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Ô Mê LyÔ Mê LyÔ Mê LyÔ Mê Ly     
 
Nhạc:Văn Phụng - Lời: Văn Khôi 
Sáng tác đầu tay năm 1948  
Nhịp 2/4 - Vui tươi, rộn ràng -  Điệu Fox  hay Calypso  
 

Ô mê ly, mê ly!  
Ô mê ly, mê ly đời ta!  
 
Ô mê ly đời sống với cây đàn  
Tình tính tang dạo phím rồi ca vang  
Chiều êm êm nhìn phía xa mây vàng  
Dục lòng ta dạo khúc ca với đàn  
 
Một chiều mưa ta hát vang "Mưa rơi!"  
Rồi cùng ta mưa đáp: "Cho tươi đời!"  
Một ngày nắng ta hát vang: "Nắng tươi!"  
Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui  
 
Gió sớm đã về, cùng tiếng hát tiếng cười  
Thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời  
Thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời: "Người ơi, đàn đi!"  
 
Ô mê ly, mê ly!  
Ô mê ly, mê ly đời ta!  
 
Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phớt hồng  
Có tiếng hát chòng từ đám lúa lướt về  
Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng có tiếng cười, đàn ta hòa vang  
 
Ô mê ly, tơ duyên!  
Ô mê ly, khúc ca triền miên!  
 
Ô mê ly đời sống bao duyên tình  
Trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh  
Nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ  
Đàn hòa vang tựa sóng xô đến bờ  
 
Đường về thôn em bé vui câu ca  
Dục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà  
Đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi  
Nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi  
 



Su�i TSu�i TSu�i TSu�i Tócócócóc 

Nhạc và Lời: Văn Phụng  

 

Tìm cho thấy liễu xanh xanh lả lơi 

Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai 

Ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai 

Tôi với em một đêm Thu êm ái. 

 

Người em gái đứng im trong hồi lâu 

Tôi ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu 

Xin cho suối nước non ngàn tìm đến nhau 

Như chúng ta đôi lần hàn gắn thương yêu. 

 

Tôi muốn đưa em qua miền rừng núi xanh 
Chúng ta cùng thăm con suối dịu êm 
Nhưng thiên nhiên không êm như tóc huyền 
Nhưng Thu qua không trong như đôi mắt em. 
 
Lòng tôi muốn viết lên đôi vần thơ 
Hay cung đàn cùng nét bút tranh hoa 
Xin em biết nhé cho tình hai chúng ta 
Trong ý thơ, cung đàn và suối tóc mơ. 



Tôi Đi Gi�a Hoàng HônTôi Đi Gi�a Hoàng HônTôi Đi Gi�a Hoàng HônTôi Đi Gi�a Hoàng Hôn  
Nhạc và Lời: Văn Phụng  

 

Tôi đi giữa hoàng hôn,  

Khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương  

Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài  

Mà lòng mình thấy u hoài  

 

Tôi thương nhớ ngày qua,  

trên bến Hoàng Hoa hay những đường xa  

Thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười  

Mắt say sưa thắm mộng đời  

 

Dù cho mưa gió, bên mái tranh nghèo  

Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mờ 

Niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai ! 

 

Nhớ, nhớ, nhớ đêm nào, trên bến tìm sao  

Hai đứa nhìn nhau, không nói một câu  

Như thầm mơ ước, ước mơ dạt dào  

Như thầm hẹn nhau mùa sau  

 

Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn  

Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn  

Tôi vẫn đi … lòng thương nhớ....  



 
 

Chán Nn Chán Nn Chán Nn Chán Nn     
 
Nhạc và Lời: Văn Phụng 
 
Ðã có những lúc chán chường  

Chán cho đời sao buồn quá  

Mắt có những lúc đã hoen mờ  

Vì sầu không đâu, không tên  

 

Tay đôi tay yếu đuối  

Dâng lên chới với giữa trời  

Than van cho thân kiếp đoạ đày  

Đời bao xót xa  

 

Nhìn lá rơi, mùa Thu chết rồi!  

Gió gió cứ rít lên  

Xuyên qua tim tôi  

Xuyên qua làn môi  

 

Gió gió đã cuốn đi  

Bao nhiêu ước mơ -  

Ôi, xa vời!  

 

Sóng sóng đã cuốn đi  

Cuộc đời tốt tươi  

Buồn ơi, chán ơi!  



 

Ave MariaAve MariaAve MariaAve Maria        
 

Nhạc và Lời: Văn Phụng  
 
(viết năm 1976 tại Sài Gòn, Việt Nam)  

Andante Expressivo 3/4  

 

Nhìn về tương lai  

Thấy con đường dài  

Ta đi và đi mãi  

Tâm tư miệt mài  

Trong mây chiều nắng quái  

Thấy bao nhiêu hình hài  

Đọng giọt sương mai  

 

Lòng còn suy tư  

Với bao tưởng nhớ  

Cuộc đời xa xưa  

Nào còn đâu nữa  

Chỉ còn mưa gió  

Chỉ còn câu ca  

Nghẹn ngào khấn khúc:  

"Ave Maria  

Ave Maria  

Ave Maria  

Ave Maria  

Ave Maria  

Ave Maria"  



Đêm Bu-nĐêm Bu-nĐêm Bu-nĐêm Bu-n     
 
Nhạc:Văn Phụng Lời: Ca Dao 
 

Habanera 2/4  

 

Đêm qua ra đứng bờ ao  

Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ  

Buồn trông con nhện giăng tơ  

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai  

Buồn trông chênh chếch sao Mai  

Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ  

 

Đêm đêm tưởng giải Ngân Hà  

Ngôi sao Tinh Đẩu đã ba năm tròn  

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn  

Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ  

 

Đêm qua ra đứng bờ ao  

Trông cá, cá lặn trông sao, sao mờ  

Buồn trông con nhện giăng tơ  

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai  

Buồn trông chênh chếch sao Mai  

Sao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ 
 

 

 



Nh. B/n Đà GiangNh. B/n Đà GiangNh. B/n Đà GiangNh. B/n Đà Giang  

 

Nhạc: Văn Phụng - Lời: Chiêu Tranh 

 

Ai qua bến Đà Giang  

Cho tôi nhắn vài câu  

Thương về mái tranh nghèo bên hàng cau  

Chia ly đã từ lâu  

Ôi mong ước làm sao  

Bao nhiêu bóng người thân mến năm nào  

 

Tôi thương mái chèo lơi  

Bên manh áo tả tơi  

Những người lái con đò trên dòng nước  

Ai xuôi bến Đà Giang  

Nghe trăng gió thở than  

Bâng khuâng ngắm dòng sông nước mơ màng  

 

Đà Giang nước biếc  

Thuyền theo sóng triền miên  

Người ơi, có nhớ ?  

Lòng ta vẫn mong chờ  

 

Tôi mơ bến ngày xưa  

Bên đôi mái chèo đưa  

Nhịp nhàng gió ru hoà duyên tình nước  

Ai xuôi bến Đà Giang  

Ai qua chuyến đò ngang  

Cho tôi nhắn niềm thương nhớ dâng tràn  

 

Ai xuôi bến Đà Giang  

Ai qua chuyến đò ngang  

Cho tôi nhắn niềm thương nhớ đầy vơi  



Ta Vui Ca VangTa Vui Ca VangTa Vui Ca VangTa Vui Ca Vang     
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
 

Nhạc ngày xanh reo vang nơi nơi  

Miền đồng quê bao la xanh tươi  

Trong ánh nắng mai tràn hương mới  

Có tiếng ríu rít đôi chim xinh xinh  

Tắm ánh nắng mới một ngày hòa bình  

Ðời đẹp như bông lúa thắm xinh  

 

Từ thành đô ta đi muôn phương  

Hòa niềm vui trong bao yêu thương  

Reo rắc khắp nơi nguồn vui sống  

Tiếng gió lướt sóng mênh mông mênh mông  

Dốc núi thác đá chập chùng chập chùng  

Ðời tự do say trong phong sương  

 

Tình lai láng với cây đàn  

Ta chung hòa tình ca hát theo đàn  

 

Nhạc ngày xanh reo vang nơi nơi  

Miền đồng quê bao la xanh tươi  

Trong ánh nắng mai tràn hương mới  

Có tiếng ríu rít đôi chân xinh xinh  

Tắm ánh nắng mới một ngày hòa bình  

Ðời đẹp như bông lúa thắm xinh  

 

Ngàn lời ca dâng lên say sưa  

Dù bình minh hay trong đêm mưa  

Ta hát vang vang ngập muôn lối  

Gió mát lát đát hương quê êm dâng  

Có tiếng khóm trúc rì rào chào mừng  

Mừng tự do về trên quê hương 



Bóng Ngư�i ĐiBóng Ngư�i ĐiBóng Ngư�i ĐiBóng Ngư�i Đi  
Nhạc và Lời: Văn Phụng 

 
Chiều xưa gió êm lay nhẹ liếp dừa  

Câu hát nhớ nhung cung đàn tiễn đưa  

Nhìn bóng anh đi thoả chí mười phương  

Em về chiều mênh mang xuống nắng vương bên song .  

 

Người đi tóc xanh vương mầu chiến trường  

Chiều ấy mắt em vương buồn luyến thương  

Chiều ấy nói qua làn gió đợi chờ  

Anh về cầu ng ang hào nối nhịp xưa.  

 

Trao ai duyên ban đầu  

Dù muôn năm trọn kiếp không phai màu  

Thương cho ai dãi dầu  

Ngày đêm nơi chiến tuyến ngăn quân thù  

Thắm thiết biết bao lời  

Gửi người trai vì sông núi  

Thu xưa vui ra đi  

Đường làng xưa nhớ về  

 

Anh nhé lá hoa tươi màu thái hòa  

Câu hát dưới trăng thanh bình lắng xa.  

Non nước ấm êm hàn nối nhịp cầu  

Anh về tình ta tươi thắm bền lâu.  
 

 



N1i Bu-n N1i Bu-n N1i Bu-n N1i Bu-n  
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
 

Sáng tác trong thập niên 60  

Nhịp 4/4 Chậm, Điệu Blues  
 

 

Nỗi buồn... ai hay cùng tôi  

Nỗi buồn... xé nát tim côi  

Một mình... một bóng trong đêm  

Tìm về... đường phố không tên  

Bước chân... nào còn lưu luyến ?  

 

Ngõ buồn... tí tách mưa rơi  

Tiếng đàn... héo hắt buông lơi  

Lạnh lùng... giọng hát chơi vơi  

Đèn vàng... một bóng đơn côi  

Tiếng ca... nào đó xa vời  

 

 Mưa rơi... vẫn rơi rơi hoài  

Mưa rơi... vẫn rơi hoài  

Một mình... lang thang  

Một mình... hoang mang  

Tâm tư... bão gió (bơ vơ)  

Nghe tim... cay đắng... thương nhớ !!!  

 

Nỗi buồn... ai hay cùng tôi  

Nỗi buồn... xé nát tim côi  

Một mình... thổn thức bao đêm  

Một mình... tìm cánh sao rơi  

Biết ai... xẻ mối u sầu  



Em M.i Bi/t Yêu Đã Bi/t S5uEm M.i Bi/t Yêu Đã Bi/t S5uEm M.i Bi/t Yêu Đã Bi/t S5uEm M.i Bi/t Yêu Đã Bi/t S5u     
Nhạc và Lời: Văn Phụng  

Sáng tác khoảng đầu thập niên 60  

Nhịp 4/4 Chậm buồn Điệu Slow  

 

1. Em mới biết yêu đã biết sầu  
Tưởng rằng yêu đương là sung sướng.  
Ngày nào mình mới quen nhau,  
Chiều chiều dạo bước bên nhau,  
Ước mơ câu chuyện mai sau  
 
2. Em mới biết yêu đã vương sầu  
Tưởng rằng yêu đương là mãi mãi  
Một chiều người đã ra đi,  
Tình nhà nợ nước chia ly,  
Tiễn anh trong lòng sầu bi.  
 
Điệp khúc  
Bao năm đã qua rồi,  
Chinh chiến lan tràn  
Một chiều mưa gió giông tố,  
Nghe tin không hay, lệ ứa ...  
 
3. Em mới biết yêu đã vương sầu,  
Từ nay cô đơn lạnh lẽo  
Một mình thổn thức đêm khuya,  
Lệ trào lạnh gối anh ơi..  
Kiếp sau biết còn gặp nhau  
 
Nhạc - hát trở lại từ điệp khúc rồi kết: 
Anh nghe ước nguyện của em chăng anh?  



Ti/ng Dương C5mTi/ng Dương C5mTi/ng Dương C5mTi/ng Dương C5m     
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
 

Nhớ hôm nào mùa xuân mới sang  

Muôn bầy chim ca hót vang  

Tung cánh nhẹ bay la đà  

Bướm khoe màu trên muôn sắc hoa  

Chập chờn tung bay thướt tha  

Đùa giỡn trong tia nắng vàng  

 

Nhớ đêm nào tình xuân ngất ngây  

Mưa phùn rơi rơi ướt vai  

Đi mãi tìm ai yêu đàn  

Bước chân lạc nơi đây chốn nao  

Trên lầu ai kia cất cao  

Vang tiếng dương cầm thiết tha  

 

Trầm trầm êm êm thánh thót  

Nhịp nhàng khoan thai thắm thiết  

Nhạc lòng đưa câu luyến tiếc  

Người ơi còn nhớ  

Chopin ngày xưa vì ai dệt nên câu nhạc lâm ly  

Cho đời say trong tiếng tơ  

Cho tình dâng muôn ý thơ  

Dù cõi lòng ai mong chờ  

 

Tiếng dương cầm còn vang thiết tha  

Riêng mình ta đây với ta  

Chìm đắm trong một giấc mơ...  

 

 



Ghé B/n Sài GònGhé B/n Sài GònGhé B/n Sài GònGhé B/n Sài Gòn     
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
Sáng tác giữa thập niên 50  

 

Cùng nhau đi tới Sài Gòn  

Cùng nhau đi tới Sài Gòn  

Thủ đô yêu dấu nước Nam tự do  

Dừng chân trên bến Cộng Hòa  

Người Trung Nam Bắc một nhà  

Về đây chung sống hát khúc hoan ca  

 

Ngựa xe như nước rộn ràng  

Ngập muôn sức sống tiềm tàng  

Đèn đêm tung ánh sáng như hào quang  

Lòng vui chân bước dật dờ  

Đường đi quanh khúc Bàn Cờ  

Cùng nhau vui sống ấm say tình thơ  

  

Người ơi, Sài Gòn chốn đây  

Là NgọcViễn Đông  

Vốn đã lừng danh  

Nắng lên muôn chim đùa hót  

Muôn hoa cười đón  

Vinh quang ngày mới  

 

Cùng nhau đi tới Sài Gòn  

Là nơi du khách dập dồn  

Từ năm châu tới viếng thăm Thủ Đô  

Dòng sông chen chúc tàu đò  

Ngược xuôi buôn bán hẹn hò  

Người dân no ấm sống đời tự do  

 

 

 



TìnhTìnhTìnhTình    
    Nhạc và Lời: Văn Phụng 

 
Tình là một truyện muôn màu  
Tình là mình thành vui thật mau  
Tình là một bài thơ sầu  
Tình là mình thành nhớ thương nhau  
Tình đẹp tựa mùa thu vàng  
Tình mình nhiều mộng ước mênh mang  
Tình là một chuyện huy hoàng  
Tình là mình thành nhớ hoang mang  
Yêu nhau khi xuân tươi thắm  
Yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn  
Yêu nhau trong muôn tia nắng  
Yêu nhau trong ánh trăng mơ màng  
Yêu nhau khi sương thu rơi  
Yêu nhau khi hoa lá xanh tươi  
Yêu nhau khi mưa đông rơi  
Yêu nhau, yêu nhau mãi suốt đời  
 
Ú . . . ù u , U . . . ú ù u,  
Ú . . . ù u, U . . . ú u ù  
 
Tình là một chuyện âu sầu  
Tình là mình nhiều nỗi thương đau  
Tình là một chuyện chia lìa  
Tình là mình thổn thức đêm khuya  
Tình đẹp tựa mùa thu vàng  
Tình là mình lệ ướt rơi tuôn  
Tình là một chuyện đau lòng  
Tình là mình mỏi mắt chờ mong  
Yêu nhau chi cho thương nhớ  
Yêu nhau chi khiến đôi mắt mờ  

Yêu nhau sao không đi tới  
Yêu nhau sao đã quên nhau rồi  
Yêu nhau chi cho tan mơ  
Yêu nhau chi cho mắt hoen mờ  
Yêu nhau chi cho thương đau  
Yêu nhau chi cho mãi âu sầu  
  
Ú . . . ù u , U . . . ú ù u,  
Ú . . . ù u, U . . . ú u ù 
 
Đành rằng tình là âu sầu  
Đành rằng tình là nhớ là đau  
Đành rằng tình là chia lìa  
Đành rằng tình là khóc dêm khuya  
Đành rằng tình là ..đau buồn  
Đành rằng lệ mình ướt rơi tuôn  
Đành rằng tình là ..đau lòng  
Đành rằng tình là mãi chờ mong  
Nhưng sao ta mơ yêu mãi  
Nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoài  
Mơ yêu đương trong tia nắng  
Say sưa trong ánh trăng mơ màng  
Bâng khuâng khi sương thu rơi  
Cô đơn khi hoa lá tơi bời  
Lang thang khi mưa rơi rơi  
Mơ yêu đương mơ mãi suốt đời......  
 
Ú . . . ù u , U . . . ú ù u,  
Ú . . . ù u, U . . . ú u ù 
 



 

Các Anh ĐiCác Anh ĐiCác Anh ĐiCác Anh Đi     
Nhạc: Văn Phụng Lời: thơ Hoàng Trung Thông    
Rumba Boléro - 4/4  

 

Các anh đi, ngày ấy đã lâu rồi  
Các anh đi, đến bao giờ trở lại  
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông  
 
Làng tôi nghèo nho nhỏ ven sông  
Gió bấc lạnh lùng thổi vào mái rạ  
Làng tôi nghèo gió mưa tơi tả  
Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi  
 
Các anh về, mái ấm nhà êm  
Câu hát tiếng cười rộn ràng trong xóm nhỏ  
Các anh về, tưng bừng trước ngõ  
Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau  
Mẹ già bịn rịn áo nâu  
Vui đàn con ở rừng sâu mới về  
 
Làng tôi nghèo xóm nhà tre  
Các anh về không chê làng tôi bé nhỏ  
Nhà lá đơn sơ... nhưng tấm lòng rộng mở  
Nồi cơm nấu đỗ,  
Bát nước chè xanh,  
Ngồi vui kể chuyện tâm tình xa xôi  
 
Các anh đi... ngày ấy đã lâu rồi  
Xóm làng tôi còn nhớ mãi  
Hỡi đoàn người trai trẻ đấu tranh  
 
Các anh đi... ngày ấy đã lâu rồi  
Các anh đi... đến bao giờ trở lại !  
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...  
 
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...  
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...  
 

 

 



Giã T; Đêm MưaGiã T; Đêm MưaGiã T; Đêm MưaGiã T; Đêm Mưa        
 
Nhạc và Lời: Văn Phụng 
Nhịp 4/4 Chơi vơi  

 

Ðêm khuya . . . mưa rơi . . . rơi trên đường vắng  
Ðôi chân . . . lang thang . . . tâm tư trầm lắng  
Hạt mưa . . . reo rắt nỗi buồn . . . cho thế gian sầu  
Thương mối duyên đầu . . . yêu lứa đôi nghèo  
Ðội mưa . . . mà đi . . .  
 
Ði trong . . . đêm mưa . . . mưa rơi tầm tã  
Hoang mang . . . bâng khuâng . . . ai mong từ giã  
Hạt mưa . . . rơi ướt mi nàng . . . se thắt tim chàng  
Giây phút ngỡ ngàng . . . đôi lứa thôi đành  
Giã từ . . . đêm mưa . . .  
 
ơ ớ ơ ơ ờ . . .  
ơ ớ ơ ơ ờ . . .  
ơ ớ ơ ơ ờ . . .  
ờ ơ . . . ờ ơ  
 
(Nhạc)  
 
Ðêm khuya . . . mưa rơi . . . rơi trên đường vắng  
Ðôi chân . . . lang thang . . . tâm tư trầm lắng  
Hạt mưa . . . reo rắt nỗi buồn . . . cho thế gian sầu  
Thương mối duyên đầu . . . yêu lứa đôi nghèo  
Ðội mưa . . . mà đi . . .  
 
Ði trong . . . đêm mưa . . . mưa rơi tầm tã  
Hoang mang . . . bâng khuâng . . . ai mong từ giã  
Hạt mưa . . . rơi ướt mi nàng . . . se thắt tim chàng  
Giây phút ngỡ ngàng . . . đôi lứa thôi đành  
Giã từ . . . đêm mưa . . .  
 
ơ ớ ơ ơ ờ . . .  
ơ ớ ơ ơ ờ . . .  
ơ ớ ơ ơ ờ . . .  
 
Giã từ . . . đêm mưa . . .  
 



Hát Lên NàoHát Lên NàoHát Lên NàoHát Lên Nào 

Nhạc và Lời: Văn Phụng    
 

Sáng tác giữa thập niên 60  

Điệu calypso  
 
Hát lên nào  
Cùng vui ca hát bên nhau  
Đàn vang trong gió  
Tính tang tình tính tang tình tang  
Hát, hát lên  
Vui ca bên nhau vang vang  
Là lá la . . . là lá la  
Ta hát cho đời vui  
 
Nhìn trời sáng tươi  
Muôn ánh dương chứa chan hòa  
Làn gió êm đềm, nhẹ vờn cánh hoa vàng  
Đàn bướm khoe màu sắc lượn bay muôn nơi  
 
Nhạc ….  
 
Nhìn trời sáng tươi  
Muôn ánh dương chứa chan hòa  
Làn gió êm đềm, nhẹ vờn cánh hoa vàng  
Đàn bướm khoe màu sắc lượn bay muôn nơi  
 
Hát lên nào  
Cùng vui ca hát bên nhau  
Đàn vang trong gió  
Tính tang tình tính tang tình tang  
Hát, hát lên  
Vui ca bên nhau vang vang  
Là lá la . . . là lá la  
Ta hát cho đời vui …. 
Là lá la . . . là lá la  
Ta hát cho đời vui  
Là lá la . . . là lá la  
Ta hát cho đời vui  
 
 



B<c H=a Đ-ng QuêB<c H=a Đ-ng QuêB<c H=a Đ-ng QuêB<c H=a Đ-ng Quê        
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
(sáng tác năm 1955)  

Nhịp 4/4 Vui tươi, rộn rã - Cha Cha Cha  

 

Trời xanh xanh bao la mây trắng trắng trắng xóa  
Tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng  
Ðàn chim, chim chim non đang ríu ríu rít hót  
tung cánh bay nhẹ lướt trên cành la đà  
 
Từ xa xa xa xa nghe thoáng thoáng tiếng hát  
thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng  
Tình tang tang tang tang tang tính tính tính tính  
Du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng  
 
  
Hỡi nắng hãy sáng lên để ngàn hoa tươi thắm hơn  
Hỡi gió hãy cuốn lên để đồng xanh tươi mát hơn  
Thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang,  
Người người hò vang, đàn hòa tình tang  
Nhịp nhàng vẳng xa  
 
Hò lơ ho lơ  
Hò lơ ho lơ ho lơ ... Hò lơ ho lơ  
Hò lơ ho lơ hó lơ  
Ơi anh em ơi còn gì đẹp tươi  
Còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặt về thảnh thơi  
 
Chàng trai vui câu ca thôn nữ cất tiếng hát  
Em bé nô đùa rỡn luôn miệng tươi cười  
Ðồng quê hôm nay vui Vui với thóc lúa mới  
cho bõ công cày cấy bao ngày mong chờ  
 
Chàng trai say say say thôn nữ giã giã giã  
Em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng  
Vầng trăng nhô lên cao soi sáng khắp lối xóm  
Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò  
Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò  
Hò hò hò lơ  
 



BBBBên Lưng Đèoên Lưng Đèoên Lưng Đèoên Lưng Đèo     
Nhạc và Lời: Văn Phụng  

sáng tác trong thập niên 60  

Nhịp 3/4 Chậm, khoan thai - điệu Boston  

 

Hoàng hôn đã xuống trên đồi thông xanh xanh mơ  

Một đàn chim trắng bay về xa tìm thương nhớ  

Thác nước reo thông hòa theo bên lưng đèo  

Tiếng mõ trâu vang từ lâu trong rừng sâu  

Là đà bên khe đá lá chen hoa  

Gió vi vu êm nhẹ ru bên rừng thu  

 

Một nàng sơn nữ bên đồi thông xanh xanh mơ  

Chờ chàng trai tráng đi từ lâu mà thương nhớ  

Suối vẫn theo thông ngừng reo bên lưng đèo  

Đôi mắt câu thêm quầng nâu thăm thẳm sâu  

 

Vàng chiều dường như thiếu bóng thân yêu  

Đã bao lâu rơi hạt châu trong rừng sâu  

Gió vi vu êm nhẹ ru bên rừng thu . . . 

 

 

 

 

 

 

 



Tr@ VA Tr@ VA Tr@ VA Tr@ VA HuHuHuHu////  

Nhạc và Lời: Văn Phụng  
tango 
 
Bao năm sống xa quê nhà  
cuộc đời phiêu lưu với nắng mưa  
Nhìn về quê xưa biết bao tình thương chan chứa  
Đây nơi chốn xưa bao tình 
Thần kinh bên nước non Hương Bình  
Kìa ai duyên dáng đang nghiêng mình, đón người xa về  
 
Dòng sông Hương vẫn mơ 
thời gian trôi chưa xóa màu xanh mơ hồ  
Buồm ai theo gió đưa  
thuyền đi xa nhưng vẫn còn vang câu hò  
Về nơi đây ấm êm  
nhìn muôn tà áo tím trên cầu Tràng Tiền  
Kìa làn tóc mây u huyền, vờn đôi mắt bao dịu hiền  
Làn môi thắm đang cười tươi khoe bao nét duyên  
 
Ôi bao năm xa cách quê hương  
tình hoài hương tha thiết vấn vương  
Trở về đây vui với quê xưa bao niềm thương  
Nghe đâu đây ai hát với câu  
nhịp chèo đưa khua nước sông sâu  
Giàn hoa xưa nay đã lên màu  
nhớ khi nào còn xanh mái đầu  
 
Về đây bao thiết tha  
nhìn Nam Giao xa vẫn trời xanh la đà  
Ðường về thôn Vĩ Dạ xa 
lòng lâng lâng xao xuyến tình quê chan hòa 
Giờ đây sau chiến chinh  
miền Thần kinh non nước Hương Bình tràn tình  
Về xa lánh nơi đô thành và xây đắp bao duyên lành  
Cùng chung sống bên dòng sông Hương bao mến thương.  



H/t Đêm Nay Mai SB Hay H/t Đêm Nay Mai SB Hay H/t Đêm Nay Mai SB Hay H/t Đêm Nay Mai SB Hay  
 
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
 

Sáng tác đầu thập niên 60  

Điệu calypso  
 

Dà dà da ... dá da dà ... dà dà da ... dá da dà  
Dà dà da ... dá da dà ... dà dà da ... da dà da  
 
Từ phương xa về nơi đây ngồi bên nhau  
ta ca bài hát sum vầy  
Từ bao lâu mình xa nhau  
vì nay đây mai đó phiêu lưu giang hồ  
 
Gặp nhau đây cùng nâng ly  
cùng say sưa mà quên nhiều nỗi ưu sầu  
Hát vang lên cho quên sầu  
hết đêm nay rồi mai ta sẽ … sẽ hay  
 
Dà dà da ... dá da dà ... dà dà da ... dá da dà  
Dà dà da ... dá da dà ... dà dà da ... da dà da  
 
Từ phương xa về nơi đây ngồi bên nhau  
Ta ca bài hát sum vầy  
Từ bao lâu mình xa nhau  
Vì nay đây mai đó phiêu lưu giang hồ  
 
Gặp nhau đây cùng nâng ly  
Cùng say sưa mà quên nhiều nỗi ưu sầu  
Hát vang lên cho quên sầu  
Hết đêm nay rồi mai ta sẽ ... sẽ hay  



Vó Câu Muôn DDmVó Câu Muôn DDmVó Câu Muôn DDmVó Câu Muôn DDm     
Nhạc: Văn Phụng  - Lời: Văn Khôi 
 

Một đoàn trai đi khi xuân tới  

Hẹn rằng gieo tình thương khắp nơi  

Non nước tuy xa vời  

Ta đã yêu thương đời  

Đừng e nắng gió sương bạn ơi .  

 

Từ đồng xanh ra đi biên giới  

Bụi trường chinh bạc vai áo tôi  

Xuân đã mang hương trời  

Ta quyết đem hương đời  

Để đây đó thấy màu nắng tươi .  

 

Khúc ca chơi vơi  

Khắp nơi  

Người ơi  

 

Anh em ta đi muôn phương xa, non xanh bao la,  

Ta vui câu ca, những đêm xa nhà cùng ngồi bên đá  

Nhịp đàn vui bay theo gió qua  

Mai vó câu lên đường  

Đem chí trai can trường  

Đời ta sống thác vì cố hương  



Gió ChiAuGió ChiAuGió ChiAuGió ChiAu  
Nhạc và Lời: Văn Phụng 
 
Gió chiều từ xa đến nhẹ lay mấy cành hoa  

Nghiêng ngả trên cành la đà  

Gió chiều đưa câu hát lả lơi ấm làn môi  

Có bầy trẻ thơ vang tiếng cười  

 

Gió chiều thương đôi mái đầu xanh dưới lều tranh  

Êm đềm sống đời yên lành  

Gió chiều thưong ai đã vì ai sánh nhịp vai  

Vất vả cùng xây đắp ngày mai  

 

Gió đưa thuyền xuôi về đâu  

Nhớ xuôi về nơi yêu dấu  

Quê hương xưa thắm màu xanh tươi  

Bên chiếc cầu ai ca lời thiết tha vẳng trong gió  

 

Gió chiều khuyên ai chớ sầu chi ướt làn mi  

Chẳng vì cách biệt kinh kỳ  

Gió chiều mong ai gắng làm sao sớm thành công  

Có người em xưa vẫn chờ trông  

 



DEu DàngDEu DàngDEu DàngDEu Dàng     
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
(sáng tác khoảng cuối thập niên 50)  

 

Dòng sông nhuộm ánh trăng vàng,  

Nhẹ dâng làn sóng mơ màng,  

Thuyền ai bỏ lái trôi hững hờ,  

Lờ lững đi tìm bến mơ...  

 

Từ xa vọng mấy cung đàn,  

Hoà trong làn gió mơ màng,  

Vầng trăng còn đó như ngóng chờ,  

Những ai chưa từng biết mộng mơ...  

 

Đêm nay trăng thanh ta ca bên nhau  

khúc ca tâm tình hoà cùng nhịp đàn hoà vang.  

Ánh trăng sáng soi trên muôn bông hoa xinh tươi, lả lơi,  

Mơ màng trong đêm thanh vắng,  

Nhạc lắng êm đềm,  

Cung đàn dâng lên tha thiết,  

Say đắm mơ hồ...  

 

Đàn ơi hoà khúc tâm tình,  

Tìm nhau tặng đoá hoa xinh,  

Thuyền ơi tìm mãi đâu bến bờ,  

Chốn đây dịu dàng đắm tình thơ.  



 

Vui Đ�i NghF S�Vui Đ�i NghF S�Vui Đ�i NghF S�Vui Đ�i NghF S�        
 

Nhạc và Lời: Văn Phụng 

Slow fox  

 

Cầm tay ta hát, hát khúc ca yêu đời cho người vui.  

Với tình ta chan chứa, bao la trong bước đi trên đường đời.  

Ơ kìa chàng thi sĩ đang miên man đi tìm bao vần thơ.  

Ơ kìa nàng ca sĩ đang say sưa cung đàn cho đời mơ.  

Tính tính tang tang tình lời thơ và ý nhạc  

Thắm thiết gieo cho người một ý niệm yêu đời  

Còn chi vui hơn đời nghệ sĩ chúng ta?  

Nguồn vui phơi phới trên đôi môi xinh hồng bên ngàn hoa.  

Chứ dù mưa hay nắng ta vui ca bên nhau bao lời thơ.  

 

… ca bên nhau bao lời thơ  

Ca vui ca bên nhau bao lời thơ  

Ca vui ca bên nhau bao lời thơ cho đời mơ  

 

 



 

L�i Nhi N�L�i Nhi N�L�i Nhi N�L�i Nhi N�        
Nhạc và Lời: Văn Phụng  

Nhịp 3/4, boston  

 

 

Người yêu em hỡi, giờ đây em khuyên chàng.  

Vì dân anh hãy dâng mình hiến non nước.  

Anh hay chăng anh, nơi bên kia sông Bến Hải kia.  

Quê hương thân yêu, dân gian điêu linh đang chờ tay anh.  

 

Có những lúc yếu đuối em mơ màng.  

Nhớ tới những phút đã vui bên chàng.  

Nhưng nơi xa đau thương đang vang rền.  

Tuy yêu anh, nhưng thôi em đành quên.  

 

Người yêu em hỡi giờ đây em cầu nguyện.  

Đọc tên anh khẽ, mong Thượng Đế thương thấu.  

Anh yêu em ơi, khi nao vang câu Thanh bình ca.  

Dân gian yên vui, em ra bên sông đón người em yêu.  

 

 



 

 

Vui Bên Ánh LHa Vui Bên Ánh LHa Vui Bên Ánh LHa Vui Bên Ánh LHa  
 
Nhạc và Lời: Văn Phụng - Lời: Chiêu Tranh  
[ Nhịp C, dixie ]  

 
Hoàng hôn vương nắng mơ màng soi nghiêng nghiêng luỹ tre  
Đón bóng mẹ về kìa bao em bé cười vui bên hè  
Gió lướt êm đềm chiều tàn trong sương khói chơi vơi  
Nắng tắt xa xôi rồi màn đêm buông xuống chân trời  
 
Tìm nguồn vui sống bên lửa hồng lung linh bóng đêm  
Khúc hát yêu đời cùng nhau nâng phím hoà vui êm đềm  
Nhớ phút vui vầy tìm tình thương chan chứa vô biên  
Ấm cúng gia đình là lửa sáng chiếu soi dịu hiền  
 
Lòng ta hân hoan trong tiếng hát say sưa nhịp nhàng vang  
Bao em thơ vui múa khúc ca say theo điệu đàn  
Lửa bập bùng rọi sáng mái đầu còn ấm hương đời  
Vui lên đi!  
Ca lên đi!  
Reo lên đi!  
Đời thêm tươi!  
 
Lửa thương bao kiếp thân lạc loài phiêu lưu gió sương  
Ấm áp cho lòng người tha phương nhớ nhà trong đêm trường  
Chiếu sáng cho đời tràn thương yêu muôn kiếp không phai  
Nếp sống lên hương nhờ lửa xóa hết bao ưu hoài  
 
 
(Hoàng hôn vương nắng mơ màng soi nghiêng nghiêng luỹ tre  
............................................................  
Nếp sống lên hương) là nguồn vui vui đời say mơ.  
 

 



 

Xuân Vui CaXuân Vui CaXuân Vui CaXuân Vui Ca  
 

Nhạc và Lời: Văn Phụng 
 

Mừng đón Chúa Xuân về khắp nơi.  

Ngàn tiếng ca vang bốn phương trời.  

Ngàn hoa hé môi tươi cười,  

đàn chim líu lo yêu đời.  

Cùng mừng Xuân mới.  

 

Làn gió mơn man vờn cánh hoa.  

Đàn bướm bay trong nắng chan hoà.  

Bầy em bé đang vui đùa,  

bên thôn nữ đang mơ màng.  

Đời như nở hoa.  

 

Chúng ta mừng Xuân mới.  

Đến cho lòng phơi phới.  

Trong nắng Xuân  

ta đắm say câu ước nguyền.  

Xin Chúa Xuân  

mang thắm tươi cho ngàn nơi.  

 

Trời thắm reo muôn ngàn ý thơ.  

Rừng núi say trong khúc giao mùa.  

Tình Xuân thắm trên môi cười,  

đàn Xuân nắn câu yêu đời.  

Xuân ngát niềm vui.  

 



 

Ca Khúc M;ng Xuân Ca Khúc M;ng Xuân Ca Khúc M;ng Xuân Ca Khúc M;ng Xuân     
 

Nhạc và Lời: Văn Phụng  
 

Ta ca vang,  

đàn nhịp nhàng,  

đón xuân sang  

Vui hân hoan,  

tình rộn ràng,  

mừng xuân mới  

 

Chim ca vang,  

điệu nhạc vàng,  

vang trong gió  

Hát lên đi ! Hãy nâng ly –  

Mừng đón chúa Xuân về  

 

Ngày xuân ... gặp nhau. Hãy nâng ly  

Hòa vang .. lời hát .. đón Xuân về  

 

Mừng anh, mừng em .. chén men say  

Tình ta .. ngày xuân .. ngát như hoa  

 

 



Hình Lnh MMt Đêm Tr�ngHình Lnh MMt Đêm Tr�ngHình Lnh MMt Đêm Tr�ngHình Lnh MMt Đêm Tr�ng     
Nhạc và Lời: Văn Phụng 
 
Khi ấu thơ ngồi trong bóng trăng nhìn theo áng mây đưa  

Nghe má ba kể trong ánh trăng cuội đang sống say sưa  

Rồi thôn xóm bừng lên tiếng reo hòa theo khúc ca ngân  

Tiếng ngây thơ bầy em múa ca mời trăng thu xuống trần  

 

Lưng trời mây trắng trôi lưng đồi  

Mơ hồ tiếng sáo ru hồn thơ  

Ngắm trăng thanh và nghe tiếng tiêu đưa qua mơ hồ  

Lòng tôi mơ ước tiếng bang đập cánh bay lên vầng trăng  

 

Thu đã đem nguồn vui tới đây điểm tô ánh trăng mơ  

Nhưng thấy đâu mùa trăng ấu thơ  

Mùa trăng lúc ngây thơ  

Màu trăng sáng cùng muôn khúc ca ngày xưa đã trôi qua  

Ánh trăng xưa lòng tôi vẫn ghi thời gian chưa xóa mờ  

 

 



Giang H-Giang H-Giang H-Giang H-        
 

Nhạc và Lời: Văn Phụng  
 

Sáng tác đầu thập niên 60  

Điệu Cha Cha Cha  
 
1.  
Nắng xế . . . chiều hôm . . . tắt sau đồi  
Thấp thoáng . . . người đi . . . xa xôi  
Theo gió . . . về ngàn . . . cánh chim trời  
Tiếng kêu . . . tha thiết . . . gợi u sầu  
 
Điệp khúc  
 
Lâng lâng . . . mây tím . . . buông trôi  
Bâng khuâng . . . mong nhớ . . . khó nguôi  
Ai đi . . . trong gió . . . trong sương  
Mang mang . . . thương nhớ . . . vấn vương  
 
2.  
Nhớ mãi . . . chiều nao . . . bóng xế tà  
Tiếng bước . . . người đi . . . xa xa  
Đi mãi . . . miệt mài . . . bốn phương trời  
Tang bồng . . . hòa chí . . . đời giang hồ  
 
(trở lại điệp khúc, phiên khúc 2 rồi hát thêm 3 câu sau để hết)  
 
Nay đây . . . mai đó . . . như không  

 



 

GiNc MMng ViOn DuGiNc MMng ViOn DuGiNc MMng ViOn DuGiNc MMng ViOn Du        
 
Nhạc và Lời: Văn Phụng  

 

Fox Moderato - 4/4  

 

Có ai biết chăng chuyện tình cờ  
Có ai biết đâu nào mà ngờ  
Vào một đêm trăng sáng,  
hồn nhạc thơ lai láng,  
thiết tha êm đềm mơ hồ  
 
Áng mây cuốn tâm hồn dịu dàng  
Thiết tha với cung đàn nhịp nhàng  
Dìu hồn ta đi tới  
miền Thần Tiên thanh thú,  
sắc hương huy hoàng nên thơ  
 
Hào quang bốn phương huy hoàng  
Bầy tiên nữ đang khoe mình với cung đàn  
 
Nhạc … 
 
Nắm tay múa theo điệu nhịp nhàng  
Nhắp say chén men rượu nồng nàn  
Bầu trời trong thanh mát  
Ngàn người vang câu hát  
dưới hoa muôn mầu huy hoàng  
 
Có ai biết chăng chuyện tình cờ  
Có ai biết đâu nào mà ngờ  
Chuyện Thần Tiên giây phút  
chìm dần trong sương khói  
vấn vương tâm hồn trong mơ  
 
Tìm trong mơ  
Tìm trong mơ  
Tìm trong mơ  
Mơ trong mơ  



Hoài V=ngHoài V=ngHoài V=ngHoài V=ng     
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
 

Sáng tác trong thập niên 60  

Nhịp 4/4 Chậm, thiết tha Điệu Blues  

 

1.  

Đường đời mênh mông . . . tóc vương mây mùa thu  

Chiều đã xế bóng . . . đi trong cát hồi mô  

Bàn tay lùa tóc . . . đua rơi với cây dù  

Miệng khô từ lâu . . . mơ ước mộng lãng du  

 

2.  

Nhạc tình réo rắt . . . bên tai vẫn còn vương  

Loài người héo hắt . . . tâm tư những sầu thương  

Một mình lẻ bóng . . . lang thang giưa đêm trường  

Phải chăng hoài mơ . . . thi vị của yêu đương  

  

 

Ước . . . mơ vẫn còn xa  

Mộng đó . . . đã phai nhòa  

Thời gian . . . phôi pha  

Giấc mơ . . . rồi trôi qua  

 

3.  

Nhiều đêm thức giấc . . . nghe tim thấy bàng hoàng  

Tưởng chừng đã thấy . . . thiên nga với địa đàng  

Ngồi đây chỉ thấy . . . âm u cõi hoang tàn  

Đành đưa mộng lắng . . . đi sâu vào mênh mang  

 



Mưa Mưa Mưa Mưa  
Nhạc: Văn Phụng - Lời: Văn Khôi 

valse

Mưa rơi rơi trên đường,  

mưa rơi suốt canh trường  

Mưa rơi ướt phố phường,  

mưa trôi lá trong vườn,  

Mưa đang tí tách reo ven tường.  

 

Mưa rơi trên sông dài,  

mưa qua khắp non Đoài  

Mưa cho thắm hoa đời,  

mưa trôi hết u hoài  

Mưa cho đám lúa non mỉm cười.  

 

Mưa đem tươi vui về cho thắm áo nâu  

Mưa cho nương dâu và khoai sắn lên mầu  

Mưa như trút sầu  

Mưa to lúa đầu  

Mưa rơi qua Bến Hải, Cà Mau  

 

Mưa rơi trên vai chàng  

Mưa rơi ướt vai nàng  

Mưa rơi khắp thôn làng  

Mưa reo những cung đàn  

Mưa như tiếng ru con dịu dàng 

 

(Nhạc đệm) 

 

 

 

 

Mưa yêu bông hoa đời,  

Mưa yêu biết bao người  

Mưa không biết hững hờ  

Mưa thương lúa bơ phờ 

Mưa yêu lúa mong mưa từng giờ  

 

Mưa yêu thương ai nghèo  

Mưa cho lúa ngô nhiều  

Mưa cho hết tiêu điều  

Mưa cho những ai nghèo  

Mưa cho thắm bữa cơm ban chiều  

 

Mưa rơi phương đông 

rồi mưa tới phương tây  

Mưa gieo hương xuân  

về trên những luống cây  

Mưa rơi chốn này  

Mưa cho lúa đầy  

Mưa cho duyên ta càng nồng say  

 

Mưa không yêu ngang đường  

Mưa không muốn ai buồn  

Mưa yêu nước non này  

Mưa yêu mến dân cày  

Mưa cho lúa ngô hơn gạo đầy  

 

Mưa còn gieo xuống đời  

Mưa về cho lúa thêm tươi ….

 



 

Mưa Thánh ThótMưa Thánh ThótMưa Thánh ThótMưa Thánh Thót    RơiRơiRơiRơi 
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
Sáng tác trong thập niên 60  

Nhịp 3/4 Chậm, êm ái. Điệu Boston  

 
Nhạc chiều lắng trong mơ  
Chìm trong khóe mắt xa vời  
Nhạc chiều ngất ngây  
Tìm vào áng mây  
Nhạc chiều dâng khúc tình ca  
Đắm say lòng ta  
Thương nhớ chan hòa  
Nhìn giọt mưa rơi  
Rơi nhẹ trên cánh hoa  
Lòng ta vấn vương sầu  
 
Hoài mong người ơi  
Từ lâu bao năm tháng dần trôi  
Cành hoa  khô héo dần  
Đàn chim thôi hót cười  
Buồn dâng bao tháng ngày sầu mong nhớ  
Năm xưa trên con đường hoa  
Đôi ta  say sưa dìu nhau  
Đi vào muôn giấc mơ vàng 
 
Thời gian lắng trôi  
Người đi đã mấy thu rồi  
Chiều nay chốn đây  
Nhạc chiều vẫn thiết tha  
Giọt mưa thánh thót nhẹ rơi  
Rơi trên cành hoa  
Lòng ta tơi bời  
Nhạc chiều còn dâng  
Cho lòng ta vấn vương  
Vì bao nỗi u hoài 



Mưa Trên Phím NgàMưa Trên Phím NgàMưa Trên Phím NgàMưa Trên Phím Ngà     
Nhạc và Lời: Văn Phụng - Lời: Thanh Nam 
 

Nhịp 3/4 Chơi vơi, thánh thót - điệu Boston  
 
Bạn hỡi, khi chúng ta còn thơ ấu  
Chân bước trên hoa thơm đường vui  
Dần trôi ngày tháng trong tiếng cười  
Từng xuân qua hồn vẫn say hương đời  
 
Còn nhớ chăng chốn xưa  
Nơi đây những chiều mưa  
Bạn khẽ ngân tiếng ca,  
Tôi say trên phím ngà  
Biết đâu … đường đời sương gió … đành chia lìa  
Thời gian qua ngàn hoa úa, xuân vui không về  
 
Bạn hỡi, nay thấy đâu tình thương mến  
Nơi cũ mưa đang rơi triền miên  
Mình tôi lặng lẽ ôm phím đàn  
Lời ca xưa chìm lắng trong phai tàn  
 
(nhạc đệm)  
 
 
Bạn hỡi, khi chúng ta còn thơ ấu  
Chân bước trên hoa thơm đường vui  
Dần trôi ngày tháng trong tiếng cười  
Từng xuân qua hồn vẫn xanh hương đời  
 
Còn nhớ chăng chốn xưa nơi đây mỗi chiều mưa  
Bạn khẽ ngân tiếng ca, tôi say sưa trên phím ngà  
Biết đâu đường đời sương gió đành chia lìa  
Thời gian qua ngàn hoa úa, xuân vui không về  
 
Bạn hỡi, nay thấy đâu tình thương mến  
Nơi cũ mưa đang rơi triền miên  
Mình tôi lặng lẽ ôm phím đàn  
Nhìn mưa rơi, nào thấy hình bóng xưa  
 



Tr�ng Sáng Vư�n ChèTr�ng Sáng Vư�n ChèTr�ng Sáng Vư�n ChèTr�ng Sáng Vư�n Chè     
Nhạc và Lời: Văn Phụng - Lời: thơ Nguyễn Bính 
 

 
Sáng trăng sáng cả vườn chè  

Một gian nhà nhỏ đi về có nhau  

Vì tằm tôi phải chạy dâu  

Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay  

Chồng tôi thi đỗ khoa này  

Bõ công kinh sử từ ngày lấy tôi.  

Kẻo không rồi chúng bạn cười  

Rằng tôi nhan sắc cho người say sưa  

Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa  

Anh chưa thi đỗ thì chưa (thì chưa) động phòng.  

 

Một quan là sáu trăm đồng  

Chắt chiu tháng tháng cho chồng (mà) đi thi  

Chồng tôi cỡi ngựa vinh quy  

Hai bên có lính hầu đi dẹp đường  

Tôi ra đón tận gốc bàng  

Chồng tôi xuống ngựa cả làng ra xem.  

 

Đêm nay mới thật là đêm  

Ai đem trăng tưới lên trên vườn chè.  

 

 



Tr�ng Sơn Cư.c Tr�ng Sơn Cư.c Tr�ng Sơn Cư.c Tr�ng Sơn Cư.c  
Nhạc: Văn Phụng  - Lời: Văn Khôi 
Nhịp 4/4 Hoang dã, man dại Điệu Cha Cha Cha  
 
1. Suốt canh tàn . . . một mình ta dưới trăng vàng  
Đàn trầm rung . . . khúc mơ màng  
Gợi lòng ta . . . nhớ mường vang xa  
Nhìn ánh trăng . . . mơ về phía trời khuất xa  
Một tình thơ . . . chốn non [ngàn  
Ôi ! giờ phút . . . sao sớm tàn . . .  
 
2. Lòng còn hoài mơ . . . một đêm  
Điệu nhạc rền vang . . . rừng thẳm  
Rượu cần càng vui . . . càng uống  
Đắm say men nồng . . . tình duyên  
 
Cùng nàng ngồi bên . . . bờ suối  
Hẹn hò một duyên . . . tình mới  
Nàng ngồi lặng nghe . . . chàng nói  
Khẽ rung rinh đôi . . . làn môi  
 
3. Suốt canh tàn . . . kề vai say ánh trăng vàng  
Nhạc xa đưa . . . khúc mơ màng  
Nàng nhìn ra . . . phía trời xa xa  
Như ước mơ . . . duyên tình thơ mộng dưới trăng  
Nhưng thời gian . . . vẫn trôi hoài  
Trăng tàn uá . . . rồi khuất tàn . . .  
 
4. Tình vương sơn nữ  
Tình thơ ngây . . . bên suối  
Xót xa . . . duyên tình xưa  
Lạnh lùng . . . ngồi trông trăng sáng  
Ta nhớ . . . ngày qua . . .  
Nhờ làn . . . gió đưa  
Gió ơi . . . đưa về chốn xưa  
Thiết tha . . . bên bờ suối thơ  
Bóng ai . . . xa còn ước mơ  
 
hát trở lại từ đoạn 1 rồi kết  
 
Ôi . . . ngày vui . . . sao quá . . . vội qua  
 
 



Xuân H=p MDtXuân H=p MDtXuân H=p MDtXuân H=p MDt     
Nhạc và Lời: Văn Phụng 
 
Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng  
trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang  
Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng 
trong gió ngàn mừng đón xuân sang  
Vui mùa xuân năm nay gần nhau,  
Nhớ khi xưa lúc ngây thơ,  
cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ,  
đến bao giờ đón xuân mơ  
  
Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng  
trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang  
Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng 
trong gió ngàn mừng đón xuân sang  
Vui mùa xuân năm nay gần nhau,  
nhớ khi nào lúc ra đi,  
cầm tay hẹn câu chờ nhau,  
đến bến cầu nắng xuân sau  
 
 
Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng  
trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang  
Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng 
trong gió ngàn mừng đón xuân sang  
Vui mùa xuân năm nay gần nhau,  
nhớ khi nào lúc ra đi,  
cầm tay nhìn nhau cùng mơ,  
ước mơ xuân đến bao lần  
 
Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng  
trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang  
Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng 
trong gió ngàn mừng đón xuân sang 
trong gió ngàn mừng đón xuân sang  
Mừng một ngày gần nhau,  
cùng mừng xuân … mới  



Xuân MiAn NamXuân MiAn NamXuân MiAn NamXuân MiAn Nam     
Nhạc: Văn Phụng -  Lời: Tuấn Nghĩa 
Rumba, 2/4  

 

Đàn ai lả lơi theo gió buông tơ vàng  

Lời ai còn vương vấn mãi nghe mơ màng  

Trời thắm bừng lên muôn sắc tươi huy hoàng  

Tim nao nao rung nhịp mến,  

lan trong hơi xuân đầm ấm,  

gió khơi tình thương  

 

Từ phương xa, đêm nay xuân về duyên dáng,  

trên đôi môi nàng thiếu nữ thấm nét sống  

Đêm bao la, không gian vang lời tha thiết  

vang xin xuân đừng phai sắc  

Hoa ngát hương thơm lành  

Nhạc lắng câu thanh bình  

Gió lướt êm như ru cơn mơ say sưa  

theo âm thanh đang trầm ngân  

 

Miền Nam ! Niềm vui chan chứa đêm mơ hồ  

Miền Nam ! Tình xuân sưởi ấm thêm đôi bờ  

Giờ đây, mùa xuân đang xóa tan mây mờ  

Quên đi đau thương sầu nhớ  

vui ca tung gieo nguồn sống  

đắp xây tự do  



YêuYêuYêuYêu     
Nhạc và Lời: Văn Phụng 
 
Yêu là lòng bâng khuâng  

nhớ hay thương một chiều thu vương  

gió êm đưa xào xạc tre thưa  

lá rơi rơi, rơi tả tơi  

 

Yêu là tình dâng cao  

gió lao xao ngả hàng phi lau  

phút ái ân đắm say tâm hồn  

nhớ mãi đêm nào bên nhau  

 

Thôi yêu dấu mà chi  

ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa  

hồn tàn hơi buốt giá  

khi mùa xuân qua úa phai ngàn hoa  

 

Nhớ thương bao nhiêu một người thân yêu  

đã đi xa về miền hoang liêu  

những trang thư là hành trang theo  

cố nhân ơi giận hờn chi nhau  

 

Yêu là thêm thương đau  

với xót xa lệ tình khôn lau  

biết nói sao những khi âu sầu  

những khi uá nhầu tâm tư 
 



 

Yêu và Mơ Yêu và Mơ Yêu và Mơ Yêu và Mơ     
Nhạc và Lời: Văn Phụng 
 
Anh yêu nhất đôi môi hồng  

Yêu đôi mắt say mơ  

Anh yêu tóc em buông dài  

Yêu em tình ngất ngây.  

 

Anh yêu mãi đôi tay mềm  

Yêu em lúc em đan  

Anh yêu tiếng ca êm đềm  

Khẽ hát câu dịu dàng  

 

Chiều chiều bên nhau nhìn trăng vàng  

Tay cầm tay ta cùng mơ màng  

Xây đắp mộng đẹp cho tương lai  

Thương yêu nhau mãi mãi  

 

Yêu em biết bao đêm dài  

Yêu em lúc ban mai  

Yêu em thiết tha bao tình  

Mãi mãi không phai nhòa  

 

Em yêu nhất đôi vai chàng  

Yêu anh dáng hiên ngang  

Em yêu lúc anh tươi cười  

Khẽ nói yêu em nhiều.  
 



Trong Đêm VSngTrong Đêm VSngTrong Đêm VSngTrong Đêm VSng        
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
Sáng tác trong thập niên 60  

Nhịp 4/4 Chậm, lê thê Điệu Blues  

 

Đàn buông tiếng tơ êm đềm  

Gieo nhớ thương muôn vàn  

Trong cánh mưa âm thầm  

Đàn ơi vang tiếng tơ  

Khóc than chi 

Đàn ơi . . .  

Tiếng gió về . . .  

Lúc đêm buồn . . .  

Mưa rơi . . .  

Tiếng tim se lại  

Biết bao năm rồi  

Đã xa quê nhà  

Những khi mưa dầm  

Mưa phùn, mưa rơi  

Ôi nhớ khi thơ dại  

Nghe tiếng ru êm đềm  

Trong cánh tay mẹ hiền . . . thương yêu  

 



Hôn Nhau L5n Cu�iHôn Nhau L5n Cu�iHôn Nhau L5n Cu�iHôn Nhau L5n Cu�i 
 

Nhạc: Văn Phụng Lời: thơ Nguyễn Bính 
 
Cầm tay, anh khẽ nói:  

Khóc lóc mà làm chi ?  

Hôn nhau một lần cuối  

Em về đi, anh đi.  

 

Rồi một, hai, ba năm  

Danh thành anh trở lại  

Với em, anh chăn tằm  

Với em, anh dệt vải  

 

Ta sẽ là vợ chồng  

Sẽ yêu nhau mãi mãi  

Sẽ xe sợi chỉ hồng  

Sẽ hát ca ân ái  

 

Anh và em sẽ sống  

Trong một mái nhà tranh  

Lấy trúc thưa làm cổng  

Lấy tơ liễu làm mành  

 

Nghe lời anh em hỡi  

Khóc lóc mà làm chi  

Hôn nhau một lần cuối  

Em về đi, anh đi. 



 
 

LLLLãng THãng THãng THãng TH     
Nhạc và Lời: Văn Phụng - Lời: Mặc Thế Nhân 

Điệu Pasodoble  

 

Nhịp bước hoàng hôn trên đồi cao  

Chiều xuống đầu non chim về mau  

Làn gió thoảng đưa khung trời mây  

Lòng thấy lâng lâng xa trần ai  

Đời trai sương gió ngàn hướng  

Bốn phương là nhà  

Đâu xót chi bước tình hoà  

Trùng dương xanh ngát  

Rừng núi chờ đón bước chân hoang  

Để xa mộng mơ nên thơ  

Ngàn chốn xa xôi  

Ghi dấu chân tôi  

Quyền quý giàu sang cho người mơ  

Đài các lầu son đâu là thơ  

Vành mắt làn môi cũng rồi thôi  

Nhịp bước lãng du riêng đời tôi  

 



 

L�i CTL�i CTL�i CTL�i CT        
 
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
 

Sáng tác trong thập niên 60  

Nhịp 3/4 Chậm Điệu Boston hay Rumba tùy thích  

 

Lối cũ  

Đã bao tháng năm mòn  

Theo chân người  

Cánh hoa còn vương  

Trên tóc . . . trên môi  

Còn mải mê  

Theo gió bay đi khắp ngàn phương  

Sao không trở về  

Đến bên hồ xanh . . . lặng lờ  

Lối cũ  

Đây đó xanh rêu . . . mong nhớ  

Chờ người . . . quay gót . . . phiêu du  

 

 



MMng ViOn DuMMng ViOn DuMMng ViOn DuMMng ViOn Du        
Nhạc và Lời: Văn Phụng 
 

 

Có ai biết đâu chuyện tình cờ  

Có ai đoán đâu nào mà ngờ  

Vào một đêm trăng sáng,  

chuyện thần tiên lai láng  

Lắng nghe tâm hồn nhịp nhàng  

 

Thiết tha với khung đàn bàng hoàng  

Nhấp say chén men rượu nồng nàn  

Dìu hồn ta đi tới,  

nhịp thần tiên phơi phới  

Viễn du cho hồn trơi vơi  

 

Hào quang với muôn huy hoàng  

Bầy tiên nữ đang khoe mình dưới trăng vàng  
 

Có ai biết đâu chuyện tình cờ  

Có ai đoán đâu nào mà ngờ  

Vào một đêm trăng sáng,  

chuyện thần tiên lai láng  

Lắng nghe tâm hồn nhịp nhàng  

 

Thiết tha với khung đàn bàng hoàng  

Nhấp say chén men rượu nồng nàn  

Dìu hồn ta đi tới,  

nhịp thần tiên phơi phới  
Viễn du cho hồn trơi vơi  



Sương ThuSương ThuSương ThuSương Thu     
 
Nhạc và Lời: Văn Phụng  
Slow Waltz  

 

 

Chiều về trên sông vắng  

Chỉ thoảng có đôi cò trắng  

Màn sương thu xuống dần  

Vương vấn tiếng chuông chùa ngân  

Nhịp cầu đang duyên dáng nhìn bóng trên sông gợn sóng  

Thuyền ai gió đưa lững lờ trôi theo bến mơ  

Sương thu xuống rồi, trên núi đồi, dưới biển khơi  

Sương thu trắng ngần, đang xuống dần khắp trần gian  

Mơ hồ  

Sương xuống rồi, trên mắt người, ướt làn môi  

Mơ màng trên áo chàng vương tóc nàng  

Sương thấm tràn  

Đàn nhà ai le lói, mờ chiếu xuyên qua làn khói  

Dòng sông nghe sóng lòng, thao thức như đang chờ mong .  

Thuyền ai neo bên bến, vẳng tiếng ru con trìu mến  

Đời chìm trong bóng đêm  

Âm thầm riêng ta vẫn mơ ... thầm ta vẫn còn mơ .  

 



 

ThuyAn Xưa B/n CTThuyAn Xưa B/n CTThuyAn Xưa B/n CTThuyAn Xưa B/n CT        
 
Nhạc và Lời: Văn Phụng 
 

Thuyền về bến xưa  

Thuyền ơi nhớ tìm ta bên bờ  

Dù làn gió đưa  

Thuyền ơi đừng quên bến năm xưa  

Nhẹ nhàng gió đưa  

Thuyền theo sóng nhẹ dâng vô bờ  

Lòng tràn ước mơ  

Hoà lên muôn ca khúc tình thơ  

 

Thời gian êm trôi  

Thuyền đi nay đã mấy thu rồi  

Đàn thầm tiếc nhớ  

Còn vương vấn bên mấy cung tơ  

Thuyền về chốn đây  

Lặng nghe khúc nhạc xưa êm đềm  

Thoả lòng ước mơ  

Thuyền về đây vui với bến xưa  

 



Ti/ng Vang Trên Đ-i Ti/ng Vang Trên Đ-i Ti/ng Vang Trên Đ-i Ti/ng Vang Trên Đ-i     
Nhạc và Lời: Văn Phụng 

 

Khi đến chân đồi phai nắng  

hoàng-hôn rơi dịu êm như giấc mơ.  

Có tiếng sáo ai đang say-sưa êm-đềm,  

Thoáng có mái lều nhẹ buông 

 khói lam trong sương chiều rơi.  

Nghe thoáng trên đồi ai hát  

lời tha-thiết hoà theo tiếng đàn vang.  

Tính tính tính tang, tang tính tính tính tình,  

Cất tiếng hát vang  

ta ca hoà với tiếng vang trên đồi.  

 

A...ta nhịp bước bên nhau hát trên đường xa,  

Đàn vang nhạc khúc hoà theo gió lơi ban chiều.  

 

Đâu có chi bằng bên nhau 

 nhìn trăng lên mà ca trên đồi vắng.  

Tính tính tính tang, tang tính tính tính tình,  

Nhớ mãi khúc ca vang trên đồi  

vắng lắng trong sương chiều.  

(để hết)  

Chiều ơi... chiều  

 

 

 

 


