Bài hát
của CLB

LÀM QUEN

1) Vừa gặp nhau sao đã

thấy quen quen
2) Thấy quen quen nhưng
không phải là quen
3) Cười lên đi, hát lên đi
cho chúng mình làm quen

1.
2.
3.
4.

Chúc mừng sinh nhật
Mừng ngày sinh một đóa hoa
Mừng ngày sinh một khúc ca
Mừng ngày đã sinh cho cuộc đời (1, 2)
Những khúc ca và đóa hoa

5.
6.
7.
8.

Cuộc đời ta là đóa hoa
Cuộc đời ta là khúc ca
Cuộc đời sẽ thêm tươi đẹp vì (1, 2)
Những khúc ca và đóa hoa

Bài Ca Tạm Biệt

1) Gặp nhau đây, rồi chia tay.
2) Ngày dài như đã vụt qua trong
phút giây
3) Niềm hăng say, còn chưa phai
4) Đường trường sông núi hẹn mai
ta sum vầy (x2)

Anh em ta

Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này,
1-2-3-4-5.
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này,
5-4-3-2-1.
Một đều chân bước nhé,
Hai quay nhìn nhau đi,
Ba cầm tay chắc nhé, không muốn ai chia lìa.
Bốn nhớ rằng chúng ta anh em một nhà.
Năm nhớ mãi tình này trong câu ca.

BÀI HÁT 1,2,3,4,5

1) 1 con vịt xòe ra hai cái cánh, Nó kêu rằng các các các, cạc cạc
cạc, Gặp hồnướcnó bìbà bì bõm, Lúc lênbờ vẫy cáicánh cho khô
2) 1, 2 Hai bàn tay của em đây em múa cho mà xem. Hai bàn tay
của emnhư con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên là bướm xinh
bay múa. Khi em đưa tayxuống là cánh bướm đậu trên cành hồng
3) 1, 2, 3 Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con
giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là
cười.
4) 1, 2, 3, 4 Bốnphương trời ta về đây chung vui.Không phân chia
giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái. Trao cho
nhau những lời thiết tha. Trao cho nhau những lời thiết tha.
5) 1, 2, 3, 4, 5 Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Như năm bông
hoa nở cùng một cội. Như năm ngón tay trên một bàn tay. Đã xung
trận cả năm người như một. À …… há.

BỐN PHƯƠNG TRỜI

Bốn phương trời ta về đây chung vui
Không phânchia giọng nói tiếngcười
Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái ,
Trao cho nhau những lời thiết tha
Trao cho nhau những lời thiết tha.

Nối Vòng Tay Lớn

1. Rừng núi dang tay nối lại biển xa
2. Ta đi vòng tay lớn mãi để nối
sơn hà
3. Mặt đất bao la, anh em ta về
4. Gặp nhau mừng như bão cát
quay cuồng trời rộng
5. Bàn tay ta nắm nối tròn một
vòng Việt Nam

Rồi mai đây (1)

1.Rồi mai đây khi mình chia tay
nhớ đến hôm này
2.Rồi mai đây trong giờ chia ly
nhớ phút giây này
3.Hồn quyến luyến những gì
mình chất chứa trong lòng
4.Mình xa nhau chớ đi mau, sợ
vỡ tan tình bấy lâu

Vào lính xe tăng anh trước anh sau
Cái nết ở anh mỗi người một tính
Nhưng khi hát ta hoà cùng một nhịp
Một người đau là tất cả quên ăn.
Năm anh em mỗi đứa một quê
Đã lên xe ấy là cùng một hướng
Nổ máy lên ta một dạ xung phong
Trước quân thù lòng chỉ biết có tiến công.
À há...

Năm anh em trên
một chiếc xe tăng

Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Như năm bông hoa nở cùng một cội
Như năm ngón tay trên một bàn tay
Đã xung trận cả năm người như một.
À há...

Cô Gái Mở Đường

Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh
Tiếng hát ai vang động cây rừng
Phải chăng em cô gái mở đường
Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát
Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường
hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường
Em đi lên rừng cây xanh mở lối
Em đi lên núi núi ngã cúi đầu
Em đi bắc những nhịp cầu nối
Những con đường tổ quốc yêu thương
Cho xe thẳng tới chiến trường.

Như có Bác Hồ

• Như có Bác Hồ trong ngày vui đại
thắng
• Lời Bác nay đã thành chiến thắng
huy hoàng.
• Ba mươi năm đấu tranh giành toàn
vẹn non sông,
• Ba mươi năm dân chủ cộng hòa
kháng chiến đã thành công.
• Việt Nam Hồ Chí Minh.
• Việt Nam Hồ Chí Minh.

Trường Sơn Đông Trường SơnTây
Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.
Trường Sơn Tây anh đi
Thương em thương em bên ấy mưa nhiều
Con đường mà gánh gạo
Muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo
Hết rau rồi em có lấy măng khổng
Còn em thương bên tây anh mùa đông
nước khe cạn bướm bay lèn đá
Biết lòng anh say miền đất lạ
là chắc em lo đường chắn bom thù

Việt Nam Quê Hương Tôi
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả
Vút phi lao gió thổi bên bờ
Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời
Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi
Có rừng dừa xanh xa tít chân trời
Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ
Dáng xinh tươi sao chẳng muốn cười
Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi
Với cánh tay dựng lên đất trời

Người ởi đừng về

Người ơi! Người ởi đừng về,
Người ơi! Người ởi đừng về,
Người về em vần (í i ì i), (Có mấy) khóc i thầm
Đôi bên (là bên song như) vạt áo
(Mà này cũng có a ướt đầm), Ướt đầm như mưa.
Người ơi! Người ởi đừng về,
Người về em vẫn (í i ì i có mấy) trông theo,
Trông (ư ư) nước (tình chung là như) nước chảy,
(Mà này cũng có trông a bèo.
Trông bèo (là) bèo trôi.
Người ơi! Người ởi đừng về.
Người về, em vẫn (í i ì i)
(Có mấy) tái (i) hồi yêu (a),
(Em là) em (mong anh)
Xin chớ (mà này cũng có a), đứng ngồi (đứng ngồi) với ai.
Người ơi! Người ởi đừng về.
Người ơi! Người ởi đừng về.

Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
Một đàn tang tình con xít
Một đàn tang tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim

Trống
Cơm

Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng...

Ông Trăng Xuống Chơi

Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo
Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút
Ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa
Ông trăng xuống chơi nhà Vua thì nhà Vua cho lính
Ông trăng xuống chơi đền thánh thì cụ chánh cho mõ...
Ông trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi chõ cho vung
Ông trăng xuống chơi cành sung
Thì cành sung cho nhựa
Ông trăng xuống chơi con ngựa thì con ngựa cho tầu
Ông trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưỡi
Ông trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa
Ông trăng xuống chơi vườn cà thì vườn cà cho trái
Ông trăng xuống chơi gái đẹp thì gái đẹp cho chồng
Ông trăng xuống chơi đàn ông thì đàn ông cho vợ.

Một con vịt
Một con vịt xòe ra hai cái cánh,
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô.
Một con vịt xòe ra hai cái cánh,
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô!

Hai bàn tay của em

Hai bàn tay của em đây em múa cho mà xem.
Hai bàn tay của em như 2 con bướm xinh xinh.
Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa.
Khi em đưa tay xuống là cánh bướm đậu trên cành hồng.

Hai bàn tay của em đây em múa cho mà xem.
Hai bàn tay của em như 2 con bướm xinh xinh.
Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa.
Khi em đưa tay xuống là cánh bướm đậu trên cành hồng.

Hai bàn tay của em đây em múa cho mà xem.
Hai bàn tay của em như 2 con bướm xinh xinh.
Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa.
Khi em đưa tay xuống là cánh bướm đậu trên cành hồng.

Cả Nhà Thương Nhau
Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta
Cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ
Gần nhau là cười !

60 Cuộc Đời

Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
Ơ là thế! đời sống không được bao
Ơ là bao! đời không lâu là thế
Ơ được bao năm sống mà yêu nhau
Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
Khi xa em rồi anh biết yêu thương ai
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời
Em ơi ta sống được bao

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Tứng câu chuyện ngày xưa.
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù.
Mẹ ngồi dưới cơn mưa.
Mẹ lội qua con suối,
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
Tiễn con qua núi đồi.
Mẹ chìm trong đêm tối,
Gió mưa tóc che lối con đi.

Huyền
Thoại
Mẹ

Anh đến quê em một chiều nắng ấm,
Tiếng hát quê hương ru dài theo sóng
Thái Bình ơi Thái Bình,
Ai đặt tên cho đất, Thái Bình tự bao giờ?
Mà trong nắng trong mưa,
Lúa vẫn lên xanh tốt,
Mà trong bom trong đạn
Đất vẫn cứ sinh sôi.
Thái Binh ơi, sao mà yêu đến thế,
Cho anh về quê mình, cùng làm lúa,
cùng làm đay, cùng dệt cói, cùng đan mây
Tay em trổ vàng, tay anh chạm bạc,
Làm giàu cho quê hương.
Hỡi người em gái mà anh yêu thương
Thái Bình ta đó, mà em yêu thương
Miền quê đó Thái Bình
Để lòng ta yêu thương.

Nắng
Ấm
Quê
Hương

Tình Đất

Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm,
trắng mưa trên đồng mưa giăng lối nhỏ em về.
Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa,
đất ôm trọn kiếp người mảnh đất quê hương ta.
Đất yêu người bàn chân lấm bùn khuya sớm.
Đất thương người lẻ loi thân cò trên đồng,
nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất.
Tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về.
Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm,
nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về.
Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương,
nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man.

Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở.
Cây thiếu đất cây sống sống với ai.
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất.
Cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng.
Những con đường trải dài bóng mát.
Những mảnh vườn trái ngọt cây xanh.
Ôi đẹp làm sao tình cây và đất
Đem đến môi sinh mạch sống cho đời.

Tình
Cây Và
Đất

Trời xe duyên nên khiến anh gặp em
Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh.
Rồi mai đây anh là đất em là cây.
Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng.

Trường Sơn Ðông, Trường Sơn Tây
Bên nắng đốt, bên mưa quây.
Em dang tay, em xòe tay
Chẳng thể nào mà xua tan mây
Mà chẳng thể nào mà che anh được.

Sợi Nhớ
Sợi
Thương

Chứ rút sợi thương, nay anh chắp mái lợp
Rút sợi nhớ, mây đan vòm xanh
Nghiêng sườn Đông mà che mưa anh
Nghiêng sườn Tây xõa bóng mát.
Rợp trời thương, ấy mấy màu xanh suốt
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh.

Còn Duyên

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa.
Hết i duyên là duyên đi sớm để về trưa í trưa mặc lòng.
Người còn không, đây em vẫn ớ ơ không em
Mà còn không đây em chửa có a chồng, đây tôi chửa có ai.
Tính a tinh tính tình tình tinh a hợi à hừ hợi hừ là hứ hợi hừ.
Còn duyên là duyên ngồi gốc a gốc cây thông,
Hết i duyên là duyên ngồi gốc gốc cây hồng là hồng hái hoa.
Có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà cho thầy là thầy mẹ biết,
Để duốc hoa chứ hoa định ngày.
Tính a tinh tính tình tình tinh a hợi à hừ hợi hừ là hứ hợi hừ.
Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa,
Hết i duyên là duyên đi sớm để về trưa í trưa mặc lòng.
Người còn không, đây em vẫn ớ ơ không em
Mà còn không đây em chửa có a chồng,
Đây tôi chửa có ai.
Tính a tinh tính tình tình tinh a hợi à hừ hợi hừ là hứ hợi hừ.

Cuộc đời vẫn
đẹp sao

Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần

Một tiếng chim ngân
Một làn gió thổi
Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến
Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu
ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau
Ôi ! Trái tim Việt Nam
Như mặt trời trước ngực
Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực sáng ngàn năm... ngàn năm..

Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng
Mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm
Anh biết mặt em, một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm
Và đôi mắt em lóng lánh sau rèm.

Duyên Quê

Ai hát ngoài ao, chung ngồi giặt áo
Giọng hò êm quá mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng
Anh cuốc vườn sau, mặt trời trên đầu
Ruộng vườn lên màu vì em ước mong đây đó chung lòng.

[ĐK:] Gió xao ao bèo, anh thương em không kể là giàu nghèo
Miễn rằng tình đặng sơn keo, núi cao anh cũng trèo
Sông sâu anh cũng lội, vạn đèo em cũng qua.
Gió lay cành đa, anh thương anh thương em thật thà
Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà
Và thương bao giọt mồ hôi, đẹp má mặn môi

Rất dài và rất xa,
Là những ngày thương nhớ.
Nơi cháy lên ngọn lửa,
Là trái tim thương yêu,
Là trai tim yêu thương...

Hành Khúc
Ngày Và
Đêm

Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran.
Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ.
Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào.
Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ,
Thời gian trong cách trở đốt cháy lửa tình yêu.
Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ,
Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ.

Cái chết cúi gục đầu,
Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau,
Những năm dài chiến đấu,
Ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu.
Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau.

Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người,
chỉ có hai người yêu nhau. . . .
Họ đã sống
không mùa đông, không mùa nắng, mưa.
có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. . . .
Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ trên đồi,
một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ.

Giấc Mơ
Cha Pi

Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình.
Ai nghèo cũng có cây đàn ChaPi.
Khi rung lên, từng sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Đak-lay.
Ơi Đak-lay, ơi rừng cây ngọn núi vang tiếng đàn ChaPi
Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn ChaPi
Tôi yêu ChaPi không còn cô đơn,
không buồn, không vui.
Khi nghe ChaPi chợt thấy nao lòng
một giấc mơ
Ôi ChaPi.

Bẻo Dạt Mây
Trôi

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt.
Mây... trôi chim sa tang tính tình, cá lội
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy anh.

Một mảnh trăng treo suốt canh thâu,
Anh ơi trăng đã ngả ngang đầu.
Thương nhớ... ai sương rơi đêm sắp tàn, trăng tàn.
Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà
Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh.
Mòn mỏi chim bay suốt canh thâu
Chim ơi cho nhắn gởi đôi lời
Thương nhớ... ai sương rơi đêm sắp tàn, trăng tàn
Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy anh.

