
Lớp 10C4 tập hát
Hành khúc thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Sáng tác: Văn Dung

Vững bước đi lên quê hương đang vẫy gọi xứng đáng thanh niên thế hệ Hồ
Chí Minh. Dù ngàn gian khó thề nguyện hy sinh chiến đấu suốt đời dưới cờ
Đảng quang vinh. Đi lên thanh niên lời Bác dạy ta như khắc ghi sâu để Đoàn
ta luôn tiên phong. Vinh quang thanh niên lời Bác chăm lo như rừng hoa tươi
lớn lên dưới cờ Cách Mạng. Đi ta đi lên tổ quốc chờ ta đem sức thanh xuân xây
dựng quê hương thân yêu trong muôn gian lao truyền thống vinh quang nhắc
nhở Đoàn ta sao xứng danh cháu Bác Hồ Chí Minh.

Bao lớp thanh niên đã nêu gương sáng ngời anh Trỗi, anh Xuân quên mình
vì nước non đời đời tiếp bước cùng Đoàn ta đi có những Kim Đồng hướng về
Đảng quang vinh. Đi lên thanh niên lời Bác dạy ta như khắc ghi sâu để Đoàn
ta luôn tiên phong. Vinh quang thanh niên lời Bác chăm lo như rừng hoan tươi
lớn lên dười cờ Cách Mạng. Đi ta đi lên tổ quốc chờ ta đem sức thanh xuân xây
dựng quê hương thân yêu trong muôn gian lao truyền thống vinh quang nhắc
nhở Đoàn ta sao xứng danh cháu Bác Hồ Chí Minh.

Hành khúc tuổi trẻ

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên

Từ khắp nơi về đây trong tình yêu và khát vọng, rực cháy trong lòng ta bao
niềm tin. Vì khó khăn còn đây đêm ngày ta luôn thao thức, đất nước thân yêu
đang đón chờ. Đêm nay trong gian khó mới hiểu thêm từng tấm lòng, vượt
đường dài mới biết ai chân tình. Yêu sao bao tiếng hát chung niềm tin và khát
vọng, đẹp lòng cùng đi tới xây ngày mai. Biển hát muôn lời ca như đồng xanh
vui cùng thủy điện, nhà máy đêm ngày reo chung niềm vui. Từ những công
trình xa vang lời ca tuổi thanh xuân, chung sức xây quê hương đẹp giàu. Đêm
nay trong gian khó mới hiểu thêm từng tấm lòng, vượt đường dài mới biết ai
chân tình. Yêu sao bao tiếng hát chung niềm tin và khát vọng, đẹp lòng cùng
đi tới xây ngày mai.

Hành trình nối vòng tay lớn

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên

Lên rừng xuống biển tuổi thanh xuân như chim tung bay đến với núi rừng
hay hải đảo xa, một trái tim tình nguyện, một dòng máu quê hương, đâu cần
là thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Nối vòng tay lớn Bắc Trung Nam
anh em một nhà. Nối vòng tay lớn. Cuộc hành trình tuổi xuân chúng ta. (Lên
rừng. . . )
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Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

Sáng tác: Triều Dâng

Từ biển khơi tới miền rừng núi cao, cờ Đoàn ta mang ảnh Bác với tên Người
vĩ đại Hồ Chí Minh công ơn của Bác như biển trời Tình Người ấm trong tim
ta trên đường tranh đấu. (Vì đất nước ta ra đi xây đời hạn phúc cho mai sau
thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong.)2

Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, Vì ngày mai ta xây đắp những công
trình vĩ đại. Đồng lúa trĩu bông, quê ta nhà máy khói ngút trời, cả Tổ Quốc
trong tương lai ánh điện tỏa sáng. (Là công sức ta xây nên đất trời Tổ Quốc
thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong.)2

Bài ca đêm lửa trại

Sáng tác: Lê Minh Cường

Lửa ơi! Cháy lên đi ta nắm tay cùng vui liên hoan. Lửa ơi! Bốc cao lên cho tình
bạn bốn phương thêm thân. Lửa cháy, chiếu ánh sáng ngời, bao mắt cười vui
trong câu hát. Đường vui tương lai đất nước mãi xứng danh con cháu Bác Hồ.
Lửa ơi! Cháy nhanh lên đi. Lửa ơi! Bốc cao lên đi. (Lửa ơi! Lửa trại vui, lửa
nhiệt tình cháy trong đêm vui.)2

Vui ánh lửa hồng

Sáng tác:

Lửa cháy cháy lên ươm nồng biết bao hy vọng. Lửa cháy cháy lên rộn ràng ánh
lửa hồng vui. Lửa bập bùng tí tách tí tách. Lửa hừng hực cháy sáng cháy sáng,
lửa vui cùng ta. Lửa cháy cháy lên vỗ tay vỗ tay cho đều. Cùng hát hát lên
vang lừng khác ca tuổi xuân. Lửa bập bùng tí tách tí tách. Lửa hừng hực cháy
sáng cháy sáng, lửa vui cùng ta.

Nối vòng tay lớn

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

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

Cờ nối gió đêm vui nối ngày. Giòng máu nối con tim đồng loại. Dựng tình
người trong ngày mới. Thành phố nối thôn xa vời vợi. Người chết nối linh thiêng
vào đời. Và nụ cười nối trên môi.

Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay. Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi.
Vượt thác cheo leo, tay ta vượt đèo. Từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối
liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh.
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