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Việt Nam Việt Nam
sáng tác: Phạm Duy

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hai
câu nói trên vành môi Việt Nam nước tôi. Việt Nam
Việt Nam tên gọi là người, Việt Nam hai câu nói sau
cùng khi lìa đời.
Việt Nam đây miền xinh tươi, Việt Nam đem vào sông
núi. Tự do công bình bác ái muôn đời.
Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi
thương nhau. Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu.
Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiêng soi toàn
thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời.
Tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn
nơi. Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người.

Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời.
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời.

2

Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
sáng tác: Nguyễn đức Quang

Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút
ngàn chỉ một trận cười vang vang. Lê sau bàn chân gông xi
ềng một thời xa xăm. Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu
loàng xoàng.
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.
Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại. Xương da thịt này cha ông
ta miệt mài. Từng ngày qua, cười ngạo nghễ đi trong đau nhức
không nguôi. Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang. Trên
bàn chông hát c ười đùa vang vang. Còn Việt Nam, triệu con
tim này còn triệu khối kiêu hùng.
Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng. Mặt lạnh như đồng
cùng nhìn về một xa xăm. Da chan mồ hôi nhuễ nhại cuộn vòng
gân tươi. Ôm vết thương rĩ 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 ng ười ngang tàng
điểm mặt mày của nhân gian. Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy
hùng cường đi lên.
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Cờ Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu
sáng tác: Lê Kim Hoa

Cờ bay! Cờ bay! oai hùng trên thành phố thân yêu
vừa chiếm lại đêm qua bằng máu. Cờ bay! Cờ bay!
tung trời ta về với quê hương từng ngóng đợi quân
ta tiến về.

Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu.
Quảng Trị ơi, chào quê hương giải phóng. Hồi sinh rồi
này mẹ này em. Vui hôm nay qua đêm đen tìm thấy
ánh mặt trời.

Ði lên! Ði lên! trên hoang tàn ta xây dựng ngày mai.
Nhà vươn lên, người vươn lên. Quân bên dân xây
tình yêu đời mới.
Ðón nhau về, anh đưa em về Gio Linh, Cam Lộ, Ðông
Hà. Sạch bóng thù, đồng ta xanh thắm nắng mới vang
câu hát tự do.
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Thề Không Phản Bội Quê Hương
sáng tác: Cục Chính Huấn

Một cánh tay đưa lên. Hàng ngàn cánh tay đưa lên. Hàng vạn cánh
tay đưa lên. Quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính. Đập
phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng. Hoà bình phải trong
vinh quang. Đền công lao bao máu xương hùng anh.

Nào đứng lên bên nhau. Và cùng sát vai bên nhau. Thề nguyền
quyết vung tay cao. Quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong
ước. Vận nước trong tay ta. Là quyền của quân dân ta. Tình
đoàn kết quê hương ta. Chận âm m ưu chia cắt thêm sơn hà.

Quyết chiến! Thề quyết chiến ! Quyết chiến! Quyết không cần hoà
bình đen tối. Chẳng liên hiệp ngồi chung quân bán nước vong nô.

Quyết chiến! Thề quyết chiến ! Quyết chiến! Đánh cho cùng
dù mình phải chết để mai này về sau con cháu ta sống còn.

Vận nước đang vươn lên. Hàng ngàn chiến công chưa quên.
Hàng vạn xác quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào
hùng quân dân. Thề chẳng bao lui chân. Ngồi cùng với quân xâm
lăng. Ta thà chết chớ không hề lui.
Quyết không hề phản bội quê hương.
Quyết không hề phản bội quê hương.
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Phải Lên Tiếng
sáng tác: Anh Bằng

Trường Sa là máu của ta. Hoàng Sa là thịt của ta. Đất nước ta là
xương là máu ông cha để lại. Quân bành trướng đừng mong xâm
lấn. Kia, còn bao mồ chôn quân Tống. Hỏi quân thù? Hỏi quân thù
còn nhớ hay không?.
VIỆT NAM nòi giống Lạc Long. Cùng nhau thề nguyền ĐỒNG TÂM.
Quyết đứng lên dựng xây Tổ Quốc thân yêu TRƯỜNG TỒN.
Không để đất vào tay quân cướp. Dân tộc ta vùng lên anh dũng.
Sống oai hùng. Sống kiên cường đòi lại Biển Đông.
ĐỪNG IM TIẾNG – MÀ PHẢI LÊN TI ẾNG! Khi quân thù vào cướp
QUÊ H ƯƠNG. Đoàn kết lại!. Tiêu diệt bá quyền thâm độc vô biên.
ĐỪNG IM TIẾNG - MÀ PHẢI LÊN TIẾNG! Khi quân thù giết hại dân
ta. Dòng máu VIỆT đã đổ chan hòa trên biển nước ta.
ĐỪNG IM TIẾNG – MÀ PHẢI LÊN TIẾNG!
ĐỪNG IM TIẾNG – MÀ PHẢI LÊN TIẾNG!
MÀ PHẢI LÊN TIẾNG!!!.
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Em Vẫn Mơ Ngày Về
sáng tác: Nguyệt Ánh

Em 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 yên 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 kìa 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, đêm sâu 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. "Vê enNờ" là Việt Nam kiêu hùng.
Rồi ngày con lớn con ca vang tình người. Hòa bình no ấm con ca
vang tình đời. Thay cho cha già, thay cho mẹ hiền. 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!!!
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Bài Ca Tu ổi Trẻ
sáng tác: Phan Văn Hưng

Từ khắp những phương trời, và muôn lối đi trong đời.
Gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời. Mồ hôi
trên cánh đồng. Mẹ ru trên núi sông. Tình quê hương
ta ôm ấm trong lòng.

Chúng ta là bước người xông pha. Chúng ta là những
lớp phù sa. Chúng ta là ngọn đuốc bừng to. Chúng ta
là TỰ DO !!!

Bạn hỡi ... ơ....ơi ! Hành trang ta đem trong ta. Một
khối óc, một tấm lòng, một giấc mơ.
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Trên Đầu Súng
sáng tác: Anh Việt Thu

Trên đầu súng quê hương tổ quốc đã vươn mình. Trên lưỡi

lê căm hờn hờn căm như triều sóng. Ôi xôn xao chiêng
trống hối thúc đã giục giã khắp chốn rộn ràng. Ôi lửa thiêng

dậy bập bùng. Tay đốt lửa, tay vung kiếm.
Trên đầu súng xâm lăng xiềng xích với bạo tàn. Trên lưỡi
lê nô lệ cùm gông phải gục ngã. Tay nâng niu cây súng
súng thép với đạn đồng mới đã lên nòng và những loạt
đạn đồng vàng. Vun lúa trổ tràn đồng sâu.
Cho quê hương ta rạng ngời. Cho yêu thương xanh vời
vợi. Cho quê hương ta những đoá tuổi xuân. Để mai đây
nghe nắng dậy hoà bình. Ðể ông cha còn nắm đất phủ
mình. Ôi quê hương ta nước Việt Nam từ đó dâng lên nhà
máy với công trường. Những xí nghiệp ngôi trường, nhà
thương và hầm mỏ. Ôi bao la thăm thẳm bát ngát cánh
đồng vàng với lũy tre xanh Và tiếng ê a đầu làng. Là kinh
nguyện cầu cho người gục xuống.
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Vuốt Mặt
sáng tác: Anh Việt Thu

Tổ Quốc vấn khăn tang, mây che ph ủ đầu. Trên thành phố thân yêu,
xóm làng thị trấn thân yêu. Hàng vạn nhà ra tro ra khói bốc cao trời.
Hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm. Hàng vạn
người dân tay ôm tay bế bỏ quê nhà. Xa đất mẹ, xa xóm xa thôn. Xa
nấm mộ, xa lũy tre xanh. Xa lũy tre xanh.
Ô hay, ô hay chiến tích giải phóng hoà bình. Của Cộng nô bán nước là
tay sai lũ Tàu-Nga. Người hãy nhìn lên bao thây xương máu của dân
lành. Người hãy nhìn trên con đê phơi xác chết phân thây. Người hãy
nhìn trên con sông trôi xác chết lững lờ. Trên gốc rạ, trên lúa trên
nương. Trên búi cỏ, trên rẫy trên nương.
Tổ Quốc vấn khăn tang, mây che phủ đầu. Trên thành phố thân yêu,
xóm làng thị trấn thân yêu. Người hãy nhìn lên trên cao, cao vút lửa
căm hờn. Người hãy nhìn quê hương ta tan nát vết gươm đao. Người
hãy nhìn quê hương ta đổ nát vết bom đạn. Xin cúi mặt giây phút tiễn

đưa. Xin cúi mặt giây phút tiễn đưa. Giây phút tiễn đưa.
Hiên ngang, hiên ngang, ta quyết đập tan bạo tàn. Hỡi hồn thiêng sông
núi, đập tan lũ cuồng ngông.
Lời nguyện này ta ghi lên thép súng của căm hờn. Lời nguyện này ta
ghi lên xác chết của anh em. Lời nguyện này ta ghi lên trên bia đá của
mẹ già.
Xin cúi mặt một phút cho anh. Xin cúi mặt một phút cho em. Xin cúi mặt
một phút cho anh. Xin cúi mặt một phút cho em.
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Đốt Ảnh Hồ, Xé Tan Cờ Máu
sáng tác: Nguyễn Hữu Nghĩa

Đốt cho cháy tấm hình giặc Hồ. Xé cho nát lá
cờ tội đồ. Đồng bào ơi về đây chung lo. Cùng
hòa vang câu hát tự do.
Tiến ta tiến như ngọn thần triều. Đứng ta đứng
như rừng thật nhiều. Cùng gọi nhau về trong tin
yêu. Cùng đồng thanh cất tiếng hòa theo.
Đồng bào ta hôm nay hăng say, tay cùng nắm
tay thế như lửa cháy. Cùng về đây quên đi
chua cay, như nhà mới xây tiếng ca thật đầy.
Đồng bào ta xua tan yêu ma, xua bằng cánh hoa
thay cho gạch đá. Ngọn đồng loa thay cơn
phong ba, vang rền phố xá…… Sài Gòn.
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Trả Lại Cho Dân
Sáng tác: Duy Quốc Nam

Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.
Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.
Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam.

