
                                           TRẢ TA SÔNG NÚI  
                                                        - Nguyệt Ánh - 

 

                          Trả ta sông núi 

                          Sông núi này là của dân ta 

                          Sông núi này của mẹ của cha 

                          Máu anh em tô đậm sơn hà 

                          Hồn thiêng sông núi đời đời tiếp nối  

                          Núi sông này  là  của  chính  ta !! 

 
                                        Trả ta sông núi 

                                        Từng dãy núi phía đông Trường Sơn 

                                        Trả ta núi sông - cuối sông Hồng dài tới Cữu Long 

                                        Trả ta gánh lúa mênh mông - Bắc Nam kề vai chung dòng 

                                        Trả ta đất nước miên man giòng sống ! 

 

                          Trả ta xương máu - ngàn năm trước đến muôn đời sau 

                          Trả ta đất thiêng - suốt Cao Bằng dài tới Cà Mau 

                          Trả ta tấc đất quê hương – có xương mẹ cha chôn vùi 

                          Trả ta mảnh đất yêu thương ngàn đời ! 

 

                                                      o0o 

 

                             Ð.K    Xưa thanh bình sông núi yên vui 

                                        Nay quân thù xéo dày sông núi 

                                        Trả ta trống Mê Linh vang trời 

                                        Trả ta đuốc Lam Sơn rạng ngời 

                                        Một cõi phương đông rạng ngời ! 

 

                          Trả ta mây nước – giòng sông cũ với con đò xưa 

                          Trả ta đất quê – đã bao đời sớm nắng chiều mưa 

                          Trả ta mái lá yên vui – bát cơm tự do cho người 

                          Vòng khoai nương sắn tươi theo ngày mới 

 

                                        Trả ta câu hát - từng câu hát ca dao Việt Nam 

                                        Trả ta tiếng ru - giữa trưa hè ru bé ngủ ngon 

                                        Trả ta tiếng gió êm êm - tiếng mưa nhẹ rơi bên thềm 

                                        Trả ta khúc hát trên môi mẹ hiền ! 

 

                                                         o0o 

 

                          Trả ta sông núi  -  Núi sông muôn đời 

                          Trả ta máu xương -  Máu xương bao người 

                          Trả ta sông núi  -  Núi sông Việt Nam 

                          T r ả  T a  Q u ê H ư ơ n g  -  Y ê u  T h ư ơ n g  Ð ờ i  Ð ờ i … 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xp6fk2vIzO8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xp6fk2vIzO8


 

                          TUỔI TRẺ VIỆT NAM LÊN ÐƯỜNG 

                                                                  - Nguyệt Ánh - 

 

 

                          Tuổi Trẻ Việt Nam – Lên Ðường 

                          Tuổi Trẻ Việt Nam – Lên Ðường 

                          Tuổi Trẻ Việt Nam – Lên Ðường   

                                 L  ê  n           Ð  ư   ờ   n   g 

 

                          Vì yêu thương quê nhà – Vì yêu thương sơn hà 

                          Vì đau xót cha mẹ già và đàn em thơ 

                          Vì yêu thương muôn người – Vì yêu thương giống nòi 

                          Toàn dân đứng lên đáp lời gọi của non sông ! 

 

                          Tuổi Trẻ Việt Nam      :     Minh châu trời Ðông 

                          Tuổi Trẻ Việt Nam     :     Sáng danh Lạc Hồng 

 

                          Một lòng vì nước  đấng anh hùng 

                          Một đời son sắc  khách má hồng  

                          Toàn dân chung lòng – Ðuốc Nhân quyền thắp sáng non sông 

 

 

                          Tuổi Trẻ Việt Nam  quyết vùng lên 

                          Ðộc tài phi nhân  phải vùi thân 

                          Bạo quyền gian ác phải phơi xác dưới gươm anh hùng 

                          Hàng triệu bàn tay châm lửa thiêng 

                          Hòa cùng nhịp tim quê mình riêng 

                          Ðồng lòng tranh đấu đường quê với năm châu Nhân quyền 

 

 

                          Ngọn lửa Mê Linh bập bùng – Rừng già Lam Sơn chập chùng 

                          Này Bạch Ðằng Giang – Kia Vân Ðồn sóng vỗ rền vang 

                          Là người Việt Nam kiên cường – Là dòng Tiên Long can trường 

       

                          Tuổi  Trẻ  Việt  Nam         –        Lên   Ðưòng     !!!   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rU94IsQtm0o 

 

 

 

 

                                 

http://www.youtube.com/watch?v=rU94IsQtm0o


BÀI CA CHO NGƯỜI BẠN TRẺ 
                                                                        - Nguyệt Ánh - 

 

 

                                 Hỡi những người bạn trẻ tôi ơi 

                                 Còn ngại ngần chi sao không cùng đi tới 

                                 Anh với tôi hãy cất cao tiếng cười 

                                 Tay ôm đàn cùng chung bước nơi nơi 

                                 Vui lên đường hành trang có quê hương 

                                 Ta lên đường chẳng ngại gì gió sương 

 

                                                         o0o 

 

    Ð.K.:  Trong đêm đen ta là trăng soi 

               Giữa ban ngày ta là mặt trời 

               Khi trưa hè ta là cơn gió 

               Ðồng ruộng khô ta là cơn mưa 

                        Trong thê lương hãy xớt chia nụ cười 

                        Trên hoang tàn ta đứng dậy đổi mới 

                        Trong kinh hoàng ta là nguồn an ủi 

                        Giữa u sầu có ta tạo nguồn vui 

 

                                                          o0o 

 

                                 Hỡi những người bạn trẻ tôi ơi 

                                 Cùng tạo lại niềm tin trong trăm ngàn gian dối 

                                 Không đắn đo hãy cất cao tiếng cười 

                                 Mang u sầu đổi sang khúc ca vui 

                                 Vui lên đường hành trang có yêu thương 

                                 Ta lên đường chẳng ngại ngùng vấn vương ..( Ð.K. ) 

 

                                                           o0o 

 

                                 Hỡi những người bạn trẻ tôi ơi 

                                 Mình là mầm tình yêu cho cánh đồng lúa mới 

                                 Mai nắng lên lúa ngát hương chân trời 

                                 Mai mưa về đồng xanh lúa thêm tươi 

                                 Mai quê nghèo vàng bông lúa nơi nơi 

 

                                Quê Hương Này Là Của  A n h   V ớ i    T ô i  …  

 

 

 

         

         

                                  



VẪN CÒN ÐÂY CÁC CON CỦA MẸ 
                                                                             - Nguyệt Ánh - 

 

                       Vẫn còn đây  -  Vẫn còn đây các con của Mẹ 

                       Vẫn còn đây  -  Vẫn còn đây các con của Cha 

  

                                  Con sẽ về bằng tròn thân xác 

                                  Con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng 

                                  Từ giòng Cữu Long lên đỉnh Trường Sơn 

                                  Từ lòng đại dương đến chân trời quê hương 

                                  Trăm con từ khắp tám hướng quay về 

                                  Như ngày nào cùng bọc Mẹ ra đi 

 

                        Vẫn còn đây  -  Vẫn còn đây giống dân Tiên Rồng 

                        Vẫn còn đây  -  Vẫn còn đây cháu con Lạc Long 

                  

                                  Năm mươi người cùng Mẹ lên núi 

                                  Xây bưng biền lập chiến đấu tranh 

                                  Còn năm mươi người vượt đại dương 

                                  Về cùng Cha quyết xây lại quê hương 

                                  Trăm con cùng chung góp máu đào 

                                  Từ Ðộng Ðình về tận miền Cà Mau 

                                                      o0o 

 

   Ð.K.     Hẹn gặp lại anh trong một ngày mới 

                Hẹn gặp lại em trong một ngày vui 

                Là ngày giải phóng nước non rạng ngời 

                Là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi 

                                  Hẹn gặp Mẹ Cha trong ngày hội lớn 

                                  Hẹn gặp lại nhau trong ngày Việt Nam 

                                  Là ngày giải phóng nước non rạng ngời 

                                  Là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi..( Ð.K. 2 lần Hết ) 

                                                        o0o 

 

                                  Vẫn còn đây  -  Vẫn còn đây trái tim Diên Hồng 

                                  Vẫn còn đây  -  Vẫn còn đây máu xương Việt Nam 

 

                                  Con không hờn dù đời cay đắng 

                                  Tâm không sờn dù lòng trắng khăn sô 

                                  Còn người Việt Nam là còn niềm tin 

                                  Còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh 

                                  Trong đêm trường phục sẵn mặt trời 

                                  Mai bình minh về rồi Việt Nam ơi !     ( Ð.K. )    

 

http://www.youtube.com/watch?v=XeZQ41ScRcA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XeZQ41ScRcA


                                           XIN HÃY LÀM ÁNH ÐUỐC 
                                                                                                - Nguyệt Ánh - 

 

                                        Anh em ơi xin hãy làm  ánh đuốc 

                                        Trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương 

                                        Ðêm thâm u đêm ngục tù non nước 

                                        Cháy bùng lên lửa cương quyết phá tung gông xiềng 

 

                           Anh em ơi đêm chập chùng tan biến 

                           Lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá 

                           Hồn là sao kết tinh thành Ngân hà 

                           Sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng quê ta 

 

                                        Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc 

                                        Ðêm không cùng nấu nung lòng người ly hương 

                                        Trong yên vui không quên thù non nước 

                                        Giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điêu tàn 

 

                           Anh em ơi quê hương mình xa xôi 

                           Chỉ cần một vòng tay ta sẽ dời sông núi 

                           Chỉ cần cùng niềm tin sẽ lấp biển phá đồi 

                           Ðốt thêm đuốc Tiên Rồng bừng hùng khí của non sông 

 

                                                               o0o 

 

                            Ð.K.     Bùng bùng lên hỡi đuốc thiêng soi đường thế giới 

                                        Bùng bùng lên hỡi đuốc thiêng muôn đời tiếp nối 

                                        Sáng trong gió mưa mịt mùng 

                                        Sáng trong bão giông trùng trùng 

                                        Lửa thiêng hỡi bùng lên trong lòng nước tôi ! 

 

                                                                o0o 

 

                           Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc 

                           Trong đêm dài sáng lên triệu mầm tương lai 

                           Mai Lam Sơn phất cao cờ phục quốc 

                           Mốt Triệu Trưng dựng chiên trống Mê Linh vang trời 

 

                                        Anh em ơi tâm ta dù phai phôi 

                                        Mà ngàn đời sau vẫn tươi giòng máu thắm 

                                        Chuyền cho nhau máu xương giòng anh hùng 

                                        Sẽ mang đuốc thiêng về dựng ngày mới giữa non sông !    

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_I2VzLyp3Ak 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_I2VzLyp3Ak


                        VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ 
                                                                                  - Nguyễn Ðức Quang -  

 

 

                           Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn 

                           Ðường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang 

                           Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm 

                           Ðôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loang xoang  

 

                                      Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người 

                                      Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi 

                                      Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi 

                                      Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian 

 

                                                             o0o 

 

             Ð.K.      Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại 

                           Xương da thịt nầy cha ông miệt mài 

                           Từng giờ qua, cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi 

                           Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang 

                           Trên bàn chông hát cười đùa vang vang 

                           Còn Việt Nam, triệu con tim nầy còn triệu khối kiêu hùng. 

 

                                                               o0o 

 

                                      Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng 

                                      Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm 

                                      Da chan mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân tươi 

                                      Ôm vết thương rỉ máu ta cười dưới ánh mặt trời 

 

                           Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người 

                           Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam 

                           Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian 

                           Hỡi những ai gục xuống, ngồi dậy hùng cường đi lên  ( Ð.K. ) 

                                                                     

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=fTfClsShGzg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=demX6wk_pSg 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fTfClsShGzg
http://www.youtube.com/watch?v=demX6wk_pSg


                                              ANH VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ 
                                                                                      - Nguyệt Ánh -           

 

 

Anh vẫn mơ một ngày nào, quê dấu yêu không còn Cộng thù, trên con đường mòn,  

sau cơn mưa chiều, anh ôm đàn dìu em đi dưới trăng. 

 

Ta đứng im nghe rừng thì thầm, ta ngước trông sao trời thật gần, anh ôm cây đàn, 

anh buông tơ trầm, em ca bài mừng quê hương thanh bình. 

 

Rồi bình minh tới anh đưa em về làng, này bà con đón kia anh em chào mừng, 

thôn quê tưng bừng, muôn chim reo hò, hát mừng người vừa về sau chiến chinh. 

 

Rồi hoàng hôn xuống ta say men rượu nồng, họ hàng trong xóm thay nhau nhen 

lửa hồng, sương giăng mịt mùng, bên sông chập chùng, xóa ngục tù xiềng gông 

bao năm. 

 

Anh vẫn mơ một ngày nào, anh với em chung tình bạc đầu, trên quê hương nghèo, 

trong khu rừng già, trước mái nhà Cờ Vàng bay phất phơ. 

 

Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò, khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng, con thơ 

ngoan hiền, ê  a  đánh vần V N là Việt Nam kiêu hùng! (Lập lại đến cuối bài;hết) 

 

Rồi ngày con lớn con ca vang tình người, hòa bình no ấm con ca vang tình đời, 

thay cho Mẹ hiền, thay cho Cha già, suốt cuộc đời hòa lời ca đấu tranh. 

 

Rồi ngày con lớn con đi xây cuộc đời, màu cờ Tổ quốc con tô thêm rạng ngời, 

quê hương thanh bình, muôn dân yên lành, sống cuộc đời tự do muôn năm ! 

 

Anh vẫn mơ một ngày nào, anh với em chung tình bạc đầu, trên quê hương nghèo, 

trong khu rừng già, trước mái nhà Cờ Vàng bay phất phơ. 

 

Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò, khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng, con  

thơ ngoan hiền, ê  a  đánh vần V N  là  Việt   Nam   kiêu   hùng ( 2 lần ) 

                                                                     V  N   là  Việt  Nam  muôn  năm !!!! 

                 

                      

                                    

http://www.youtube.com/watch?v=tTXhqe925I4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tTXhqe925I4

