
 
 
TOP DES CHANSONS LES PLUS POPULAIRES 

 
01. ANH EM TA VỀ 
02. CÁI NHÀ 
03. CÙNG QUÂY QUẦN 
04. HÁT TO HÁT NHỎ 
05. HAY LÀ HAY QUÁ 
06. HAY QUÁ  
07. HOAN HÔ ANH NÀY MỘT CÁI 
08. HỘI CA - Hướng Đạo Hành Khúc 
09. HÒ DÔ TA 
10. GIỜ ĂN ĐẾN RỒI  
11. GỒ GHỀ 
12. GỌI ÐOÀN SINH 
13. KÌA NHÌN XEM  
14. LÚC THÚ VUI NÀY 
15. NÀO VỀ ĐÂY 
16. NGHI THỨC CƠM 
17. NGÓN TAY NHÚC NHÍCH  
18. NHẢY LỬA  
19. TÀN LỬA 
20. TANG TANG TANG TÍNH  
21. VUI CA LÊN NÀO 
22. VUI HỌP ÐOÀN                                                          

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Ce carnet est à  
 
NOM : 
 
PRÉNOM : 

 

 

 

 

 

 

Version 1 – Novembre 2014 

 

 
Note : 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ASVF – Association des Scouts Vietnamiens de France  
Liên đoàn Văn Lang Antony  

 
 

Carnet de chansons - Tuyên t ập bài hát sinh ho ạt 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
          

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ASVF – Association des Scouts Vietnamiens de France  
Liên đoàn Văn Lang Antony  



Page 2 

 
07. HOAN HÔ ANH NÀY MỘT CÁI  
Hoan hô anh này một cái, hoan hô anh này. 
Nào chúng mình hoan hô, nào chúng mình hoan hô, nào ta hoan hô. 
 

     
08. HỘI CA - Hướng Đạo Hành Khúc 
Nâng cao lá cờ Hướng - Ðạo nhuộm oai hùng sáng ngời . Ta cùng ñi cùng 
xây ñời mớ. Vui tươi hát ca ñi trên con ñường lạ. Chúng ta nguyện thẳng 
tiến xông pha. 
Anh em ơi ! rèn cánh tay sẵn sàng, anh em ơi ! rèn trái tim vững vàng 
tiếng kêu gọi xin ai chớ quên. 
Anh em ơi ! ñại nghĩa luôn tôn thờ, chúng ta nguyện kiên tâm tiến lên .  
Hướng ñạo Việt Nam ñuốc thiêng soi ñường.    
Hướng ñạo Việt Nam khó khăn coi thường.  
Luôn luôn ta bền gan, rèn tâm hồn trong sáng dâng cho nước non nhà, 
muôn ñời ñiểm tô.  
Cho xã hội rạng ngời.  Chúng ta một lời. 
 
 
09. HÒ DÔ TA 
Anh em ! Dô ta !  
Hướng ñạo Việt nam. Dô ta ! 
Vượt sông vượt núi. Dô ta !  
Vượt bao nhiêu ñèo.  
Dô ta, dô ta là hò dô ta, dô ta.  
Đèo cao ! Dô ta ! 
Thì mặc ñèo cao ! Dô ta ! 
Nhưng lòng yêu nước ! Dô ta 
Còn cao hơn ñèo 
Dô ta, dô ta là hò dô ta, dô ta.  
Amis ! Dô ta ! 
Scouts Viet de France ! Dô ta ! 
Scouts de V ăn Lang ! Dô ta ! 
Pleins de talents. 
Dô ta, dô ta là hò dô ta, dô ta 
 
 
10. GIỜ ĂN ĐẾN RỒI  
Giờ ăn ñến rồi, giờ ăn ñến rồi. 
Mời anh xơi, mời chị xơi. 
Giơ chén lên cho cao này. Giơ chén lên cho cao này. 
Ta cùng ăn, ta cùng ăn. 
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11. GỒ GHỀ 
Gồ ghê ! Gồ ghê ! Gồ ghê ! (vỗ tay). 
Khen anh Hai một cái bà con ơi !(vỗ tay).  
Gồ ghê ! Gồ ghê ! Gồ ghê ! (vỗ tay). 
Hãy vỗ tay khen anh Hai một tràng (vỗ tay). 
 
12. GỌI ÐOÀN SINH  
Ta ñốt to cho bừng lên sáng, ñốt to cho bừng lên sáng, 
ñốt to cho bừng lên sáng, sáng lên. 
Mau các anh em cùng nhau ñến, chóng nhanh lên ñoàn sinh nhé, 
chóng nhanh không thôi các anh chờ ta. 
 
13. KÌA NHÌN XEM 
Kìa nhìn xem xa kia có cái gì to ghê .  
Trông cao lớn hơn xe hơi , ñang lăn bánh xe ñi chơi.  
À !  thì ra con voi , thế mà cứ nghĩ ngợi hoài.  
Ðàng sau nó mang một cái ñuôi , còn một cái ñuôi trên ñầu. 
 
14. LÚC THÚ VUI NÀY  
Lúc thú vui này lòng càng quyến luyến anh em chúng mình. 
Lúc thú vui này lòng càng những muốn anh em thấu tình. 
Rời tay nhau chớ lâu nhé ! Tình anh em chớ quên nhé !  
Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hoá ra gần.               
Quyến luyến nhau là tình mình ñối với anh em ở ñoàn,  
Quyến luyến nhau là tình mình ñối với anh em khác ñoàn.                                             
Rời tay nhau chớ lâu nhé ! Tình anh em chớ quên nhé !  
Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hoá ra gần. 
 
 
15. NÀO VỀ ÐÂY      
Nào về ñây ta họp ñoàn cùng nhau,  
Cuộc ñời vui thú có lúc nào thảnh thơi 
Anh với tôi ta cùng sống vui trọn ñời,  
Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau.  
Rồi mai này chúng ta lại  gặp nhau. 
 
 
16. NGHI THỨC CƠM 
Trước mâm cơm canh giờ này 
Cùng nhau chấp tay 
Bát cơm tuy vơi mà ñầy tình huynh ñệ thắm thay. 
Ăn trái xin nhớ người vun 
Uống nước xin nhớ về Nguồn 
Bát cơm tuy vơi mà ñầy tình huynh ñệ thắm thay. 
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17. NGÓN TAY NHÚC NHÍCH    
Một ngón tay nhúc nhích này.  Một ngón tay nhúc nhích này. 
Một ngón tay nhúc nhích cũng làm chúng ta vui rồi.  
Hai ngón tay nhúc nhích này. Hai ngón tay nhúc nhích này.  
Hai ngón tay nhúc nhích, nhúc nhích cũng làm chúng ta vui rồi. 
Ba... Bốn... Năm... Sáu... Bảy... Tám... Chín... Mười  
 

 
18. NHẢY LỬA 
Anh em ta mau cố chất cây khô vào ñây ñốt chung.  
Ðêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng.  
Dang tay nhau ñứng vòng quanh lửa hồng.  
Trông khói xanh gió ñưa bốc cao.  
Cùng cầm tay hát vang lừng ta chúc lửa thiêng sáng tươi xua tan bóng 
ñêm. 
Anh em ta ñùa vui hăng hái. Hát cho ñời vui vui thật.  
 
  
19. TÀN LỬA 
Ðêm ñã dần dần buông xuống chúng ta ngồi quanh quần lửa hồng soi sáng 
Ðêm ñã dần dần buông xuống chúng ta ngồi quanh quần lửa hồng soi lòng 
 
20. TANG TANG TANG TÍNH  
Tang tang tang tình tang tính, ta ca ta hát vang lên. 
Hát lên cho ñời tươi thắm. Hát lên cho quên nhọc nhằn. 
Cùng nhau ta ca hát lên, cho át tiếng chim trong rừng, 
cho tiếng suối reo không ngừng, cho rừng xanh ñón chờ ta. 
La la la. 
Khoai lang, khoai mì, khoai bí, ta ăn, ta ñớp, ta xơi. 
Cố ăn cho sạch nồi khoai. Cố ăn cho quên nhọc nhằn. 
Cùng nhau ta ñớp ta xơi, cho hết miếng khoai trong nồi,  
cho miếng khoai không còn, cho bụng ta ñược no. 
 
21. VUI CA LÊN NÀO  
Vui ca lên nào,vui ca lên nào, vui ca lên chúng ta cùng ca 
Ca nào, ca nào, ta hát cho to và hay 
Ca nào, ca nào, ta hát cho to và hay 
Vui ca lên nào,vui ca lên nào, vui ca lên ñoàn ta thêm vui  

 
22. VUI HỌP ÐOÀN 
Vui họp ñoàn cùng nhau chung sức kết ñoàn. 
Ta vui hát, vui hát câu ca họp ñoàn. 
Vui họp ñoàn cùng nhau chung sức kết ñoàn. 
Cùng ñồng tâm ñắp xây ngày mai. 
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01. ANH EM TA VỀ  
Anh em ta về cùng nhau ta xum họp này, một hai ba bốn năm. 
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này, năm bốn ba hai một.  
Một ñều chân bước nhé.  
Hai quay nhìn nhau ñi.  
Ba cầm tay chắc nhé không muốn ai chia lìa. 
Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bễ anh em một nhà.  
Năm nhớ mãi tình mình trong câu ca. 
 
 
 

02. CÁI NHÀ 
Cái nhà là nhà của ta 
Công khó ông cha lập ra 
Cháu con hãy gìn giữ lấy 
Muôn năm nhớ nước non nhà. 

 
03. CÙNG QUÂY QUẦN  
Cùng quây quần ta vui vui vui. Ta hát với nhau chơi chơi chơi.  
Rồi lên tiếng reo cười cười cười. Làm vui thú bao người người người. 
Nhìn lên trời ñầy sao sao sao. Nhưng không biết phương nao nao nao. 
Chợt trông thấy ông thần thần thần. Cài gươm báu bên mình mình 
mình. 
 
 
04. HÁT TO HÁT NHỎ 
Ta hát to, hát nhỏ, nhỏ,nhỏ. 
Rồi ta ngồi kể chuyện cho nhau nghe. 
Ô ,  Ố,     Ô .                      Ô ,  Ố,     Ô. 
Ta vui ta hát,  hát cho vui ñời ta. 
 

05. HAY LÀ HAY QUÁ  
Hay là hay quá, hay là hay ghê. 
Hay không chổ nào chê...hết. 
Hay là hay quá, hay là hay ghê. 
Hay không chê chổ nào. 
 

 

06. HAY QUÁ  
Hay quá ! hay quá ! là hay ! 
Xin thưởng cho tràng pháo tay. (vỗ tay) 
Hay quá ! hay quá ! là hay ! 
Xin thưởng cho một nụ cười. Ha ha ha 

 


