NHỮNG SÁNG TÁC CỦA NHẠC SỸ MINH KỲ

Biệt Kinh Kỳ
Tác giả: Minh Kỳ
Bạn ơi ! quan hà xin cạn chén ly bôi
Ngày mai tôi đã đã đi xa rồi
Thành đô lưu luyến chắn bước chân tôi
trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi
kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi.
Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi
Bạn ơi ! hãy nói "khoác chiến y" rồi
Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiên
giã từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền
có về là khi nước non vui bình yên.
Nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi,
Thương lên khoé mắt mẹ nhắn đôi lời,
Diệt thù lập công cho xứng tài trai,
Sắt son ghi lòng chớ phai.
Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai,
Con đi chinh chiến để nước yên vui
Lời mẹ hiền khuyên nguyền khắc trong tim
bao giờ dám quên.
Bạn ơi ! khi nào ai hỏi đến tên tôi
Đời tôi lính chiến cánh chim tung trời.
Ngày nào khi đất nước hết binh đao
giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu,
trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau.
Người đi chiều ấy áo nhuộm bụi đường
Chiều nay về giữa kinh kỳ say hương.
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Cánh Thiệp Đầu Xuân
Tác giả: Minh Kỳ & Lê Dinh
Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng,
Xuân đến rồi đây nào ai biết không?
Mang những hoài mong đi vào ngày tháng
Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa Xuân sang.
Tôi chúc gì đây vào mùa Xuân này
Khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai
Khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm
Trong khi Xuân ấm mới tô đẹp tháng năm
Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn
Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình
Để người anh yêu dấu quay về gia đình
Tìm vui bên lửa ấm.
Tôi chúc yên lành người người khắp chốn
Mong gió đưa duyên cho cô gái Xuân thì
Ước nguyện sao chóng thành rượu hồng se duyên.
Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời
Trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi
Cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới
Vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi
Tôi chúc rồi đây người về phương nào
Cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau,
Mong ước ngày sau như là ngày trước,
Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân.
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Chỉ Có Một Người
Tác giả: Minh Kỳ
Còn đâu mùa thu
Mặt hồ in nước bóng cô liêu
Lá vàng xe kết
Đôi lòng chung hòa nhịp tình yêu
Bâng khuâng nhìn nhau
Thầm trao nguyện ước đến mai sau
Chí trai đã trọn vẹn câu thề
Tình mình hòa vui mối duyên đầu
(chuyển qua Rê trưởng)
Điệp khúc:
Đêm nay biên giới
Gió mùa thu lạnh lùng người ơi
Sao khuya lấp lánh
Không làm sáng lại một khung trời
Là trai đất nước
Khi mình chưa trọn nợ núi sông
Chưa về cho tình còn nhớ mong
Để người yêu kể nốt chuyện lòng
(về lại Rê thứ)
Ngày mai người ơi
Khải hoàn chiến thắng khắp nơi nơi
Có thuyền neo bến
Chim chiều không buồn vì lìa đôi
Mưa thu nhẹ rơi
Làm sao không ướt áo em ơi
Áo màu trinh vẹn tình mong đợi
Đời anh chỉ yêu có một người
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Chuyến Tàu Hoàng Hôn
Tác giả: Minh Kỳ & Hoài Linh
Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà.
Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta.
Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian
ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài.
Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi.
Xe lăn trong tim khuất xa rồi biết đâu tìm.
Mưa Thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm.
Hoàng hôn dần buông
mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.
Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành.
Đem yêu thương đi đến nơi nao cách đôi tình.
Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối
hướng theo một bóng người.
Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ.
Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa.
Nếu hay chăng người ơi! Chốn xa xôi chàng trai
còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn.
Nếu mai đây về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn.
[Lời 2]
Chiều nay chuyến xe đi khi bóng ngả xế tà.
Nhịp xe lướt nhanh nhanh dồn khúc vang quân hành ca.
Nhắn em ơi! Đừng thương, chí trai anh ngàn phương.
Về đi sao cho thắm nương dâu, đẹp mảnh vườn.
Đến mai anh về giữ sao cho vẹn niềm thương.
Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn.
Mưa Thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm.
Hoàng hôn dần xuống,
người trai vì nước đi xây tình quê hương.
Tâm tư bâng khuâng hướng theo người đến xa vời.
Mong cho mai sau khúc thanh bình hát vang lời.
Tình ta lại nối và tươi đẹp mãi như trăng rằm giữa trời.
Người ơi! Chí nam nhi khi đã gửi sa trường
thì xin phút chia ly này hãy quên đi sầu thương.
Đến mai đây mùa thương, nở hoa trên ngàn phương
là khi đôi tim sẽ vui chung nhịp nỗi niềm.
Ánh trăng chan hòa chiếu riêng cho mình và ta.
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Đám Cưới Nhà Binh
Tác giả: Vũ Chương & Minh Kỳ

Đừng chê Anh Lính đám cưới nhà binh Em ơi!
Em sẽ là cô dâu đẹp tuyệt vời.
Đàng trai của anh xe "jeep" xe tăng tàu bay.
Đám cưới tụi ta linh đình biết mấy.
Bạn anh không thiếu trong đám chàng trai hiên ngang.
Tha thiết tình yêu hơn cả bạc vàng.
Dàn quân nhạc đi dẫn bước cô dâu thật sang
nhà trai nhà gái vui vẻ cả làng.
Một nàng Tiên trong dáng học sinh.
Cười duyên liếc chiến binh đa tình.
Ngời đôi mắt biếc xuân thanh bình
nhìn bầu trời xanh xanh nghe trong tim tràn niềm yêu Lính.
Rồi sau khi cưới em sẽ cùng anh đi xa
Hai đứa mình vui trăng mật đậm đà.
Nhà đơn vị anh bên suối trăng hoa đẹp xinh.
Trời mây một cõi riêng của bọn mình

LK Chúng Mình Ba Đúa & Ly Cafe Cuối
Cùng
Tác giả: Minh Kỳ & Song Ngọc & Hoài Linh

Mình có ba người
Vừa đúng nét đôi mươi
Những chiều mây lưng đồi
Tầm mắt hướng xa xôi,
Ngày sau một hai trong ba đứa
Không chung đường
Chắc nhớ nhau nhiều lắm
Người lướt mây trời
Vui kiếp sống không trung
Với một kẻ đi tìm
Vào sóng nước mênh mông
Còn riêng mình tôi vai ba lô
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Về khu chiến
Nghe đường dài thêm
Chia tay thế là đường ai nấy đi
Cũng là màu xanh chiến y
Chỉ gặp nhau thoáng như làn gió
Với nét viết trong thơ
Đôi khi thấy buồn về thăm chốn xưa
Đôi mắt đẹp mà cả ba đứa ưa
Xa em vài tháng mà giờ trăng tròn lắm
Muốn hoài ghé thăm
Mình có ba người
Mà kiếp sống buông trôi
Đứa này ở ven trời
Thì đứa khác ra khơi,
Hợp xong lại tan
Trong giây lát xa không đành
Thế mới thương đời lính
Đường phố khuya rồi
Chênh chếch bóng trăng soi
Uống cạn hết ly này
Ghi nhớ mãi đêm nay
Mình ba người tuy không gian
Chia làm muôn lối
Nhưng là một thôi…
Mình ba đứa hôm nay gặp nhau
Nâng ly cà-phê ngát mùi hương ngọt ngào
Chiều thu về gió lạnh điều hiu
Thấy tâm tư dạt dào, thấy buồn buồn làm sao
Quán mơ xinh xinh lặng lẽ
Mưa tí tách bên hiên, nghe như ngàn lời não nề
Tay vàng, môi vàng đưa theo làn khói
Thuốc thơm, khói thơm bay lên tầng cao
Cuốn theo bao sầu thương
Tôi xông pha biên cương đã nhiều
Thương quê nhân nghèo, nguyện đem chí hùng tranh đấu
Tôi lênh đênh trên khơi từng gió
Ngăn quân giặc thù, chị mong tự do vương lên
Tôi hiên ngang bay trên bầu trời
Say sưa miệt mài, đường mây gió là muôn lối
Chung: Mình cùng là người trai sông núi
Gặp thời binh khói, tranh đấu là niềm vui
Đời như cánh chim bay ngàn phương
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Chia ly rồi đây, mỗi người đi một đường
Chuyện tâm tình thôi đành dở dang
xiết tay nhau một lần, kết chặt tình bạn thân
Chúc nhau nâng ly lần cuối
Cầu cho bọn mình, tuy xa mà tình chẳng rời
Quên buồn, quên sầu tìm vui mà sống
Nhớ nhau, mỗi năm thu sang về đây
Ba đứa nghe mưa chiều thu.

Mưa Trên Phố Huế
Tác giả: Minh Kỳ & Tôn Nữ Thụy Khương

Ngâm thơ:
Ta nhớ ta thương... sông Hương, núi Ngự...
Mơ chốn yên bình, nhịp sống thanh tao
Ta vẫn ước ao, làm sao trở lại...
Dẫu Huế xa rời, ta mãi mến thương
Dẫu Huế u buồn, ta mãi nhớ thương...
Chiều nay mưa trên phố Huế.
Kiếp giang hồ không bến đợi.
Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai?
Ngày chia tay hôm nao còn đây.
Nước trên sông Hương còn đầy.
Tình đã xa, gió mưa u hoài mắt lệ ngắn dài.
Chiều mưa trên Kinh Đô Huế.
Tiếng mưa còn vương kỷ niệm.
Ngày quen nhau dưới chân Thiên Mụ anh còn nhớ không?
Chợ Đông Ba khi mình qua.
Lá me bay bay là đà.
Chiều thiết tha có anh bên mình mà ngỡ hôm qua.
Hò ơi! Ơi hò!
Chiều mưa phố buồn.
Chiều mưa phố xưa u buồn
có ai mong đợi một người biền biệt nơi mô.
Để nhớ với thương một người.
Chiều nay mưa trên phố Huế.
Biết ai đã quên ai rồi.
Hạt mưa rơi vẫn rơi, rơi đều cho lòng u hoài.
Ngày xưa mưa rơi thì sao?
Bây chừ nghe mưa lại buồn.
Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn.
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Mười Ba Tuổi Lính
Tác giả: Minh Kỳ & Lê Dinh
Đến nay anh tròn 13 tuổi lính
Đến xuân em tròn 18 tuổi đời
Tính em hay cười , Tính anh yêu đời
Chúng mình sẽ vui duyên đẹp đôi
Áo anh xanh màu , màu xanh rừng núi
Áo em xanh màu , màu xanh của trời
Chiến binh oai hùng , Nữ sinh yêu kiều
Chúng mình sẽ vui duyên mộng đầu
Em ơi ! trong lúc quê hương lầm than
Chúng mình chịu chung bước gian nan
Chớ giận hờn vì xa anh , chớ sầu buồn vì mong anh
Trọn đời hai đứa chung tình
Đón em trong vòng bàn tay người lính
Đón anh trong ngày VIỆT NAM hòa bình
Mái tranh êm đềm ,
Tiếng ca bên thềm
Có người chiến binh yêu vợ hiền
13 tuổi lính
18 tuổi đời
Đời anh là lính
Đời em vợ hiền
Chúng mình đẹp đôi..........
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Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ (Kỷ Niệm)
Tác giả: Minh Kỳ & Hoài Linh
Người ơi một mai nếu tôi đi rồi
Thì nghìn lần thương cũng thế mà thôi
Tình em và tôi dẫu chưa đẹp đôi
Hãy quên những chiều mưa rơi
Giấc mơ nhớ đến tôi.
Mình vui được sao nếu chưa thanh bình
Từng đoàn trai đi viết sử xanh
Thì gian nhà xinh vắng vắng đi mình anh
cũng thôi chớ buồn em nhé
tiễn đưa nhớ ngày đăng trình.
Tám hướng bốn phương trời mây
thôi nhé anh đi từ đây
Kỷ niệm nào không có vui hay buồn
chiều nào không có hoàng hôn
tình nào hơn nước non.
Rồi đây một mai lối xưa tôi về
Kể chuyện buồn vui hai đứa mình nghe
Một gian nhà tranh giấc mơ đềm êm
lắng nghe tiếng nhịp con tim
hai người gọi chung một tên...

Nha Trang
Tác giả: Minh Kỳ
Nha Trang là miền quê hương cát trắng
Có những đêm nghe vọng lại
Ầm ầm tiếng sóng xa đưa
Nha Trang cảnh đồng bao la bát ngát
Hương quê dâng lên ngào ngạt
Hòa cùng sức sống yên vui.
Nha Trang cảnh đẹp nên thơ khiến nhớ
Bao năm du khách hằng chờ
Một ngày ghé đến Nha Trang
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Ai ơi người về cho ta nhắn với
Nha Trang quê hương dịu hiền
Ngàn đời lòng tôi mến yêu.
Còn đâu những chiều vui xưa
Còn đâu những chiều say sưa
Ngồi nơi biển buồn trông ra khơi mênh mông.
Còn đâu Tháp Bà êm mơ
Còn đâu đá Chồng bơ vơ
Còn đâu bến Cầu Đá nên thơ.
Nha Trang cảnh đẹp trăng thanh gió mát
Ai qua không quên để lại
Một vài luyến tiếc xa xôi
Ai ơi người về cho ta nhắn với
Nha Trang quê hương dịu hiền
Ngàn đời lòng tôi mến yêu.

Nha Trang Chiều Mưa
Tác giả: Minh Kỳ
Chiều nay mưa Thu Nha Trang im vắng không bóng người qua.
Chiều nay âm u! trong mưa trong gió ai đến thành Nha?
Kìa phố trông tiêu điều!
Đây bể lúc ban chiều
không bóng giai nhân dập dìu đùa vui trên bờ cát trắng.
Ngoài đường mưa thu rơi rơi...ươn ướt thấm tận lòng ai?
Một vài xe đi bơ vơ! Ôi! gió mưa bao giờ phai?
Ai đứng trông bên lề?
Ai đón mưa Thu về?
Ai ước mong cho mưa tàn vui sáng ngày mai
Trong chiều mưa Thu...
Nha thành âm u!
Sóng buồn reo tiếng đâu con thuyền chiều nào nhấp nhô...?
Nha thành bơ vơ!
đâu chiều nên thơ?
đâu chiều yên vui bao nhiêu người ước mơ
Chiều nay mưa Thu Nha Trang im vắng không mong chờ ai!
Từng giọt mưa thu rơi rơi thấm ướt đến bao giờ phai?
Ai sống nơi Nha thành
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đây đất yên vui lành,
qua hết mưa Thu bao người vui đón ngày mai...

Nhớ Nha Trang
Tác giả: Minh Kỳ

Nha thành mến yêu : một ngày trời sang mùa mới
Gió từ biển khơi lộng về mừng khách ngàn nơi
Ôi nguồn vui sống nắng nhuộm vành môi nàng má hồng
Nắng say lướt nhanh qua lòng người trai đùa sóng...
Nha thành đón tôi gặp đời bình yên vừa tới :
Cát vàng nước xanh đẹp màu đôi bóng thùy dương
Câu thề câu nói kết thành ngàn khúc nhạc ấm lời
Gió ơi gió ơi, ngân hoà thêm tiếng lòng tôi !
Từ ngày được trông Nha Trang, tôi càng mến yêu quê nhà :
Đây là đóa hoa muôn đời còn hương.
Từ ngày biệt ly Nha Trang, mỗi lần trông nắng vàng tớị..
xót xa hồn tôi !
Nhờ ai ghé thăm miền ước mơ gởi giùm bài ca buồn nhớ :
Nhớ bờ cát tươi hợp lòng non nước của tôi,
Bây giờ nơi ấy có còn người trai vượt sóng cười
Để cô gái xuân ngây nhìn thương mến đầy vơị..

Thiệp Hồng Báo Tin
Tác giả: Minh Kỳ & Huy Cường

Nhận được tin báo em lấy chồng.
Bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn không?
Hai năm sương gió tận miền xa.
Mấy lần hồi âm vắng tin.
Ngờ đâu giờ em đến xe hoa.
Vì thời gian xóa tan hết rồi.
Bao nhiêu lời ước hẹn đầu môi.
Không mang theo kỷ niệm buồn vui.
Biết rằng tình ta thế thôi.
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Thì đâu còn ước mộng xa vời.
Em ơi! Giờ đây pháo hồng tan tác rơi,
đưa người em đi lấy chồng
có người yên lặng buồn trông.
Nhìn theo hun hút bóng xe hoa
đay nghiến lòng mình tan nát rồi.
Tình chết từ đây.
Giờ hành trang xếp xong hết rồi.
Mai sông hồ kết bạn làm vui.
Ta không duyên số thì đành thôi.
Chúc người đẹp duyên lứa đôi,
và xin đừng nhắc nhở đến tôi.

Thương Về Miền Trung
Tác giả: Minh Kỳ
Ai về xứ mộng xứ mơ
Cho tôi gởi một vần thơ tặng nàng
Sông Hương lắm chuyến đò ngang
Chờ anh em nhé đừng sang một mình.
Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường
Người hỡi! Có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương,
cho nhắn đôi lời.
Bridge:
Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao
Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu
Xa rồi còn đâu.
Refrain:
Em ơi! Chờ anh về
Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ
Đêm nao trăng thề, đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi.
Em biết chăng em
Đã bao Thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sớm chiều xóa nhòa hồn hoa nơi phố phường
Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi giòng Hương
Núi Ngự còn thông gieo chiều buông
Tôi vẫn còn thương.
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Thương Về Xứ Huế
Tác giả: Minh Kỳ
Mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều
Ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa
Hương Giang lững lờ, trăng nước vờn đôi bờ
Câu hò vọng xa đưa khúc buồn mơ
Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm dịu
Trên đường về thôn Vỹ̃ vắng đìu hiu
Thông reo Núi Ngự man mác sầu Thiên Mụ
Ai về gửi thương nhớ chốn ngàn thơ
Huế đẹp ơi, những chiều lơi
Sông Hương nước chảy,
Vân Lâu bến đợi chờ
Nghe hò rằng đêm vắng biết về mô
Huế là thơ, Huế là mơ
Mưa đêm nức nở như câu hát nghẹn lời
Cung đàn buồn lưu luyến nỗi niềm vơi
Huế đẹp ơi! Sông Hương nước chảy lững lờ
Huế đẹp ơi Nam Giao dốc uốn ven đồi
Huế đẹp ơi Đông Ba chen chúc bao người.. Huế... đẹp ơi

Tình Đời (Duyên Kiếp Cầm Ca)
Tác giả: Vũ Chương & Minh Kỳ
Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không
Đừng nói nữa em ơi
Xin đừng nói nữa làm gì
Anh nghĩ rằng
Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu
Tình yêu, em sợ tình yêu
Vì tình yêu như là hương hoa
Lỡ mai sau em mất người yêu
Em khổ thật nhiều
13

Ngày mai trên đường phố này
Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ
Xa lìa ánh đèn có anh đưa em về bến mơ
Khi trót mang duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi
Còn tin anh nữa thôi
Đời vẫn thế em ơi
Xin đừng nói đến tình đời
Em nhớ rằng đời là gian dối
Nhưng đôi ta mãi còn nhau

Vọng Gác Lưng Đồi
Tác giả: Anh Bằng & Minh Kỳ
Vầng trăng khuya nép trên mái đồi
Từng hàng mây lơ lửng nhẹ trôi
Sương trắng bao quanh chân đồn chơi vơi
Thoáng nghe súng thù vọng xa xôi
Xé tan âm u rừng núi
Ngồi ôm cây súng trên mái chòi
Ngàn vạn sao soi sáng người ơi
Tôi nhớ khi xưa trong một đêm vui
Tiếng em khúc nhạc vạn thiên thai
Mắt em là ánh sao trời
Ai từng đem ý cô đơn
Dệt áng thơ u buồn
Thấu tình người chiến sĩ hơn
Ai từng thức trắng đêm dài
Nghe tiếng súng xa vời
Mới biết thương người trai
Đời tôi như cánh chim giữa trời
Tình chỉ yêu non nước mà thôi
Em hỡi khi nào thanh bình nơi nơi
Cánh chim trắng gọi mùa yên vui
Có tôi về với em rồi
Đời tôi như cánh chim giữa trời
Tình chỉ yêu non nước mà thôi
Em hỡi khi nào thanh bình nơi nơi
Cánh chim trắng gọi mùa yên vui
Đây mùa đẹp em với tôi.
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Xuân Đã Về
Tác giả: Minh Kỳ
Xuân đã về, xuân đã về!
Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông
Trên cánh đồng, chim hót mừng,
Đang thướt tha từng đàn tung bay vui say
Xuân đã về, xuân đã về!
Ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới
Xuân đã về, xuân đã về!
Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân
ĐK:
Ngoài trời bao la xinh tươi bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa
Lập lòe tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga
Vài bầy em bé rúc rích, khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca
Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng ríu rít ca
Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đì đùng
Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vượt qua
Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi
Về gieo bao thắm tươi vui lòng ta thấy yêu đời
Xuân đã về, xuân đã về!
Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông
Xuân đã về, trên cánh đồng,
Bao bác nông ngưng cày ruộng vui say xuân
Xuân đã về, xuân đã về!
Ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới
Xuân đã về, xuân đã về!
Ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang...
( ĐK: Ngoài trời bao la ......... => ... thấy yêu đời )
Xuân đã về, xuân đã về!
Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông
Xuân đã về, trên cánh đồng,
Bao bác nông ngưng cày ruộng vui say xuân
Xuân đã về, xuân đã về!
Ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới
Xuân đã về, xuân đã về!
Ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang...
Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/18758
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