa
Quê tôi tình nghĩa đậm đà thủy chung

Xàng xê

Bài chòi:

Môi trường xanh Nhơn Hải
Trần Thái Thanh
Lối

Từ Qui Nhơn qua cầu Thị Nại
Hướng biển đông eo vượt gập ghềnh
Phương Mai xưa đã có tên
Mời người du khách một lần về thăm

Hô xuân nữ

Trời xanh gió lặng. Biển êm
Hồn Khô cảnh đẹp thiết tha đón chào
Ngàn năm nắng gió chẳng nao
Hiên ngang sừng sững giữa vùng biển khơi
Phương Mai cảnh đẹp nên thơ tuyệt vời
Hòn Khô bừng sáng giấc mơ mong chờ
Khách xa lui tới bất ngờ
Về đây ngắm cảnh san hô tím vàng
Biển xanh gió thoảng mát lành
Thiên nhiên ban tặng quê tôi hữu tình
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Hòn Khô đá thẳng bóng cây
Chuyển mình bừng dậy bao năm tường ngư say
Du lịch phát triển từng ngày
Khách về với biển tăng lên rõ rang
Biển xanh cát trắng mặn màng
Hòn Khô Nhơn hải nghĩa tình thân thương
Chương trình bảo vệ môi trường
Chính quyền các cấp tăng cường quan tâm
Tuyên truyền du khách tràn dân
Rong mơ rùa biển san hô bảo tồn

Hò quãng

Tài nguyên quí hiếm vô cùng
Thiên nhiên tạo hóa cho mình hôm nay
Môi trường xanh sạch là đây
Khách về nghĩ dưỡng tâm hồn thảnh thơi
Màu xanh nước biển tuyệt vời
Hòn Khô du lịch rạng ngời tương lai
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Bài họp:

Dân thôn lồng ghép

Nói

Nay cuộc họp do thôn tổ chức
Nói vấn đề trật tự an ninh
Xin bà con cô bác chị anh
Cho tôi lồng ghép nội dung môi trường
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Nguyễn Dư

Hô

Tôi là trong một thành viên
Tổ đồng quản lý xin vô vấn đề
Bà con anh chị lắng nghe
Ai mà học được chữ dè xưa đây
Thôn mình thực tế hiện nay
Môi trường sinh thái ngày càng bẩn dơ
Bịch ni lông xả bẩn rác thải
Nằm ngổn ngang dọc bãi ven bờ
Tại vì mang bện thờ ơ
Chủ quan vô ý ngày giờ xảy ra
Sao không nhìn rộng thấy xa
Môi trường ô nhiễm sinh ra bện tình
Thôn của mình thì mình tự quản
Rác thải xả bẩn qui định tập trung
Ta nên đổ rác vào thùng
Có tổ thu dọn mình đường lo chi
Ta quán duyệt thực thi cho đúng

Giữ vệ sinh là trách nhiệm chung
Chúng ta nhất trí tề tâm
Môi trường xanh sạch tháng năm hằng ngày
Phần vệ sinh tôi xin kết thúc
Mong bà con anh chị hiểu cho
Việc này năm tháng ngày lo
Tài nguyên phongg phú trời cho dân mình
Tiền của đó mà không biết giữ
Rạn san hô quí giá cực kỳ
Tường thành dưới biển dựng xây
Cản ngăn sóng lớn trong khi bão bùng
Loài hải sản hằng năm về ở
Tám tiết bón mùa nảy nở sản sinh
Nhiều tôm cá mực làm ăn
Mà sao bắn phá suốt năm tháng ngày
Làm như vậy còn gì đâu nữa
Chất độc thuốc mê tàn phá biển xanh
Bà con nhìn thấy hay không
San hô bể nát gò trong chí ngoài
Còn việc nữa dân ai cũng biết

Nói về rong mọc bám san hô
Sanh ra chết có ngày giờ
Mọc lên vài nút đổ xô ra ngoài
Không cho rong mọc được cao
Rong là bóng mát cá bào dựa nương
Chúng ta không tiếc không thương
Rong là biển nước thiên nhiên tạo thành
Thật phong phú vô cùng quí giá
Lợi ích gì đâu rẽ đá bứt rong
San hô là rạn đá ngầm
Mối kết han hầm cá mực ở sanh
Chúng ta hiệp sức đồng tâm
Bảo tồn gìn giữ làm ăn đạt nhiều
Rất mong cô bác hiểu nhiều càng hay
Hai ngàn mười bảy năm nay
Cộng đồng tất cả chung tay một lòng
Đoàn kết là đại thành công
Khó khăn cho mấy toàn dân đồng tình
Họp thôn kết thúc nội dung
Chúc mừng sức khỏe trong năm dồi dào
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Bài họp:

Bài họp:

Bảo tồn rùa biển

Buồn qua vui đến
Nguyễn Dư

Nói

Tổ tình nguyện bảo tồn rùa biển
Giám sát viên ngày tháng tuần tra
Năm hai ngàn mười sáu vừa qua
Tổ cùng chi cục đưa ra hợp đồng

Hô

Nội dung điều lệ nói chung
Chiếu theo cam kết hợp động qui ra
Tổ thời trách nhiệm tuần tra
Dân được rùa biển thông quan báo trình
Tuyên truyền vận động nhân dân
Chung tay cùng tổ góp phần tuần tra
Nông dân nam nữ trẻ già
Từ thôn lên xã gần xa bảo tồn
Bao gồm rùa mẹ lẫn con
Theo trong lịch sử lưu truyền xưa nay
Chúng ta nhìn kỹ lại đi
Rùa là sứ giả được ghi sổ vàng
Về tâm linh ta càng thấy rõ
Chùa đinh lăng mão võ nói chung
Rùa nằm hạt đứng trên lưng
Chính là qui phụng long lân chầu thần
Mong rằng nhận thức toàn dân
Nhìn xa thấy rộng hiểu rằng việc chung
Hai ngàn mười sáu trong năm
Tổ đã thực hiện đúng trong hợp đồng
Hoàn thành kế hoạch năm năm
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Nhờ sự ủng hộ ban nghành quan tâm
Đồng tình ý thức toàn dân
Được rùa thả lại biển đông rùa vê
Bảo tồn động vật đảo quê
Môi trường trong sạch rùa về nở sanh
Lần rùa để thành công 7
Lần hư hỏng nước dưng sóng lùa 2
Mất đi 4 ổ trứng rùa
Bởi gì thời tiết nồm săn gió mùa
Lần sau rùa đẻ bãi dinh
Lần này tỏ quyết giũ canh tuần phòng
Không ngờ gặp trận mưa giông
Dài ngày nên trứng dưới hầm úng hư
Thật đáng tiếc 4 lần thất bại
Rùa đẻ ra không đem lại uổng công
Hai ngàn mười sau ba năm
Bộ luật thủy sản ban hành đưa ra
Ngày 26 tháng 11 năm 2013
Căn cứ nghị định chúng ta chấp hành
Loại nghề đánh bắt nói chung
Lưới rê mành rút giã cào câu tay
Được rùa phải thả chúng đi
Đem về sẽ bán phạm vi sai lầm
Chúng ta cũng hiểu biết rằng
Rùa là nhà tứ hầu thần là qui
Kể từ ngày tháng năm nay
Chúng ta đoàn kết thực thi bảo tồn

Nguyễn Dư

Nam nói

Nhìn biển nước ruột dường dao cắt
Thấy môi trường độc hại nhiễm sâu
Đã gây ra muôn thảm vạn sầu
Người dân làm biển đớn đau vô cùng

Hô

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Cá tôm đầy nhẩy trong gành ngoài khơi
Làm ăn thong thả vui chơi
Nhà nhà no ấm cuộc đời thảnh thơi
Nay thấy biển ngày càng cạn kiệt
Cá mực tôm hủy diệt hết còn đâu
Ai nào vạch lá tìm sâu
Loại nghề tàn phá gây câu oán hờn
Hủy diệt vậy đâu còn gì nữa
Rạn san hô bể vỡ nát tan
Đau lòng tím ruột bầm gan
Than trời trách đát nỗi oan dân tình
Các nghề độc hại nói chung
Chất độ kích điện lưới lồng thả đêm
Không cho biển ổn gành êm
Ngày thời bắn phá ban đêm giã cào
Dân làng chẳng biết nói sao
Mong nhờ các cấp cách nào cứu dân
Môi trường đem lại sạch trong
Cá tôm về ở làm ăn đạt nhiều
Đau lòng dân cất tiếng kêu
Trừ ngề độc hại là điều dân mong

Môi trường quyền lợi của chung
Xóa nghề tàn phá người dân vui mừng

Nữ nói

Anh nói ra tôi nghe qua rất phải
Anh nghe tôi phân giải đây này

Hô

Môi trường ô nhiễm trước đây
Bây giờ khôi phục còn gì xấu đâu
Nay dân nhìn rộng thấy sâu
Môi trường bảo quản về sau lâu dài
Những việc khó không còn tồn tại
Các loại nghề độc hại gây ra
Người dân phản ảnh kêu ca
Chính quyền mời đến phân qua lý tình
Phần bắn cá dân mình dứt bỏ
Bảo vệ san hô có tổ cộng đồng
Gò trên gò giữa bãi dinh
San hô phát triển hồi sinh sắc màu
Về kích điện gây mê hóa chất
Tổ cộng đồng vây vừa qua
Một thuyền dân ở vũng ca
Tổ lập biên bản qui ra phạt tiền
Bây giờ biển nước bình yên
Khó khăn vướng mắc buồn phiền đã qua
Niềm vui đem đến từng nhà
Môi trường gìn giũ tham gia cộng đồng
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