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MẸ VIỆT NAM ƠI CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY 
 

Hoàng Phong Linh (Võ Đại Tôn) 
 

 

Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây... 
 
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây... 

Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy 
 
Mang giòng họ của Lê Lý Nguyễn Trần 

Mẹ mặc cho con vải thô áo mầu lam 
 
Mẹ dưỡng nuôi con giòng sữa Bắc Trung Nam 
 
Con của Mẹ đều một giống da vàng 
 
Quyết một lòng diệt hết lũ tham tàn 
 
Trên đầu voi rạng ngời vung ánh thép 
 
Gái Triệu Trưng bồ liễu chống xâm lăng 
 
Hé môi cười nghe tiếng sóng Bạch Đằng 
 
Con Hưng Đạo như Rồng Tiên vùng vẫy 
 
Vượt Trường Sơn, Nguyễn Huệ, Bắc Bình Vương 
 
Quyết một lòng đi giữ vững quê hương 
 
Và còn nữa con của Mẹ toàn danh tướng 
 
Lòng Mẹ vui hãnh diện với đàn con.... 
 
Nhưng Mẹ ơi giờ đây sao Mẹ khóc ? 
 
Hai vai gầy run rẩy nát tâm can 
 
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than 
 
Áo nâu nghèo Mẹ rách để phơi thân 
 
Một đàn con rồi quên ơn Mẹ nuôi dưỡng 
 
Súng đạn cày tan nát luống quê hương 
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Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than 
 
Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam 
 
Nhưng Mẹ ơi Mẹ đừng than khóc nữa ! 
 
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây 
 
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây 
 
Quê hương mình trong TỰ DO ấm no 
 
Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa ! 
 
Vì chúng con mười bảy triệu vẫn còn đây 
 
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây 
 
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương 
 
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây 
 
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây... 
 
Không phản bội giòng sữa thơm nuôi đưỡng 
 
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương 
 
Mẹ Viet Nam ơi.. Mẹ Viet Nam ơi... Mẹ Viet Nam ơi...  

 

Hoàng Phong Linh (Võ Đại Tôn) 

 

 

https://youtu.be/EK2SxwQB7Ps  

Việt Dzũng & Nguyệt Ánh  trình bày 

(bấm vào để xem video) 
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