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LỜI GIỚI THIỆU 
 

“… Sơn La, miền rừng núi xa xôi 

Điệp điệp trùng trùng nhấp nhô đồi núi… 

Sơn La miền đất của tình ca 

Xống chụ son sao trao lời nhắn nhủ… 

Sơn La là miền đất của hương hoa 

Niềm cảm hứng của thi, ca, nhạc, họa…”. 

                                                        (Sơn La miền đất yêu thương - Trần Thanh Phúc) 

` Sơn La - vùng đất tươi đẹp ở miền Tây Bắc của Tổ quốc, một địa danh giàu truyền 

thống cách mạng, nơi hội tụ của cộng đồng 12 dân tộc anh em cùng chung sống, đoàn kết gắn 

bó keo sơn. Mảnh đất Sơn La với những cái tên: Di tích Nhà ngục Sơn La, cây đào Tô Hiệu, 

cây đa bản Hẹo, Văn bia Quế Lâm Ngự Chế - Đền thờ vua Lê Thái Tông, Kỳ đài Thuận 

Châu, Ngã ba Cò Nòi, Di tích tập đoàn cứ điểm Nà Sản... đã tạc vào thế kỷ những giá trị lịch 

sử quý báu và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bao du khách. 

Hơn một thế kỷ, lịch sử dân tộc đã ghi nhận những thành tựu, những chiến công và 

những đóng góp lớn lao của nhân dân các dân tộc Sơn La vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc Sơn La đoàn kết một lòng, luôn 

kề vai sát cánh bên nhau lao động sản xuất, anh dũng đấu tranh chống giặc ngoại xâm và sự 

áp bức cường quyền của chế độ thực dân - phong kiến. Dưới ánh sáng soi đường của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh kính yêu và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân các 

dân tộc Sơn La đã đứng lên giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và 

tham gia tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần thực 

hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; làm 

tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với cách mạng của nhân dân Lào anh em, giành được nhiều 

thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Mang trong mình nhiều tiềm 

năng, lợi thế để phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp và du lịch, Sơn La - một vùng 

đất tràn trề sức sống, hứa hẹn vươn lên hòa nhịp cùng cả nước trong công cuộc dựng xây kiến 

thiết.  

Để tôn vinh những nét đẹp, những giá trị truyền thống và lịch sử hào hùng của nhân 

dân các dân tộc Sơn La, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và trân trọng giới thiệu với bạn đọc 

Thư mục giới thiệu chuyên đề “Sơn La qua những trang thơ”.   

Bao gồm 755 tư liệu là các tác phẩm của các nhà thơ trong và ngoài tỉnh thể hiện khá 

chân thực và sinh động về vùng đất và con người Sơn La trong quá trình dựng xây và bảo vệ 

Tổ quốc, nội dung Thư mục giới thiệu chuyên đề gồm 5 phần: 

 Phần I: Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. 

 Phần II: Ca ngợi thiên nhiên, đất nước con người Sơn La. 

 Phần III: Ca ngợi quá trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc. 

Phần IV: Ca ngợi công cuộc xây dựng, đổi mới. 

Phần V: Ca ngợi tình hữu nghị Việt - Lào. 

Phần VI: Các bảng tra cứu. 

 Ngoài xuất bản và ấn hành theo hình thức truyền thống, thư mục này còn được giới thiệu 

rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Sơn La theo địa chỉ: thuviensonla.com.vn. 

 Trong quá trình nghiên cứu, tập hợp, biên soạn tài liệu, mặc dù đã có nhiều cố gắng tuy 

nhiên do khả năng có hạn, chắc chắn thư mục vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót, chúng tôi 

rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa. 

 Trân trọng giới thiệu! 

                                                                                                       BAN BIÊN SOẠN 
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PHẦN I 
CA NGỢI ĐẢNG QUANG VINH, BÁC HỒ VĨ ĐẠI 

 

01. NGUYỄN CHÍ NHÂN. Ơn Đảng ơn Bác / Nguyễn Chí Nhân // Một thời là 
chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- Tr.5; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     M458TH  

“Đồng chè xanh bát ngát/ Vang tiếng hát bay xa/ ... Xây dựng quê hương mới/ 
Cuộc sống thay đổi rồi/ ... Từ dòng sông điện sáng/ Đêm bản làng xa xôi/ Cuộc sống 
được đổi đời/ Bầu trời sao chiếu sáng/ Đó là Đảng - quang vinh/ Và Bác Hồ Chí Minh”. 

 

02. TRẦN VINH. Đảng đã cho ta / Trần Vinh // Một thời là chiến sỹ: Thơ.- Sơn 
La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- Tr.11; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     M458TH  
 “Đảng đã cho ta làn sữa mẹ/ Và nuôi ta khôn lớn nên người/ ... Đảng đã dạy ta 
sống phải nên người/ Dám hy sinh, quên mình vì nghĩa lớn/ Đảng cho ta muôn vàn sức 
mạnh/ Phá xiềng gông và đuổi hết quân thù/ ... Đảng cho ta cả một trời sao/ Đời no đủ, 
tự do và hạnh phúc/ Đảng còn cho, còn cho nhiều không kể xiết/ Cho hôm nay và cho cả 
muôn đời”.  
 

03. NGUYỄN NGỌC MINH. Mừng Đảng quang vinh / Nguyễn Ngọc Minh // 
Một thời là chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- 
Tr.16-17; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     M458TH  

“Mùa xuân đến rồi/ Thắm sắc ngàn hoa/ Thắm sắc cuộc đời/ Đảng của tôi ơi/ 
Trang vàng lịch sử/ Bẩy mươi tuổi đó/ Điệp điệp trùng trùng/ Khởi đầu Nghệ Tĩnh/ Một 
trang anh hùng/ Đánh Pháp đuổi Nhật/ Rực rỡ Điện Biên/ Hôm nay trên đường/ Đảng ta 
đi tới/ Đổi mới đi lên/ Dân giàu nước mạnh/ … Sánh vai bốn phương…”. 
 

04. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Mừng Xuân mừng Đảng / Nguyễn Đình Tư // Một 
thời là chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- 
Tr.31; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     M458TH  

“… Ta chào năm hai nghìn/ Chào thiên niên kỷ mới/ Xuân về ta mong đợi/ Hạnh 
phúc đến mọi nhà/ Cây trong vườn nở hoa/ Chim trên cành đua hót/ Ta đợi mùa quả 
ngọt/ ... Mừng xuân dâng Đảng/ Nở ngàn đóa hoa”. 

 

05. NGUYỄN THỊ THÚY THÌN. Nhớ Bác / Nguyễn Thị Thúy Thìn // Một thời 
là chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- Tr.63; 
19cm 

ĐC.85(92) 
                     M458TH  

“Mùa thu cách mạng thành công/ Ngắm nhìn non sông người người nhớ Bác/ Nhớ 
vị Cha già dân tộc Việt Nam/ Ơn Người dựng lại giang san/ Chúng con nhớ Bác muôn 
vàn Bác ơi!/ ... Bác ơi cờ đỏ sao vàng/ Tung bay muôn cánh sao vàng tự do/ Nước độc 
lập, dân tự do/ Ơn Đảng, ơn Bác muôn đời nhớ ghi/ ... Hoa sen đẹp ở Tháp Mười/ Tên 
Bác Hồ đẹp khắp đất trời Việt Nam”. 
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06. HOÀNG VĂN SÊM. Lời mừng xuân mừng Đảng = Mấng chiêng Đảng / 
Hoàng Văn Sêm // Một thời là chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến 
binh Sơn La.- 2002.- Tr.90-91; 19cm 

ĐC.85(92) 
          M458TH 
“... Ngày sinh Đảng đúng ngày 3 tháng 2/ Năm 2000 kỷ niệm năm tròn/ Cũng là 

năm kỷ nguyên sang thời kỳ mới/ Thế kỷ 21 làm cho mọi người quên tuổi già/ Bước 
theo Đảng cách mạng không quên/ Công Cụ Hồ vun xới chỉ dẫn/ Đại thế kỷ không quên 
đường về”. 

 

07. HỜ A DI. Hoa đèn nở = Pax tênhz tơưl / Hờ A Di // Thơ văn Sơn La (tuyển 
chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.56-58; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  
 “Hoa đèn nở/ Hoa đèn nở thành chùm sáng rực/ Nhờ có Đảng, Hồ Chí Minh/ Dạy 
đồng bào ta cùng chung một trái tim/ Hoa đèn nở/ Hoa đèn tỏa thành tia sáng chói/ Nhờ 
có Đảng, Hồ Chí Minh/ … Đồng bào vùng cao và đồng bào vùng thấp/ Mới được ăn 
chung một mâm cơm/ Ngồi chung một bàn rượu/ … Đồng bào miền núi với đồng bào 
miền xuôi/ Mới được ngồi chung một ghế/ Cùng nằm chung một giường”. 
 

08. HÀ PHÓNG. Trồng cây ơn Bác = Blông câl ơn Bác / Hà Phóng // Thơ văn 
Sơn La (tuyển chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.211-212; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  
 “Dậy đi em trong bản/ Dậy hỡi gái trong mường/ … Như lời thương Bác dạy/ Tết 
trồng cây mười năm sau hái lộc/ Trăm năm trồng người ta nhớ thương nhau/ Lời Bác 
dạy thắm mãi lòng dân/ Tết trồng cây để cho đồi xanh mát/ Đồng ruộng reo có nước mó 
trong/ Lúa tốt như gái mường đương lớn/ Ta trồng nên rừng vàng núi bạc/ … Mùa xuân 
về vui tết trồng cây ơn Bác”. 
 

09. CÀ VĂN SÔN. Ơn có Đảng = Hặp khún bun Đảng / Cà Văn Sôn; L.T.H 
dịch // Thơ văn Sơn La (tuyển chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.232-233; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  
 “Chúng ta/ Nghe lời Đảng đánh đuổi giặc Mỹ ra khỏi đất nước/ Theo Cụ Hồ đuổi 
phường gian tan tác muôn nơi/ Cuộc sống mới tự do ta chào đón/ Tiếng hát vang sông 
núi quê nhà/ Trên mảnh đất quê hương ta cất xây nhà vững chãi/ … Điện rực sáng như 
trăng mười sáu/ Sáng lòng, sáng mắt ta nhìn/ Thấy cả mường, thấy nhiều nơi khác/ Như 
được đi khắp cả thế gian này/ Học điều hay về xây mường bản/ Mỗi ngày thêm đẹp, 
thêm giàu/ Cùng nhau hát, cùng múa xòe ơn Đảng…”. 
 

10. PHAN THU HỒNG. Sơn La còn nghe dư âm lời Bác / Phan Thu Hồng // 
Tạp chí Suối Reo.- 2016.- Số 159.- Tr.39 

ĐC.56 
                    S515R 

“… Sơn La ngày ấy Bác về thăm/ Lời Bác dạy còn vang vọng mãi/ … Giữa đời 
thường nhiều nắng sớm mưa mai/ Bác về với quê ta ngày ấy/ Mỗi bước Người đi, núi 
rừng bừng dậy/ Ở nơi nào cũng thấy dư âm/ Mỗi bản làng, cây đã tỏa bóng râm/ Nơi Bác 
đến chim về xây tổ ấm/ Đã mới lại con đường và nụ cười tỏa nắng/ Vẫn nghe dư âm lời 
Bác vọng trong tim”. 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 3

11. ĐINH QUANG TRƯỞNG. Mừng Đảng 75 mùa xuân / Đinh Quang 
Trưởng // Thơ văn Sơn La (tuyển chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.293; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V 
 “Bảy mươi lăm mùa xuân bông ban rộ/ Bảy mươi lăm mùa hoa đào nở/ Mừng 
Đảng ta bảy mươi lăm tuổi anh hùng/ … Bảy mươi lăm xuân nước ta đổi thay/ Nhờ 
Đảng, Bác lái con thuyền cách mạng/ Vượt thác ghềnh hướng tới tương lai/ Dân mường 
ta mãi mãi sướng vui”. 

 

12. VŨ XUÂN SAO. Con đường Bác đã đi qua / Vũ Xuân Sao // Tuyển tập thơ 
văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- 
Tr.77; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T 
 “Con đường này Bác đã đi qua/ Thăm Thuận Châu - Yên Châu - Mộc Châu/ 
Chênh vênh đèo dốc núi/ Vực hun hút thẳm sâu/ Con đường xưa Bác đã đi qua/ Dốc bạt 
rồi chỉ còn dáng núi/ Cua tay áo giờ như kẻ chỉ/ Thảm nhựa rộng dài thẳng tới tương lai/ 
… Không quản đường xa Bác đã lên đây/ Với núi rừng, với sông, với suối/ Với dân bản 
còn đói nghèo tăm tối/ Với Sơn La mảnh đất anh hùng/ Con suối nào cũng chảy về sông/ 
Bác đã đi xa vẫn cội nguồn dân tộc/ Cho con được giữ gìn dấu chân Bác/ Trên con 
đường Bác đã đến Sơn La”. 
 

13. NGUYỄN THANH SÂM. Nơi ấy thiêng liêng / Nguyễn Thanh Sâm // 
Tuyển tập thơ văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn 
La.- 2014.- Tr.81; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T   

“… Nơi ấy, Người về đứng giữa nhân dân/ Như Cha già về giữa lòng con cháu/ 
Nơi ấy, đã cháy ngời lên ngọn lửa/ Xua đói nghèo, tủi nhục tự ngàn xưa/ Nơi ấy, chẳng 
tượng đài, chẳng bia kỷ niệm/ Như cuộc đời Người - không một chút riêng tư/ Người 
hóa thân vào đất trời, sông núi/ Từ nơi đây, hạnh phúc tỏa rạng ngời/ … Tượng đài 
Người - Trong tim mỗi chúng ta”.  
 

14. HÀ SINH. Đêm Nguyên tiêu nhớ Bác / Hà Sinh // Tuyển tập thơ văn Sơn La 
2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- Tr.85; 21cm 

ĐC.85(92) 
          T527T  

“Đêm trăng tròn trịa tết Nguyên tiêu/ Vần thơ bay bổng tiếng suối reo/ Hồn thơ 
của Bác lung linh thép/ Thấu tình đạt lý đẫm thương yêu/ Yêu nước, yêu nhà, yêu cỏ 
cây/ Trẻ mến, già thương bát nước đầy/ Suốt đời gian khổ giành độc lập/ Cho con, cho 
cháu có ngày nay/ … Lời thiêng Di chúc con luôn nhớ/ Ngắm bóng hình Cha mắt lệ 
nhòa…”. 

 

15. CẦM BIÊU. Gặp Đảng / Cầm Biêu // Pèo fẫy mĩ mọt = Ngọn lửa không tắt: 
Thơ (In hai ngữ Thái - Việt).- H.: Văn hóa dân tộc, 1994.- Tr.182-183; 19cm 

ĐC.85(92) 
                       P205F 
 “… Tôi đã gặp những khuôn mặt bình dị/ trên một nét mặt cương nghị/ Những 
cặp mắt dịu hiền cùng ánh mắt sáng trong/ Và những bàn tay có ngón dài, ngón ngắn/ 
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Của Thái, Kinh, Mông, Dao, Mường, Puộc/ Giơ đều lên, quả đấm vạn cân/ Của trái tim 
và khối óc muôn dân/ … Theo đường đi của Đảng, tôi có đường cày thẳng luống/ Theo 
đường nhìn của Đảng, tôi có đường ngắm súng/ Theo tiếng nói của Đảng, tôi có những 
vần thơ/ Đi theo Đảng không ngớt lời ca”. 
 

16. CẦM BIÊU. Hoa trong ngục / Cầm Biêu // Pèo fẫy mĩ mọt = Ngọn lửa 
không tắt: Thơ (In hai ngữ Thái - Việt).- H.: Văn hóa dân tộc, 1994.- Tr.211; 19cm 

ĐC.85(92) 
                       P205F 
 “Có ai ngờ hoa nở trong ngục tối/ Và nụ cười tất thắng dưới xà lim/ … Nay đồi 
Khâu Cả hoa phượng đỏ ối/ Hoa ban rừng khoe sắc chốn công viên/ Giống đào Tô Hiệu 
nẩy mầm từ kẽ cửa tò vò/ Đã xum xuê phủ khắp các vườn trường/ Cánh đào bay điểm 
những mái tóc xanh/ Trên trang sử bước tiếp các anh”. 

 

17. LÒ THANH HOÀN. Ngẫm nghĩ lời Bác dạy = Phắng thí quám son / Lò 
Thanh Hoàn // Tạp chí Suối Reo.- 2015.- Số 153.- Tr.62-63 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Bác dạy/ “Các vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải giữ lấy 
nước”/ … Giữ nước - Là ngăn quân thù xâm lược/ Cùng một lòng bảo vệ quê hương/ 
Giữ nước - Là làm cho đất nước mình giàu đẹp hơn xưa/ Khắp muôn nơi ấm no, hạnh 
phúc/ … Cùng một lòng nghe theo lời Bác dạy/ Đánh thắng giặc thù xây dựng quê 
hương/ … Lời Bác dạy sáng ngời chân lý/ Mãi soi đường tiếp bước ta đi”. 

 

18. CÀ VĂN CÓN. Đảng với lòng dân = Đảng đáng chaư dân / Cà Văn Cón; 
Lò Chiêm Hịa dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 01.- Tr.65-66 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Làm việc bản - Đảng luôn nghĩ đến muôn dân/ Làm việc mường - Lo đến người 
nghèo khó/ Không thấp cao phân biệt giống nòi/ Nơi nào còn khó khăn vất vả/ Cho bò 
nuôi sinh sản làm giàu/ Nhà lợp gianh giúp tiền mua tôn, mua ngói/ Để nơi nào cũng 
ngói đỏ tôn hoa/ … Cả bốn mùa đồng xanh lúa xanh ngô/ Rừng cây xanh khoanh từng 
hộ gia đình/ Cây cao tán rộng vươn mình xanh tươi/ … Mái trường thân yêu âm vang 
tiếng hát/ Học lấy chữ của Đảng, Bác Hồ làm chủ tương lai/ Đảng cho ta thỏa lòng mong 
ước/ Người người vươn lên theo ước vọng làm giàu/ Đảng kính yêu nguyện theo người 
mãi mãi/ Tận trái tim mình Đảng mãi trong ta”. 
 

19. LÒ THANH XUÂN. Đón xuân mừng Đảng = Muốn chiêng mấng Đảng / 
Lò Thanh Xuân // Tạp chí Suối Reo.- 2015.- Số 152.- Tr.68-69 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đảng đã cho Tây Bắc/ Sơn La trắng hoa ban/ ... Rừng cao su xanh thắm/ Rừng 
cà phê chín mọng/ Ngô bắp nặng bội thu/ Khắp miền quê Sơn La/ Vùng cao như vùng 
thấp/ Đường rộng xe bon bon/ … Ta có Đảng có Bác/ Ánh điện sáng lung linh/ … Tất cả 
nhờ sức điện/ Giải phóng cho con người/ Đường Đảng, Bác sáng ngời/ Triệu triệu dân 
noi theo/ Đời ấm no hạnh phúc/ Tình nghĩa nặng Bác Hồ/ Xin dâng hoa mừng Đảng…”. 

 

20. ĐINH QUANG CHƯỞNG. Mãi nhớ Bác Hồ / Đinh Quang Chưởng // Tạp 
chí Suối Reo.- 2015.- Số 152.- Tr.76-77 
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ĐC.56 
                    S515R  
 “Ngày ấy nơi đây mảnh đất này/ Mồng tám tháng năm/ … Kỷ niệm năm năm 
ngày Điện Biên giải phóng/ Mười năm trước lúc Bác đi xa/ Bác còn đã lên thăm quê 
hương Sơn La/ Thăm cây đào Tô Hiệu/ Thăm đồng đội năm nào cùng tranh đấu/ Để cho 
Tổ quốc hòa bình/ Để cây đào nở rộ mùa hoa/ Sơn La mãi mãi ơn Người/ … Từ suối sâu 
âm vang lời Bác dặn/ Mãi ngàn đời các dân tộc đoàn kết/ Tăng gia sản xuất làm giàu/ 
Xây dựng quê mình vàng son/ … Nguyệt siết chặt tay đi theo con đường Đảng, Bác…”. 
 

21. NGUYỄN THANH SÂM. Năm bông hoa hồng / Nguyễn Thanh Sâm // Tạp 
chí Suối Reo.- 2014.- Số 149.- Tr.33 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Năm bông hồng, dâng sinh nhật tháng Năm/ Bình dị, hương đất trời, sông núi/ 
Hòa vào hương quê, ngát mùa sen nở/ Kính dâng Người, dâng trọn niềm tin/ Cuộc đời 
Người là Tổ quốc bình minh/ Hiện lên trong nụ cười, trong màu xanh cây trái/ Chút 
riêng tư trong tháng năm mãi mãi…/ Hương thơm hoa huệ lúc đêm về…/ … Năm bông 
hồng, ngũ hành - nên sự sống/ Là năm châu tay nắm tay, xây thế giới hòa bình/ Là ngũ 
thường nêu cao đức hy sinh/ “Cần, kiệm, liêm, chính, vì nhân dân, Tổ quốc…”/ Người là 
quê hương, là mái nhà thân thuộc/ Cho hôm nay, ngày mai và ngàn đời sau/ Chúng con 
mãi mãi tưởng nhớ Người/ Sau nắng ấm tháng Năm…”. 
 

22. NGUYỄN THÁI HÀ. Gặp hình ảnh Bác ở Luông Pha Băng / Nguyễn Thái 
Hà // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 149.- Tr.37 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Con gặp hình ảnh Bác ở Luông Pha Băng/ Trong một gia đình người Lào Lùm 
dân dã/ Tình đoàn kết Bác vun trồng sáng tỏa/ Gắn kết thân tình Lào - Việt bên nhau/ 
Bởi đã cùng nếm trải thương đau/ Cùng đấu tranh quyết tâm giành độc lập/ Chia hạt 
muối, nắm rau, yêu thương nhau rất thật/ Ta tự hào tình đồng chí anh em/ … Tấm ảnh 
Bác với nụ cười trìu mến/ Đã dâng trào ấm áp trong con/ Xin nguyện suốt đời gìn giữ sắt 
son/ Nâng đoàn kết thân tình Lào - Việt/ Mê Kông - Cửu Long  dòng chung nối tiếp/ 
Như cây đời mãi mãi xanh tươi”. 

 

 23. HOÀNG VIỆT THẮNG. Nhớ Bác / Hoàng Việt Thắng // Bản tin Văn hóa 
Thông tin.- 2005.- Số 12.- Tr.38 

ĐC.25 
                   V115H 
“... Bác nằm đó đã ngủ đâu/ Hàng mi thanh thản khép mầu thời gian/ Như cây đại 

thụ vững vàng/ Chở, che trước gió muôn ngàn bão dông/ Như mặt trời mọc rạng đông/ 
Tình thương của Bác mênh mông biển trời/ Bao dung cho mọi kiếp người/ Yêu từng 
dòng suối, ngọn đồi, cỏ hoa/ Cho đời vang tiếng thơ ca/ Nghiêm trang chất thép, mượt 
mà ánh trăng/ Lung linh một khoảng trời xanh/ Vầng trăng vẫn cứ bâng khuâng đợi chờ/ 
Năm xưa vào cửa đòi thơ/ Thủy chung xin hãy đợi chờ trăng ơi!”. 

 

24. HOÀNG VIỆT THẮNG. Hoa xuân dâng Đảng / Hoàng Việt Thắng // Bản 
tin Văn hóa Thông tin.- 2005.- Số 11.- Tr.38 

ĐC.25 
                  V115H 
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“Ất Dậu xuân sang ấm mọi nhà/ Nguyên tiêu thơ đến với Sơn La/ Mừng Đảng 
bảy nhăm xuân thắm/ Đức người muôn thuở mãi trong ta/ Thủy điện sông Đà sáng 
tương lai/ Điện, đường, trường, trạm tỏa muôn nơi/ Xóa đói, giảm nghèo dân hết khổ/ 
Xuân sang dâng Đảng bó hoa tươi”. 

 

25. HÀ NGỌC THẨM. Xin Người yên giấc / Hà Ngọc Thẩm // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1994.- Số 3+4.- Tr.23 

ĐC.28 
                V115NGH 

 “... Trời Ba Đình sắc thủy tinh/ Không gian xanh điều mơ ước/ Bác là ông Tiên 
rất thực/ Giữa lòng Tổ quốc, nhân dân/ Ôi vầng trán rộng mênh mông/ Gợi thuở cha ông 
dựng nước/ Đơn sơ một đôi dép lốp/ Gợi về năm tháng những ngày/ Ngọn bút chì đỏ 
trên tay/ Sáng ngời: Niềm tin - chân lý.../ Gió ơi hãy đi se sẽ/ Để con nghe thơ của 
Người.../ Xin Người yên giấc, Người ơi...”. 

 

26. Đ.V.Â. Gửi trọn niềm tin / Đ.V.Â // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1996.- Số 2.- 
Tr.5 

ĐC.28 
                V115NGH 

“... Ôi Sơn La nghĩa tình bền chặt/ Thủy chung sau trước vẫn vẹn tròn/ Cỏ hoa 
xanh thắm nhờ đất nước/ Tre già ôm ấp búp măng non/ Còn đó cuộc đời những gian 
truân/ Đường xa vững bước ắt nên gần/ Sớm khuya còn lắm niềm trăn trở/ Sắt son trung 
- hiếu vẹn tình dân/ Suối reo hay tiếng gọi yêu thương/ Đường xa em nhanh bước tới 
trường/ Để lòng em sáng, đời thêm sáng/ Cho bản mường hồng sắc, thơm hương/ Khèn 
ai réo rắt vọng vang xa/ Tiếng “khắp” êm ru mỗi nếp nhà/ Vòng xòe rộng mở vui ngày 
hội/ Men nồng chén rượu đượm lòng ta/ Tiếng mẹ thân thương gọi xuân sang/ Chung 
lòng, hợp sức vượt gian nan/ Sông quê bừng sáng bao mơ ước/ Lịch hồng như hẹn đã 
sang trang...”. 

 

 27. VƯƠNG LUYỆN. Quê hương Bác đã đến thăm / Vương Luyện // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1975.- Số 1.- Tr.15 

ĐC.28 
                 V115NGH 

“Sân vận động còn đây/ Nơi lễ đài Bác đứng/ … 59 tháng 5 Bác đến đây thăm/ 
“Khu tự trị Thái - Mèo”… nhớ mãi/ Vinh dự lớn lao phút giây trọng đại/ Thấm thoắt 
thời gian 16 năm tròn/ Chỗ Bác đứng hiện còn/ Lời Bác khuyên vẫn nhớ/ … Đến hôm 
nay Nam Bắc một nhà/ Đường Hồ Chí Minh toàn thắng về ta!/ Đất nước vang lời ca/ 
Mừng Tổ quốc Việt Nam đại thắng/ Quê hương mang tình sâu nghĩa nặng/ Nhờ ơn 
Người có được hôm nay/ Trên lễ đài vẫn Bác đứng vẫy tay/ Ngàn cặp mắt hướng về nơi 
Bác/ Hình ảnh, niềm tin lên thơ, lên nhạc/ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”/ “Việt 
Nam - Việt Nam của thế kỷ 20!”. 

 

28. NGUYỄN CHỮ. Bài thơ dài về một vừng dương và khi ánh sáng chiếu tới 
một vùng đất / Nguyễn Chữ // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1975.- Số 1.- Tr.17-20 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Bốn mươi nhăm năm làm một cuộc đời/ … Bác Hồ ơi! Chúng con lên miền 
Tây/ Xa sóng lúa bạt ngàn đến với rừng cây/ Xa êm ả hồ Gươm, gần gũi với thác bờ/ … 
Nhớ ơn Người, chúng con mãi chuyên tâm/ Qua bao đường ngầm đến với đàn em/… Đoàn 
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cán bộ miền xuôi đã đến bản rồi!/ Lên dốc gặp đàn em hớn hở/ Bản làng chan chứa niềm 
vui/ … Thương cán bộ vượt suối khe/ Thương ta, cán bộ chăm về bản vui…”. 

     

29. ĐINH VĂN LÀNH. Ánh sáng Đảng cho / Đinh Văn Lành // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1975.- Số 1.- Tr.25 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Thắp trong con những niềm tin/ Sáng trong con cả trăm nghìn ước mơ/ Điện 
ru giấc ngủ con thơ/ Điện soi tay mẹ quay tơ nhịp nhàng/ Điện bên bếp lửa nhà sàn/ … Đời 
vui, lòng mẹ khát khao bao ngày/ Quê mình nay những đổi thay/ Đảng cho con ánh điện 
này con ơi”.  
 

30. LÒ VĂN CẬY. Bản Kang Cói thân thương / Lò Văn Cậy // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1975.- Số 1.- Tr.30-32 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Nay, cuộc đời người Xá Cẩu/ Không còn là dím, ron/ Không còn là nô lệ/ 
Đảng cho đôi mắt sáng/ Bác trao trái tim hồng/ Cho đường đời rộng bước/ … Nay ta về 
với ruộng/ Cùng anh em người Thái người Lào/ Ruộng Nà Cun đã quen tay chị cấy/ Lúa 
Nà Khì hai vụ đã quen ta/ Rừng thấy - rừng gật đầu, chim đua hót/ Suối nghe - như suối 
gửi lời ca/ Kang Cói ta đang đà đi tới/ Xây cuộc đời hơn hẳn gấp ngàn xưa”. 
 

31. NGUYỄN CHÍ DŨNG. Đứng gác dưới trăng / Nguyễn Chí Dũng // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1975.- Số 1.- Tr.36 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Giữa núi rừng miền Tây đêm nay con đứng gác/ Bỗng bồi hồi… nhìn bát ngát 
trăng lên/ … Đây vầng trăng rất thực, rất mơ/ Phải lòng Bác? (Hồn non sông đúc lại)/ … Đi 
suốt đường dài nếm đủ mọi gian truân/ Con lại nghĩ về những gian truân đời Bác/ Và 
vầng - trăng - sáng - ngời - vầng - trăng - bát - ngát/ Mãi hướng đời con đi theo mũi súng 
tiến công…/ Trăng đêm nay sáng ngời, hiền dịu, bao dung/ Tỏa bát ngát xuống núi rừng 
đất nước/ Như “muôn vàn tình thân yêu” của Bác/ Mãi muôn đời trùm lên khắp quê 
hương/ Con đứng nơi đây giữa đỉnh núi Chiềng Khương/ Với khẩu súng trong tay không 
bao giờ chúc xuống”. 

 

 32. HƠ A SAY. Tin tưởng Đảng / Hơ A Say // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1975.- Số 2.- Tr.15 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “... Ngày xưa giặc Pháp chiếm/ Trời tối dày căm hờn/ Khi nắng về soi chiếu/ Sáng 
lá tre lá rừng/ Có Cụ Hồ, có Đảng/ Suối nước nhảy reo mừng/ Có Đảng, có Cụ Hồ/ 
Người Mèo ta có chữ/ Như suối chảy rộn ràng/ Lớp lớp người học chữ/ Làm người Mèo 
vùng cao/ Ta đầy nguồn sức mạnh/ Sức Đảng bao lớn lao…”. 
 

 33. GIÀNG A PÁO. Hoa chàm nở / Giàng A Páo // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1975.- Số 2.- Tr.16 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Ta có Đảng/ Nay đã bốn lăm năm tròn/ Hoa chàm nở chênh chênh cao sườn  
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núi/ Tỏa sáng trên núi đá/ Ta có Đảng/ Người đảng viên xây nền vững khắp nơi/ … Ta 
có Đảng/ Như hoa chàm nở sáng/ Như lá chàm tươi xanh/ Thắm bền nhuộm vải nhuộm 
lanh”. 
 

 34. NGUYỄN ANH TUẤN. Mùa trăng… thơ Bác / Nguyễn Anh Tuấn // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 1975.- Số 2.- Tr.17 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Rừng miền Tây bao điều còn ấp ủ/ Phải chưa thôi lưu luyến bước chân 
Người/ Không còn nữa những mùa trăng hờn tủi/ Những tiếng khèn hứa hẹn cả mùa 
vui…/ Nhưng mỗi lần cháu vui niềm vui tuổi trẻ/ Thương Bác đêm trăng giấc lạnh trong 
tù/ Bác đem lại vầng trăng cho xứ sở/ Nên ánh trăng vời vợi những mùa thu/ Khi đã đi 
qua một chặng đường khốc liệt/ Chúng cháu lại đi, tuổi trẻ vững vàng/ Khi mảnh đất 
chan hòa mơ ước/ Cháu lại giảng thơ Bác giữa mùa trăng…”. 
 

 35. XUÂN KHỔN. Hoa Bác / Xuân Khổn // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1975.- 
Số 2.- Tr.32 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Hoa đào hồng phơn phớt/ Gợi nhớ một mùa xuân/ Hoa ban xòe cánh trắng/ 
Nói tấm lòng thủy chung…/ Còn lẵng hoa của Bác/ Sinh tự trong lòng người/ Bốn lăm 
năm chăm sóc/ Quả ngọt hương vị đời”. 

 

 36. NGUYỄN CHÍ DŨNG. Mẹ ru con giữa mùa xuân thống nhất / Nguyễn 
Chí Dũng // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1976.- Số 1.- Tr.24-25 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Ru con con ngủ cho ngoan/ Quê ta xanh biếc ngập tràn nắng xuân/ Núi cao, 
đồi thấp, rừng gần/ Nụ đào tươi thắm trắng ngần cành ban/ … Nghĩa tình Dân Đảng thủy 
chung/ Vượt đau thương đến tột cùng vinh quang/ Xuân này đẹp bóng hình con/ Bắc 
Nam sum họp vui hơn xuân nào!/ Tiếng thơ lòng Bác ngọt ngào/ Muôn đời vẫn tỏa ấm 
vào tim ta/ Thành muôn khúc hát bài ca/ Thành muôn sự sống bao la đất trời/ … Sông 
Đà sông Mã quê ta/ Cạn bằng chiếc đũa không xa tấc lòng/ Tình yêu Tổ quốc mênh 
mông/ Nơi cao sâu vẫn vô cùng tinh khôi…”. 

 

37. ĐÀO XUÂN NGÀ. Vẫn có Bác mùa xuân / Đào Xuân Ngà // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1978.- Tr.31 

ĐC.28 
                 V115NGH 

“Khi vào lăng viếng Bác/ Tôi đến thăm cây ban Điện Biên/ Cây nhận ra người 
quê Tây Bắc/ Lá cành rung như trò chuyện riêng/ … Hàng cây ban trên đường Điện 
Biên/ Vẫn dáng đẹp hoa ban Tây Bắc/ Cây bên đường hướng về lăng Bác/ Từng chùm 
hoa nở rung rinh/ Hoa ban nở giữa Ba Đình/ Màu trắng của hoa hòa trong muôn sắc/ ... 
Hoa bên lăng như Tây Bắc điệp trùng/ Vẫn năm cánh một mầu bình dị/ Hoa bên lăng 
như cháu con hội tụ/ Bản mường vẫn có Bác ngày xuân”.    

 

38. XUÂN ĐÀI. Bài thơ Xuân 80 / Xuân Đài // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1980.- Số 1.- Tr.4 

           ĐC.28 
                V115NGH 
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 “Viết bài thơ mới mừng xuân/ Rộn bên tai triệu bước chân lên đường/ … Giang 
tay trai gái lên đàng/ Như muôn lớp sóng đang tràn khắp nơi/ Trời xuân đầy những nụ 
cười/ Công trường đang gọi sức người hiến dâng/ … Xuân tám mươi rất tự hào/ Mừng 
xuân mừng Đảng đã bước vào năm mươi/ Chặng đường xuân Đảng sáng ngời/ Đảng đưa 
ta tới chân trời tươi hoa/ Chín mươi xuân Bác không già/ Người là sức sống - Người là 
ước mơ/ Người là tươi thắm ngọn cờ/ Người là ý vạn bài thơ cho đời…”.  
 

39. NGUYỄN KHÔI. Ao cá Bác Hồ / Nguyễn Khôi // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1980.- Số 1.- Tr.17 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Hôm nao nhà Bác ghé thăm/ Lên sàn thăm chỗ Bác nằm đơn sao/ Ghé thăm đàn 
cá dưới ao/ … Bản xây ao cá Bác Hồ/ Những mừng cá tự thủ đô lên ngàn/ Sớm chiều 
dân bản vui chăm/ Trăm con giống nở trăm đàn sinh sôi/ … Mỗi ngày mười chín tháng 
năm/ Già vui dắt trẻ “thăm” vòng quanh ao/ Thấy người cá nổi xôn xao/ Người trông cá 
lại nôn nao nhớ Người/ Bác Hồ ơi! Bác Hồ ơi/ Mỗi ao cá mảnh lòng Người bao la/ Lòng 
lo bao nỗi gần xa/ Vẫn thương con cá ao nhà đói no?/ Ngàn năm gương sáng Bác Hồ/ 
Vầng trăng ao nhỏ, tiếng thơ bổng trầm/ Phút mơ thấy cá vẫy vùng/ Bên ao lại gặp thong 
dong Bác cười”. 

 

40. NGUYỄN KHÔI. Ngọn lửa Bác Hồ / Nguyễn Khôi // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1980.- Số 2.- Tr.10 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Đón ngọn lửa thiêng lên sóng núi/ Tưởng như Bác lại chiến khu xưa/ … Gửi tới 
bản xa một ngọn đèn/ Lửa hồng cách mạng sáng con tim/ ... Bàn định canh đưa bản tiến 
lên…/ Đưa đến mường cao ánh nắng mai/ Ầm ầm máy húc chuyển đồi cây/ Đắp nên đập 
lớn: Hồ trên núi/ Đàn cá Bác Hồ lấp lánh vây…/ Từ Kim Liên lên nở ánh sen vàng/ Ấm 
lòng bản nhỏ rực hoa ban/ Đã say phá núi cày nương lúa/ Người H’Mông bỏ kiếp sống 
lang thang/ Khâu Cả bừng tươi hoa đào đỏ/ Khèn xuân xuống phố rộn bàn chân/ Bổi hổi 
mong ai vừa kịp hội/ Đồng nương quật khởi biếc mầm xuân/ Ơn Bác một lòng xây Tổ 
quốc/ Từ xuôi lên ngược suốt đường vui/ Chốt cao ngọn súng canh biên giới/ Ngọn lửa 
Kim Liên ấm tình Người…”. 

 

41. NGUYỄN TIẾN ĐẠT. Trọn bài ca / Nguyễn Tiến Đạt // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1986.- Số 4.- Tr.24 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Bốn bề tường đá kín như bưng/ Ánh sáng Đảng ta vẫn sáng rừng/ … “Suối reo” 
dội sáng đến “Lắng mướng”/ Hạt giống đỏ tươi Đảng ta ương/ Dù trên sỏi đá mầm vẫn 
mọc/ Bão táp bao lần vẫn ngát hương/ Cây đào Tô Hiệu vẫn thắm hoa/ Báo xuân sẽ đến 
với mọi nhà/ Tổ quốc hôm nay vui thống nhất/ Kính dâng Đảng, Bác trọn bài ca”. 

 

42. THÀO A CHIA. Người HMông yêu Đảng / Thào A Chia // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1985.- Số 3.- Tr.7 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Vầng dương bừng sáng quê hương ta/ Hạnh phúc chan hòa/ Từng tia nắng ấm 
đây/ Công ơn Đảng đã cho ta/ Kìa là đồi lúa khoe trĩu bông tràn đầy rừng xanh/ Đây núi 
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non rừng vàng, rừng bạc của ta/ … Làng xá tới bản mường/ Vùng cao tới phố phường/ 
Đâu có Đảng là vui no ấm/ Đâu có Đảng là có tự do, là mùa xuân tới đó/ Từ khi ta có 
Đảng đời ta tươi sáng lên/ Ta yêu Đảng như yêu đôi mắt/ … Từ khi ta có Đảng đời ta 
tươi sáng hơn/ Ta coi Đảng như con ngươi mắt/ Ta coi Đảng như trái tim ta/ Nguyện đi 
theo ánh sáng soi của Đảng”. 

 

43. ĐINH THỊ THU XUÂN. Tiếng côồng Phù Yên / Đinh Thị Thu Xuân // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 1985.- Số 3.- Tr.35 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Trăng Phù Yên lai láng mặt sông Đà/ Con nước xanh xanh, núi trải xa xa/ Dóng 
dả Phù Yên tiếng côồng êm dịu/ Mà nghe mênh mông, tha thiết yêu thương/ … Em nói 
tiếng côồng là tiếng ca ơn Đảng/ Như mặt trời lên chiếu sáng quê hương/ Tiềng côồng 
Phù Yên mỗi mùa đón xuân sang/ Là tiếng hát cuộc đời, tiếng hát từ muôn phương/ Ôi! 
Những trai Kim Bon, những gái Tân Phong!/ Hạnh phúc vươn dài khi đời ta có Đảng/ 
Cây lúa Phù Yên dệt bài ca năm tấn/ Ân nghĩa mai sau cũng gửi lại một tiếng côồng/ 
Đêm Phù Yên trăng tỏa sáng đôi bờ/ Nghe mãi dư âm tiếng cuộc đời rạo rực/ Dóng dả 
ngân dài tiếng côồng đêm thao thức/ Tiếng côồng Phù Yên cùng đất nước ra quân”. 

 

44. SHÔNGX NHIAX TUZ. Hoa chàm nở / Shôngx Nhiax Tuz // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1985.- Số 3.- Tr.40-41 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Hoa chàm nở bảy cánh từng chùm đỏ thắm/ Ta có Đảng - Đảng tuổi năm nhăm/ 
Hoa chàm nở bảy cánh tươi sắc sen hồng/ Ta có Đảng - Đảng năm nhăm tuổi tròn (đầy)/       
… Ta có Đảng - Đảng lãnh đạo đất nước ta/ … Ta có Đảng - Đảng dạy đồng bào 
HMông ở định canh định cư/ Ta có Đảng như hoa chàm nở kết trái/ Đảng dạy ta như 
chàm nhuộm vải cho ta mặc/ Ta có Đảng như hoa chàm nở kết trái nơi nơi/ Đảng dạy ta 
như chàm nhuộm vải mặc ấm mọi người”.  

 

45. SÙNG NHÌA TÚ. Mười chín tháng tám = Cauv chuôx hli siv / Sùng Nhìa 
Tú; Sùng Nhè Tú dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1985.- Số 1.- Tr.58-59 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Nhớ lại ngày xưa khi giặc Pháp còn chiếm nước mình/ Đồng bào ta trăm chiều 
khổ cực/ … Nhớ lại ngày nào khi giặc Nhật chiếm đất ta/ Đồng bào ta nghìn lần khổ ải/ 
… Năm nay nhớ lại mười chín tháng Tám năm nào/ Có Bác Hồ, Người dẫn đường muôn 
dân/ Vùng dậy tự giải phóng, giành lại hòa bình/ Năm nay nhớ lại ngày mười chín tháng 
Tám năm ấy/ Có Bác Hồ, Người chỉ lối đồng bào/ Đứng thẳng dậy, giành lại cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc”. 

 

46. HOÀNG NGỌC. Cây đào - mùa xuân / Hoàng Ngọc // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1986.- Số 3.- Tr.2-3 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Vui gì đó mà hoa đào nở rộ/ Tự cuối đông không đợi đến xuân mời/ Ngục tù xưa 
những cành đào đua nở/ Chào mùa xuân nhé bao búp non tươi/ … Từ nơi đây ta ngắm 
nhìn một dải/ Đẹp tươi, bát ngát Sơn La/ Như chim đại bàng/ Cánh trái vẫy sông Đà/ 
Cánh phải vươn sông Mã/ Cánh trái xanh tre, xanh chè màu mỡ/ Cánh phải hồng cánh 
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kiến tương lai/ Và trong lòng cao nguyên đá vôi/ Đàn bò mập mang bao nguồn thịt, sữa/ 
… Ấm tình người nương ruộng lại liền chung/ Màu xanh chè thắm Mộc Châu/ … Phù 
Yên đồng ruộng bời bời/ Lúa vươn năm tấn, điện ngời, ngói son/ Quỳnh Nhai xa mấy 
mà xa/ Đường xe nối lại vào ra dập dìu/ … Đảng đem đến mùa xuân rực rỡ/ Cho Sơn La 
bát ngát màu xanh/ Cho đại bàng tung cánh bay nhanh”.  
 

47. HỜ A CHỨ. Đảng cho ta cây bút viết = Đangv muôx chưx mêv trau pêz 
sâu / Hờ A Chứ; Hờ A Di dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1986.- Số 3.- Tr.4-5 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Ngày xưa người HMông ta/ Sống dưới chế độ vua quan/ Chúng không cho cây 
bút ta viết/ Ta sống cuộc đời mù dại không biết chữ/ … Ta sống cuộc đời tăm tối không 
nhìn xa thấy rộng/ … Nhờ có Đảng đến dạy/ Các dân tộc đoàn kết lại/ Người HMông ta 
mới có quyền/ Cầm bút viết nên con chữ mình/ Nhờ có Đảng đến dạy/ Các dân tộc 
chung một lòng/ Người HMông ta mới có quyền/ Cầm bút viết trên trang giấy mới”. 
 

48. HỜ A DI. Bản HMông có máy xay = Pêz HMôugz muôx meir jov cxur / 
Hờ A Di // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1986.- Số 3.- Tr.16 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Nhờ có Đảng dẫn đường/ Ngày nay người HMông ta đã có máy xay/ Ta 
không phải giã gạo bằng chân suốt nửa đêm/ … Có máy xay ta sống cuộc đời trong sáng 
như ánh mặt trời/ Người HMông ta nhớ công ơn Đảng suốt đời/ Có máy xay ta sống 
cuộc đời trong sáng như ánh trăng/ Người HMông ta nhớ công ơn Đảng mãi ngày năm”.  
 

49. HỜ A DI. Tiếng hát mồ côi = Củr cxiêx njuôl / Hờ A Di // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1987.- Số 2.- Tr.18-20 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Người mồ côi như mình/ Không có bố có mẹ/ Ăn thì ăn hạt trấu/ Mặc thì mặc 
cái xấu/ Người mồ côi như mình/ Không có bố có mẹ/ Ăn thì ăn hạt lép/ Mặc thì mặc cái 
rách/ … Giờ đây có Bác Hồ đến dạy bảo/ Mồ côi được học hành/ … Được sung sướng 
trong sáng như ánh mặt trăng/ ... Mồ côi được ăn no mặc ấm/ Cuộc đời mồ côi từ đây/ 
Được vui tươi như muôn ánh sao mai”. 
 

50. CẦM HÙNG. Nhớ lời Bác dặn năm xưa = Quám Pú Hô bó son mứn đới 
nhắng xiểng / Cầm Hùng; L.T.H dịch nghĩa // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 3.- 
Tr.100-101 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Hồi năm năm chín (59) Bác lên/ Sơn La còn nhớ những lời Bác dặn/ Trong lòng 
dân mỗi bản, mỗi mường/ Vẫn chói lọi như ánh sáng ban mai mỗi ngày ta gặp/ Lời Bác 
rằng/ Toàn dân đoàn kết một lòng/ Miền xuôi miền ngược đều là anh em/ Không phân 
biệt Thái, Kinh, Mèo, Mán/ Cùng ghé vai chung sức chung lòng/ Nghe lời Bác chúng 
con nguyện nhớ/ … Kéo điện từ dòng nước sông Đà/ Cho ánh sáng về mọi nhà mọi 
chốn/ … Trồng thêm cây cho rừng ta xanh mãi/ Trồng mía, trồng ngô ngút ngàn phiêng 
bãi/ Núi đồi cao từng đàn trâu, bò ung dung gặm cỏ/ Cho ấm no về với mọi nhà/ Nhịp 
múa xòe hát ca vang mãi đêm trăng/ … Bác Hồ ơi chúng con xin nhớ/ Lời Bác dặn là 
cuộc sống để vươn lên”. 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 12 

51. LÒ MINH ÓN. Suy nghĩ lại = Non ngặm phăng lu / Lò Minh Ón; Lò Công 
Thành dịch nghĩa // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 3.- Tr.103-104 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Dụi mắt nhìn cho sáng đường đi/ Đổi cách nghĩ suy, làm ăn kiểu mới/ Cỏ 
gianh trâu sắt đi cày bật rễ/ Đầm lầy ta ủi làm nên ao hồ/ Đất đen cho vào khuôn thành 
gạch ngói/ Để xây nhà thay liếp, thay gianh/ Cho cả bản chung một màu ngói đỏ/ Cho ao 
hồ đầy cá đầy tôm/ Cuộc sống mới mừng vui no ấm/ … Nhờ ơn Đảng ta nghe theo lời 
Đảng/ Làm giàu từ đất bãi bỏ hoang”. 

 

52. MÙI KHÁNH TRUNG. Nhớ mãi một lần thăm Lăng Bác / Mùi Khánh 
Trung // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 6.- Tr.40 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Con vẫn hằng ao ước/ Được vào Lăng viếng Bác/ Giữa thủ đô thân yêu/ Từ 
miền quê xa xôi/ Nay con đến thăm Người/ Nghe xôn xao trong nắng/ Hơi ấm Người 
đâu đây/ … Trong muôn sắc trăm hoa/ Có hoa ban thơm ngát/ Là tấm lòng Tây Bắc/ Đối 
với người Cha yêu/ Ngày mai con trở về/ Quên sao lần gặp ấy/ Bóng hình Cha yêu quý/ 
Dõi theo con suốt đời”. 

 

53. LÒ MINH ÓN. Tết nhớ Bác Hồ = Chiêng ngắm họt Pú Hố / Lò Minh Ón // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 1.- Tr.64 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Bác Hồ ơi! Tết đến rồi/ Đêm giao thừa có nghe Bác đọc thơ?/ Linh thiêng đốt 
nén hương dâng Bác/ Bánh chưng xanh thơm mùi lúa mới/ Kính dâng Người năm mới 
mùa bội thu/ Lời Bác dặn chúng con xin nhớ/ Trong tim mỗi người ngàn năm chói lọi/ 
Tết muôn người dâng Bác mùa bội thu”. 
 

54. CÀ VĂN CÓN. Hoa năm cánh = Bók hả nga / Cà Văn Cón // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 2001.- Số 1.- Tr.34-35 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Rừng xanh hoa nở màu đỏ thắm/ Núi đồi hoa trắng, trắng hoa ban/ Nhưng đẹp 
hơn cả là hoa năm cánh giữa mường/ Rực rỡ cả bầu trời sáng trong/ Hoa năm cánh 
không sợ gì gió bão/ … Hương hoa thơm gọi núi rừng xanh màu xanh muôn thuở/ Cho 
cánh đồng xanh lúa, xanh ngô/ Cho đàn cháu vui đùa ca hát/ Nghe lời hay và học những 
lời hay/ Gái với trai múa xòe theo nhịp trống/ Phố phường chợ búa đông vui/ Hoa năm 
cánh cho bản mường ta giàu mạnh/ Chung một lòng ngăn sông lớn nên hồ/ Cho điện về 
rừng núi sáng như sao/ Cho thuyền bè ngược xuôi, xuôi ngược/ ... Hoa thơm, thơm ngát 
muôn đời/ Tung bay năm cánh giữa trời Việt Nam”. 
 

55. LÊ MAI THAO. Trước nhà ngục Sơn La / Lê Mai Thao // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 2001.- Số 3.- Tr.29 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Địa ngục là đây/ Nơi lưu đày những người cộng sản/ … Khu biệt giam tối tăm 
cánh sắt/ Không giam nổi ý chí kiên gan/ … Năm tháng qua đi, tội ác còn ghi, khí phách 
chiến công còn mãi/ ... Lặng yên, lặng yên nghe/ Âm thầm tiếng hát/ Tiếng hát ngân lên 
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từ cõi đất/ Nẩy những mầm đào xanh”.  
 

56. XUÂN PHAN. Hoa ban bên Lăng Bác / Xuân Phan // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 2002.- Số xuân.- Tr.33 

           ĐC.28 
                V115NGH 

“… Hoa ban rực nắng trời chiều/ Ơi rừng xuân đó mãi theo chân Người/ Bác ơi! 
Tây Bắc xa xôi/ Ba Đình cháu ngỡ núi đồi quê hương/ Mường bản góp chút sắc hương/ 
Về đây nghe Bác: Yêu thương vô vàn…/ Đây hoa ban của núi ngàn/ Hoa thương - Hoa 
nhớ - Hoa ơn Bác Hồ/ Hoa xuân Độc lập - Tự do/ Bác cho mường bản ấm no đổi đời/ … Hoa 
ban Hà Nội hôm nay/ Đậm đà hương núi sắc mây ngàn đời/ Theo vào lăng cả hương đời/ 
Núi rừng dâng Bác muôn lời nhớ ơn/ Tháng năm Hà Nội mãi xuân/ Hoa ban Tây Bắc 
trắng ngần bên lăng”. 
 

57. LƯỜNG VĂN NAM. Bác Hồ cứu nước = Hô Pú au mương / Lường Văn 
Nam;  L.H.T. dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2000.- Số 2.- Tr.71-72 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Noi theo cha ông Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước/ Bác đến nhiều nơi tìm 
đường cách mạng/ Ngọn đuốc nào soi sáng bước chân Người/ Ngọn đuốc nào theo 
Người về đất Việt/ Cách mạng bùng lên sáng rực cả khe sâu núi cao/ Đoàn kết bên nhau 
theo Đảng, theo Bác đuổi giặc xâm lăng/ Cùng nhau đánh cho tan xiềng xích thực dân/ 
Đòi lại quyền dân chủ ngàn năm mơ ước/ Đòi lại nền độc lập khai sinh đất nước/ Ngày 
mồng hai tháng chín Bác đọc tuyên ngôn độc lập/ Tự do đến với các dân tộc Việt Nam/ 
Cờ đỏ sao vàng mãi mãi tung bay”. 
 

58. ĐINH THỊ HOÀI. Ơn Đảng / Đinh Thị Hoài; Sa Phong Ba dịch // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 2000.- Số 4.- Tr.76 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Rừng, đất mường ta đã sáng trong/ Dân mường ta được sống cuộc đời bình 
yên, êm ấm/ Ấy là nhờ có Đảng, Bác Hồ sáng soi/ Nhờ ánh nắng sưởi ấm cho đời/ Như 
ánh mặt trời/ Xua tan bao đám mây đen/ Cho vầng sáng muôn loài/ Xua tan đám mây 
xám/ Hòng che khuất đêm trăng/ Đất mường ta sáng rạng/ Dân mường ta ơn Đảng suốt 
đời”.  

 

59. NGUYỄN HOÀNH. Nhớ lời Bác dặn / Nguyễn Hoành // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1999.- Số 4.- Tr.20-21 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Ngày mùng tám tháng năm/ Đã bốn chục năm rồi nhưng ai cũng nhớ/ Chúng 
con sum vầy bên Bác về thăm/ Trời Mộc Châu như cao hơn, xanh hơn/ Đầu mùa hạ 
nắng bừng lên sắc lá/ Thấy Bác vui, ánh mắt Bác cười/ … Rất nhân từ như lời cha dặn/ 
Như dòng sữa ngọt ngào núm ruột mẹ trao/ Như có phép lạ, như trước giờ xông trận/ 
Dám hy sinh, khi mệnh lệnh được giao/ Mộc Châu hôm nay/ Đã là quê hương của biết 
bao người/ … Cũng đất ấy có bao quả ngọt/ Đất và trời ta gọi mãi khôn nguôi...”. 
 

60. HOÀNG NÓ. Tiếng hát người Thái / Hoàng Nó // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1999.- Số 4.- Tr.40-41 
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           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Bác Hồ, người đem giống trường sinh/ Gieo mầm mọc thành cây chò chỉ/ Trụ 
vững bền đoàn kết dân ta/ … Thế kỷ 20 người nô lệ làm chủ/ Dân ta thoát ách ngục tù/ 
Nòi giống được sinh sôi đàn lũ/ Gái trai nay xinh đẹp lớn khôn/ Văn minh tiếp cận trên 
bừng sáng/ Xây dựng bản mường thành châu báu ngọc ngà/ Bác Hồ mới thực là then 
cha/ Dìu dắt dân ta làm lấy cuộc đời/ Thế kỷ 20 dấu son chói lọi/ Tôn vinh Người danh 
nhân vĩnh cửu/ Cháu con nguyện muôn đời nối tiếp/ Theo đường đi tới đích vinh 
quang”. 

 

61. QUANG THỊNH. Qua dốc Nàng Han / Quang Thịnh // Tạp chí Suối Reo.- 
2004.- Số 6.- Tr.28-29 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Ngày xưa dốc hẹp gồ ghề/ Bây giờ trải nhựa phẳng lỳ thênh thang/ … Đập Nà 
Nghịu chặn dòng cần mẫn/ Nước theo mương mải miết sóng lăn tăn/ Tất bật ngày mùa 
đồng cao, ruộng thấp/ Thủng thẳng trâu bừa, xen dáng máy cày lăn/ … Thấp thoáng nhà 
xây tường trắng, mái bằng/ Đường điện quốc gia vắt ngang sườn núi/ Lưới điện bản Bùa 
mạng nhện tơ dăng/ … Hạ vàng qua dốc Nàng Han/ Xốn xang tấc dạ quê nàng đổi thay/ 
Công ơn Đảng Bác cao dầy/ Dẫn đường đổi mới dựng xây quê nhà!”. 
 

62. A CHU. Ơn Đảng = Ndo đangv côngz / A Chu; Vừ A Chu dịch  // Tạp chí 
Suối Reo.- 2004.- Số 6.- Tr.71-72 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Khi có Đảng, Chính phủ/ Đầu tư cây giống vật nuôi/ Cán bộ hướng dẫn kỹ 
thuật gieo trồng/ Đâu đâu cũng làm theo lời Đảng/ Nay ta từng bước giảm đói nghèo/ 
Nhờ có Đảng, Nhà nước/ Đời sống ngày một thay da, đổi thịt/ Tết này có cơm ngon, áo 
đẹp/ Tiếng khèn ca, múa hát vang rừng/ Dân ta một lòng ơn Đảng”. 
 

63. XUÂN MAI. Nhớ ơn Bác / Xuân Mai // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 2.- 
Tr.16-17 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Bác đã cho con cả mùa xuân/ Cho manh áo mặc, bát cơm ăn/ Ruộng đất cửa 
nhà con có đủ/ ... Bác lại cho con được học hành/ Cho đời tươi lại tuổi xuân xanh/ Trẻ 
già trai gái đời no ấm/ Việt Nam có Bác Hồ Chí Minh/ … Bác đã đi xa rồi/ Nhớ những 
lời Người dạy/ Con xin nguyện mãi mãi/ Trung hiếu đến trọn đời/ Xây đất nước đẹp 
tươi/ Vinh quang và chiến thắng/ Hồ Chí Minh - Một vì sao sáng/ Công ơn Người như 
biển rộng trời cao/ Tổ quốc Việt Nam kiêu hãnh tự hào/ Quê hương mình vươn tới tầm 
cao/ Để xứng đáng với công lao trời bể”. 

 

64. BÙI CÔNG BÍNH. Mãi mãi Việt Nam / Bùi Công Bính // Tạp chí Suối 
Reo.- 2005.- Số 5.- Tr.79-80 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Buổi sáng ấy, nắng Ba Đình rực rỡ/ Hàng triệu người nín thở ngước lên/ Bác Hồ 
đó - Bộ ka ki giản dị/ Người nhìn ta đôi mắt dịu hiền/ … Và Hà Nội - Ngày mồng 2 
tháng 9/ Gương mặt người sáng giữa cờ hoa/ Cả đất nước đón một thời đại mới/ Nước 
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Việt Nam Dân chủ Cộng hòa/ Ta viết tên Việt Nam vào bản đồ thế giới/ Thành phố Hồ 
Chí Minh rực rỡ tên vàng/ Cờ đỏ bay giữa trời xanh Tổ quốc/ Bờ biển Đông - một dải 
Bắc Nam/ … “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”/ Người dặn lại cho muôn đời con 
cháu/ Ôi độc lập ta giành bằng xương máu/ Sẽ mãi mãi trường tồn, mãi mãi Việt Nam!”. 

 

65. VŨ MINH. Đảng ta / Vũ Minh // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 1.- Tr.13 
           ĐC.56 

                    S515R 
 “… Đảng cho ta biết ngẩng cao đầu/ Cho trí tuệ để làm người thực thụ/ Đảng lo từ 
nụ cười cho trẻ thơ và các cụ/ Lo cho người đã khuất yên bình/ Lo đất nước mình hạnh 
phúc văn minh/ Mỗi chúng ta hãy tự nghĩ về mình/ Luyện tâm đức theo con đường của 
Đảng”. 

 

66. HÀ NGỌC THẨM. Bài thơ dâng Đảng / Hà Ngọc Thẩm // Tạp chí Suối 
Reo.- 2006.- Số 3.- Tr.16 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Đảng của tôi - người mẹ diệu kỳ/ Đã đưa tôi từ bùn đen, tù ngục/ Từ nhớp 
nhơ, khổ đau, đói rét/ Cất cánh bay lên với chân lý chói ngời/ Đảng của tôi - người sáng 
tạo cuộc đời/ Đưa chúng tôi đi dưới vầng hạnh phúc/ Rộn rã muôn nơi đất trời rạo rực/ 
Trên con đường Người đất nước sinh sôi”. 
 

67. XUÂN MAI. Đảng quang vinh đất nước anh hùng / Xuân Mai // Tạp chí 
Suối Reo.- 2006.- Số 3.- Tr.17-18 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Bảy mươi sáu mùa xuân Đảng ta bất diệt/ Cầm lái con thuyền cách mạng Việt 
Nam/ … Hai mươi năm trên con đường đổi mới/ Đất nước từng ngày đổi thịt thay da/ 
Hạnh phúc ấm no đến khắp mọi nhà/ Đón xuân về lộng lẫy rợp cờ hoa/ … Lớp lớp cháu 
con nay điệp điệp trùng trùng/ Mang tri thức và tâm hồn thời đại/ Như cha ông xưa từng 
đi mở cõi/ Xây đắp non sông tươi đẹp mạnh giàu/ Cùng với năm châu nối lại nhịp cầu/ 
Cùng nắm tay nhau trên đường hội nhập/ ... Có Đảng quang vinh chỉ đường dẫn lối/ Bảy 
mươi sáu năm đường ta đi tới/ Khúc quân hành vang mãi bản hùng ca”. 
 

68. HOÀNG TRỪU. Dấu ấn tháng tư / Hoàng Trừu // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- 
Số 3.- Tr.19 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Những tháng tư sao mà kỳ diệu/ Nghị quyết Đảng X dẫn lối ta đi/ Chớp vận 
hội thời cơ băng qua thử thách/ Tiến mạnh, tiến nhanh sánh vai cùng các nước hùng 
cường/ ... Đảng chỉ lối vững vàng thắng lợi/ Việt Nam ơi! Ta lại trường chinh”. 
 

69. QUANG ĐỨC. Bác Hồ với Mộc Châu / Quang Đức // Tạp chí Suối Reo.- 
2006.- Số 3.- Tr.48 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Mộc Châu ngày ấy Bác về thăm/ Mới đó nay tròn 46 năm!/ Hơi ấm còn vương 
dòng bút tích/ Tươi nguyên lời dặn “Vượt khó khăn”/ Bác mãi còn đây với mọi nhà/ Với 
từng dân tộc khắp gần xa/ Với người chiến sỹ ngoài biên giới/ Với núi rừng đây với cỏ 
hoa/ Bác mãi còn đây với Mộc Châu/ Bác vui khi thấy Mộc Châu giàu!/ Thảo nguyên thị 
xã ngày mai đó/ Rộn tiếng còi ca những sớm chiều…”. 
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70. LƯỜNG VĂN NAM. Nhớ ơn Bác Hồ = Vốn sường Pú Hô / Lường Văn 
Nam // Tạp chí Suối Reo.- 2009.- Số 3.- Tr.68-69 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Bác đã đi xa rồi xa mãi/ Bốn mươi năm rồi. Nhớ quá Bác Hồ ơi!/ Lời của Bác 
vẫn vang cùng sông núi/ Hòa trong tim bao ngàn vạn con người/ Bác căn dặn toàn dân 
cùng gắng sức/ Đuổi giặc nghèo giặc dốt ra khỏi nhà/ Giặc cướp mường ra khỏi đất quê 
hương/ Cho nương lúa, ruộng đồng xanh tốt/ Mùa bội thu đến với mọi nhà/ … Ta nhớ 
Bác nguyện làm theo lời Bác/ Làm gương soi, soi lại cả thân mình”.  

 

71. ĐÀO QUANG LÂM. Dưới cờ Đảng / Đào Quang Lâm // Tạp chí Suối Reo.- 
2005.- Số 01.- Tr.7 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Vừng trời đông bừng sáng/ Xua tan hết đêm dài/ Cờ búa liềm rẽ sóng/ Chở xuân 
về: Tháng hai!/ Lịch sử viết thêm trang/ Bốn ngàn năm dồn lại/ Hoa Điện Biên thắm 
mãi/ Mừng đại thắng mùa xuân/ Ý Đảng hợp lòng dân/ “Non sông liền một dải”/ Bốn 
mùa cây hoa trái/ Cùng nhau vững tay cầm/ Hạt giống đỏ nẩy mầm/ Cây xum xuê cành 
lá/ Dòng đời trôi hối hả/ Bảy nhăm mùa xuân sang”. 
 

  72. NGÔ TRIỆU LUẬT. Nhớ Người / Ngô Triệu Luật // Tạp chí Suối Reo.- 
2005.- Số 01.- Tr.9 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đầu xuân, Bác tặng trăng tròn/ Thi đàn hẹn cả nước non xum vầy/ Đọc thơ lãnh 
tụ hôm nay/ Nhớ Người vì nước, thương ngày chiến khu”. 

 

  73. NGỌC HỒNG. Mừng Đảng / Ngọc Hồng // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 
01.- Tr.9 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Mừng Đảng quang vinh bảy lăm xuân/ Đường hai thế kỷ đẹp thiên thần/ Thành 
công đổi mới dân ơn Đảng/ Hạnh phúc, ấm no Đảng vì dân”. 
 

  74. HOÀNG NÓ. Trở về bản cũ / Hoàng Nó; Hoàng Mai Lộc dịch // Tiếng hát 
mường hoa ban: Thơ.- H. : Văn hóa dân tộc.- 1986.- Tr.19-24; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      T306H 

“… Thương dân, Đảng chia trâu cày ruộng cấy/ Được học hành chữ nghĩa/ … 
Ước mơ mường bản được độc lập - tự do/ Nay quê mình đã được bình yên xây đời mới/ 
Tăng thêm sức mạnh, cùng đứng lên đoàn kết đánh giặc cứu nước/ … Bền lòng đoàn kết 
anh em theo Đảng đến cùng/ Hồ Chí Minh ngời sáng muôn năm!”. 

  

 75. GIÀNG THỊ CHIA. Dâng Đảng 75 mùa hoa = Phôngv trâu Đảng 75 
chaix pax tơưs / Giàng Thị Chia // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 01.- Tr.71-72 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Có Đảng đời ta vui gấp bao lần/ Xuân đến, đông mãi vào dĩ vãng/ ... Có Đảng, 
đời ta lung linh sáng/ Đảng mở đường, tiếng xe làm vui cả núi rừng/ Để ta làm giàu cho 
cuộc đời/ Đảng mở đường ôm tròn theo núi lên đến bản xa/ Để cho người già đỡ khổ, em 
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thơ được học hành/ Mỗi bản làng, gia đình sống thanh bình/ Công ơn Đảng ghi mãi đừng 
quên/ … Cả dân tộc dâng Đảng trọn 75 niềm tin yêu/ Cờ đỏ sao năm cánh tung bay như 
ánh nắng phía chân trời/ Cả đất Việt dâng Đảng 75 mùa hoa nở”. 
 

76. LÒ VĂN NHAO. Nhớ ơn Đảng / Lò Văn Nhao; L.T.H dịch // Tạp chí Suối 
Reo.- 2005.- Số 04.- Tr.75-76 

ĐC.56 
                    S515R  
 “... Tháng Tám mùa thu cách mạng bùng lên/ Cả dân tộc cùng theo Đảng, Bác/ 
Hồi sinh cuộc sống làm người/ Như xuân về nở rộ những bông hoa/ Ban lại trắng rừng, 
ngọc lan thơm ngào ngạt/ Mắt sáng, lòng vui ta lại ngẩng cao đầu/ ... Bình yên rồi cuộc 
sống hôm nay/ Con đường đẹp tương lai rộng mở/ Thỏa lòng mong ước mọi người dân”. 

 

77. THU HỒNG. Đọc thơ Bác / Thu Hồng // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 03.- 
Tr.49 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đêm tháng năm, con đọc thơ Người/ Gặp lại vầng trăng hiền hòa dung dị/ … Vì 
dân tộc Người đi khắp nẻo đường/ Tìm đường đi cho dân tộc theo đi/ Trong ngục tối 
bừng hồn thơ “Nhật ký”/ Tỏa chân dung người cộng sản sáng ngời/ Bao năm bôn ba, 
Bác chẳng dừng chân/ Thơ theo Bác ấm đêm rừng Việt Bắc/ Đây suối Lê-nin, kia núi 
Mác/ Còn bâng khuâng in bóng hình Người/ … Đêm tháng năm con đọc thơ Người/ Gặp 
trong trang sách đậm tình thương của Bác/ Vọng giữa đại ngàn, ngân nga suối hát/ 
Những vần thơ dát những ánh vàng”.  
 

78. BÙI CÔNG BÍNH. 79 mùa xuân / Bùi Công Bính // Tạp chí Suối Reo.- 
2010.- Số 03.- Tr.68 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Từ buổi ra đời đến lúc ra đi/ Bảy mươi chín mùa xuân trong như ngọc/ Người đã 
hiến đời mình cho dân tộc/ ... Suốt cả cuộc đời, không một mái nhà riêng/ Đất nước là 
ngôi nhà của Bác/ … Với Người - Độc lập, tự do là quý nhất/ Hạnh phúc của nhân dân là 
mục đích của đời mình/ Ở đỉnh cao, Người vẫn ghét những hư vinh/ Những bức ảnh tô 
màu, Người chẳng thích/ Đến với nông dân - Người vui cười tát nước/ Đến với trẻ em - 
Người múa hát chan hòa!/ ... Giản dị - bình thường - yêu dân - yêu nước/ Và vì thế, tất 
cả chúng ta gọi Người là Bác/ Bác kính yêu! Dân tộc mãi bên Người!”. 

 

79. CÀ THỊ HOAN. Sơn La làm theo lời Bác = Sơn La đảy láng chaư Pú Hố / 
Cà Thị Hoan // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 3.- Tr.71-72 

          ĐC.56 
          S515R 
“Nhớ những ngày tháng 5 lịch sử đón Người về thăm/ Núi rừng Sơn La như 

nghiêng mình chào Bác/ … Yêu đất bản Bác nhẹ nhàng chân bước/ Thương muôn dân 
Bác cất tiếng dặn dò/ “Toàn dân một lòng đoàn kết/ Xua đói nghèo - dốt nát vươn tới 
giàu sang”/ Đường Bác đến năm xưa mây mù còn phủ kín/ Đến hôm nay tỏa rực sáng 
nắng ban mai/ Bản mường giàu sang phố phường tấp nập/ … Dòng sông Đà cuồn cuộn 
phù sa/ Nay đã dựng lên công trình thế kỷ/ Tỏa ánh sao vàng đến khắp muôn phương/ … Sơn 
La hôm nay, như ước nguyện của Bác/ Mỗi bước đi mang lời Bác theo cùng”.  

 
80. BẠC CẦM NĂM. Trời trong mới thấy mặt trời = Phạ xiểng chắng hên ta 

vến / Bạc Cầm Năm; L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 05.- Tr.70 
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ĐC.56 
                    S515R  

“Nghĩ lại ngày xưa đời nô lệ/ Sống lầm than không đếm hết tủi hờn/ … Rồi một 
ngày mây tan, mặt trời soi rạng rỡ/ Bác đã về - Tìm được đường cứu nước cho dân/ Con 
đường sáng là một lòng theo Đảng/ Khắp muôn nơi cùng đánh đuổi giặc thù/ … Cả đất 
nước một dải liền Nam Bắc/ Cả toàn dân theo Đảng, Bác kính yêu”.   

 

81. BẠC THỊ HOÀN. Mừng xuân đến = Chôm xuân mả / Bạc Thị Hoàn; 
L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 02.- Tr.69 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Mừng xuân đến/ Cành đào khoe sắc thắm/ Hoa ban đua nhau nở trắng rừng/ … Nhớ 
lời Bác cùng nhau gắng sức/ Dẫu muôn người nhưng cùng nhịp trái tim/ Dẫu muôn nơi 
cùng chung một mái nhà/ Đất nước yêu thương - con cháu Bác Hồ!”. 

 

82. QUANG CHƯỞNG. Nhờ có Đảng = Nhờ cỏ Đảng / Quang Chưởng // Tạp 
chí Suối Reo.- 2010.- Số 06.- Tr.48-49 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Trăm ơn, nghìn ơn/ Nhờ có Đảng Bác Hồ/ Đem lại đất nước bình yên/ Cho muôn 
dân cơm ăn, áo mặc, học hành/ Đem lại cho dân cuộc sống ấm no, sung sướng/ … Đảng 
lo từ cơm ăn nhà ở/ Tết đến mọi nhà vui/ Lo việc thuốc thang khám chữa bệnh/ … Dân 
ta một lòng tin yêu Đảng/ Đi theo con đường Đảng - Bác đã chọn/ Con đường dân ta ước 
mơ/ Xây dựng đất nước ta phồn vinh, gia đình ấm no hạnh phúc”. 
 

83. LƯỜNG VĂN CHIÊNG. Hà Nội - Thủ đô thân yêu! = Hà Nội - chom 
mưởng / Lường Văn Chiêng; Na Ly dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 06.- Tr.50-51 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Đảng chèo lái con thuyền cách mạng đến thành công/ Vang dội, lừng lẫy khắp 
năm châu/ Đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa theo Đảng vẫy gọi/ … Đảng - Bác Hồ đã 
đưa đất nước thoát khỏi tối tăm/ Cho nhân dân cuộc sống ấm no đủ đầy/ Trái tim Người 
mãi ấm áp giữa lòng thủ đô”. 

 

84. LÒ NGỌC BUA. Đại hội Đảng XI tô thắm mùa xuân = Đại hội Đảng xíp 
ết chiêng tứm ten bun / Lò Ngọc Bua // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- Số 03.- Tr.63-64 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Người người vui náo nức/ Bởi xuân này đại hội Đảng thành công/ Bầu ra 
người biết nhìn xa trông rộng/ Thấu hiểu được lòng dân/ Đưa kinh tế nước nhà phát 
triển/ Nghị quyết đại hội đưa ra thêm phơi phới/ Năm 2020 quyết “công nghiệp hóa” 
nước nhà/ ... Xuân mới về ta mừng Đảng, mừng thắng lợi/ Chúc muôn dân, nước nhà 
luôn hạnh phúc, giàu sang/ Cùng chung sức với Đảng dựng xây đất nước/ Cho đại hội 
Đảng thắm mãi mùa xuân”. 
 

85. LÒ VĂN BƯU. Sơn La bông hoa đang nở = Sơn La thuông bók đang 
khay / Lò Văn Bưu // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- Số 03.- Tr.67-68 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Sơn La ơi! Đã bao mùa ban nở/ Giờ lớn lên sánh bước với bạn bè/ Mùa xuân về 
hoa ban trắng thung khe/ Xóa sạch hết những đói nghèo tăm tối/ Nhờ có Đảng Sơn La 
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đang thay đổi/ Do tin yêu, dân khấm khá lên nhiều/ Đất nông nghiệp chia đều từng nhân 
khẩu/ … Lúa chín vàng mỉm cười trong nắng mai/ … Đi theo Đảng thêm mạnh lớn Sơn 
La/ Tuổi đôi mươi sức căng đầy ngực trẻ/ Dẫu sông Đà mưa lũ cuồn cuộn chảy/ Xây đập 
ngăn cho lũ hóa trăng vàng/ Điện về làng xua tan những tối tăm/ Sơn La như nụ hoa 
thơm đang nở”. 

 

86. PHAN THÀNH MINH. Cuộc hành trình thế kỷ / Phan Thành Minh // Tạp 
chí Suối Reo.- 2011.- Số 04.- Tr.71 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Cuộc hành trình dài nhất thế kỷ hai mươi/ Ba mươi năm/ Người đã ra đi/ Người 
đã trở về/ Với hành trang duy nhất là lòng yêu nước thiết tha/ Và trái tim mãi hướng về 
Tổ quốc/ … Đất nước đứng lên từ niềm tin cách mạng/ Người đã dâng hết cuộc đời mình 
cho dân cho Đảng/ Tầm vóc chính trị của Người đã vượt tầm biên giới quốc gia/ Ba 
mươi năm/ Người vất vả gieo trồng/ Đời đời đất nước nở hoa”. 
 

87. HOÀNG VIỆT THẮNG. Xuân về vùng cao / Hoàng Việt Thắng // Tạp chí 
Suối Reo.- 2012.- Số 01.- Tr.37 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Xuân về hát gọi thiết tha/ Vui xuân mừng Đảng cờ hoa đón chào/ Xuân về tới 
bản vùng cao/ Người Mông ơn Đảng, Bác Hồ bao la/ Điện, đường, trường, trạm mở ra/ 
Vùng cao hết khổ, chan hòa niềm vui/ Nhớ ơn Đảng - Bác khôn nguôi/ Tình sâu nghĩa 
nặng muôn đời nào phai”. 
 

88. LÒ THANH XUÂN. Mừng Đảng mừng xuân = Muôn chiêng mấng Đảng 
/ Lò Thanh Xuân // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 01.- Tr.61-62 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đảng đã cho Tây Bắc/ Sơn La trắng hoa ban/ … Rừng cao su xanh thắm/ Rừng 
cà phê chín mọng/ Ngô bắp nặng bội thu/ Khắp miền quê Sơn La/ Vùng cao như vùng 
thấp/ Đường rộng xe bon bon/ … Ta có Đảng có Bác/ Ánh điện sáng lung linh/ … Đường 
Đảng, Bác sáng ngời/ Triệu triệu dân noi theo/ Đời ấm no hạnh phúc/ Ai nỡ phụ ơn 
Đảng/ Tình nghĩa nặng Bác Hồ/ Xin dâng hoa mừng Đảng…”. 

 

89. HÀ NGỌC THẨM. Ngày ấy / Hà Ngọc Thẩm // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- 
Số 02.- Tr.41-42 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Bác đến/ Thật rồi sao ngỡ như mơ/ Những bản mường heo hút mờ xa/ Người 
Thái, người H’Mông/ Người Mường, Xinh Mun…/ Già trẻ, gái trai/ Hân hoan, quây 
quần quanh Bác/ Bác Hồ đó - thỏa một đời khao khát/ Người Cha thiêng liêng rất đỗi 
hiền hòa/ Tuổi gần 70… mênh mông tóc bạc/ Biển nặng ân tình: Vì nước, vì dân/ … Ngày 
ấy/ Thấm thoát đã hơn 50 năm/ Bản nghèo Bác đến khi xưa/ Đã tưng bừng, nguy nga 
phố núi/ Những từng lời người Cha căn dặn/ Trong lòng chúng con vẫn khắc, vẫn ghi.../ 
… Bao nhiêu năm/ Bác vẫn đến với núi rừng miền Tây/ Vui với quê tôi đổi mới từng 
ngày/ Để chúng con càng vững vàng chân bước/ Đường lớn thênh thênh hạnh phúc/ Rực 
rỡ, chói lòa, ngời ngợi yêu, tin…”.  

 

90. VĂN MAO. Tấm gương Người / Văn Mao // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 
03.- Tr.45 
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ĐC.56 
                    S515R  
 “Hơn 40 năm vắng bóng Cha già/ Người vẫn rất gần, luôn ở bên ta/ Người là tất 
cả cho Việt Nam quyết thắng/ Cho những ai yêu chuộng hòa bình/ … Cả cuộc đời, Bác 
lo cho dân nước/ 79 mùa xuân, chưa phút nghỉ ngơi/ … Người cũng xuống đồng, cùng 
dân đạp guồng cứu lúa/ Đi hành quân, cùng bộ đội năm nào/ Khi gặp mưa, tự giặt áo 
phơi sào/ Rất giản dị, hơn bao điều con nghĩ/ Người chí công… thế giới phải nghiêng 
mình/ Ngôi nhà sàn đơn sơ, tỏa rạng ánh đèn khuya/ … Suốt đời Người, chỉ một ham 
muốn nhất/ Làm sao cho dân nước mạnh giàu/ Đồng bào ta dù ở nơi đâu?/ “Cũng có 
cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”/ Công ơn Người ví tựa trời xanh/ Tỏa khắp 
nhân gian/ Cho muôn đời con cháu”.  

 

91. CÀ THỊ HOAN. Làm theo lời Bác = Dệt toi quám Pú Hố / Cà Thị Hoan; 
L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 03.- Tr.60-61 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Phải nhớ lời Bác dặn vì nước vì dân/ … Xin hãy nhớ theo lời Bác dặn/ Làm 
việc bản như người chèo thuyền vượt sóng/ Vững tay chèo lướt sóng mà đi/ Làm việc 
mường như xe lửa kéo nhiều toa/ Theo đường ray lướt tàu đi tới/ Thế mới hay người cán 
bộ vì dân vì Đảng/ Lớp cháu con theo lời dặn Bác Hồ”.  

 

92. ĐIÊU VĂN MINH. Mường Chiên ơn Đảng = Mường Chiên ơn Đảng / 
Điêu Văn Minh; Na Ly dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 03.- Tr.62-63 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Mường Chiên ơi/ Khắp núi rừng Tây Bắc hân hoan ơn Đảng/ Con đường mới 
uốn mình trên núi/ Nay ánh điện sáng ngời cả ngày đêm/ Muôn dân cùng chung sức 
dựng xây/ Đưa giống lúa mới tới từng bản, từng nhà/ … Chung sức nhau đắp đập ngăn 
sông/ Thành Đà giang hùng vĩ mênh mông/ … Cầu Pá Uôn vững chãi giữa dòng/ Nối 
đôi bờ hai miền đất lạ/ … Đảng chỉ lối dân sáng mắt sáng lòng/ Bản mường ta lấp lánh 
ngàn sao/ Cho đất nước rạng ngời ánh hào quang”. 

 

93. HÀ NGỌC. Mãi soi đường / Hà Ngọc // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 06.- 
Tr.77 

ĐC.56 
                    S515R  
 “120 năm/ Đóa sen vàng càng ngát/ Thế kỷ tương lai mở tầm mơ ước/ Đất nước 
Tiên Rồng đang rộng cánh bay…/ 120 năm/ Càng dạt dào/ Thắm đượm, yêu tin/ Ý 
Đảng, lòng dân thấm từng lời Di chúc/ 5 năm, 10 năm… dẫu gian lao trừ giặc/ Ta xây lại 
non sông to đẹp, đoàng hoàng…/ 120 năm/ Vẫn dáng vị Cha già/ Nhanh nhẹn đi trước 
hàng quân/ Vó ngựa ung dung/ Khắp nẻo đường chiến dịch/ Người vẫn về với núi rừng 
Tây Bắc/ Như ngày nào… già, trẻ quây quần/ Ngày hội vui tưng bừng non sông/ Trên lễ 
đài Bác hân hoan tay vẫy/ Mỗi lời chúc của Người nức lòng, phấn khởi/ Chan chứa ân 
tình lay động xuân sang…/ 120 năm/ Càng rực rỡ vầng dương/ Một con người/ Suốt đời 
vì hạnh phúc nhân dân/ Vì tự do, độc lập/ Ngời ngợi sáng trong tấm gương đạo đức/ Mãi 
soi đường cho ngàn vạn cháu con”. 

 

94. VŨ QUẾ LÂM. Trồng cây nhớ Bác / Vũ Quế Lâm // Tạp chí Suối Reo.- 
2013.- Số 05.- Tr.62-64 

ĐC.56 
                    S515R  
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 “… Từ làng Sen nhỏ quê hương/ Người trai chí lớn tìm đường ra đi/ Sông Lam, 
núi Ngự uy nghi/ Chở che đốm sáng lo vì nước Nam/ Người dâng sự sống vẹn toàn/ Hy 
sinh tất cả cho non nước nhà/ Ra đi bốn bể gần xa/ Tìm đường cứu nước, cứu nhà, cứu 
dân/ … Nước Nga Người đã tình cờ/ Tiếp thu ánh sáng hướng từ Lênin/ Luận cương 
giúp Bác bừng lên/ Niềm tin cách mạng chắc bền thắng to/ Trở về Tổ quốc Người lo/ 
Vận dụng sáng tạo thành kho sách vàng/ Cuốn “Đường cách mệnh” thành tên/ Cách 
mạng tháng Tám thắng rền bốn phương/ Tuyên ngôn độc lập hùng hồn/ Nước nhà thoát 
cảnh lầm than đọa đầy/ … Đến nay đã bao năm rồi/ Tình Người vẫn sáng ngời ngời núi 
sông/ Rừng cây vẫn nhớ vẫn thương/ Noi theo gương Bác, vẹn toàn đức tin/ Quyết tâm 
xây dựng quê hương/ Như tình Bác đó - vẹn đường nước non”. 
 

95. PHAN THU HỒNG. Về thăm vườn Bác / Phan Thu Hồng // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1998.- Số 03.- Tr.29 

ĐC.28 
                V115NGH 
“Nhớ một lần về thăm nhà Bác/ Con ngỡ ngàng trước một màu xanh/ Người đi xa, 

rèm buông phía trước/ Hoa quanh nhà, nhè nhẹ đưa hương/ Còn đâu đây hình bóng Bác 
yêu thương/ Vẫn sớm chiều chăm cây tưới lá/ Xa Tây Bắc, con gặp lại rừng cây vườn 
Bác/ Năm tháng trôi qua, tình Bác vẫn xanh màu/ Vẫn còn đây, cây vú sữa miền Nam/ 
Mỗi cuống lá được tay Người tưới mát/ Và còn kia, rặng nhãn Hưng Yên/ Những cành 
cam, cành bưởi Nghệ An/ Hoa lá Việt Nam - Tỏa che nhà Bác/ Con dừng lại trước vòm 
xanh đài hái/ Ôi loài cây, từng đơm quả ngọt bùi/ Từ Việt Bắc theo Bác về năm ấy/ Như 
tình dân chung thủy mãi bên Người/ Giữa vườn Bác, con nhớ về Pác Bó/ Nhớ những 
ngày cháo bẹ măng tre/ Nơi Bác ở chọn phương núi Mác/ Suối Lênin đưa nước tưới 
xanh đồng/ Bác đưa về cho dân mình hạnh phúc ấm no/ Nay đi xa, Người gửi màu xanh 
ở lại/ Cây vú sữa, nhãn, cam mùa mùa kết trái/ Như tình đời Bác ươm mãi xanh tươi”. 

 

96. ĐINH SƠN. Bác Hồ / Đinh Sơn // Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ Sơn La.- 
1997.- Tr.23-24; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460 
 “… Từ ngày có Đảng, Bác Hồ/ Ấm no thay thế những ngày bớn nâu/ Bước đi đã 
ngẩng cao đầu/ Người nghèo có chữ ơn sâu đời đời/ … Nhưng nay Bác đã đi xa/ Nhớ 
thương Bác, nước sông Đà còn vơi/ Khắp vùng Tây Bắc ta ơi/ Nhớ thương Bác nguyện suốt 
đời bên nhau/ Dựng xây mường bản đẹp giàu/ Ngược xuôi đoàn kết khắc sâu lời Người”. 
 

 

97. DƯƠNG TAM KHA. Màu hồng / Dương Tam Kha // Tạp chí Suối Reo.- 
2005.- Số 05.- Tr.8 

ĐC.56 
                    S515R  

“Sắc hồng là của bình minh/ Màu cờ của Đảng nặng tình nước non/ Hoa đào lộng 
gió trời cao/ Piêu hồng má thắm đón chào mùa xuân/ Mường trên bản dưới xa gần/ Nhà 
ai mái ngói mấy tầng chen mây/ Màu hồng của trái tim này/ Rộn ràng nhịp đập dâng 
ngày mới sang/ Trẻ thơ vai đỏ khăn quàng/ Vui chân đến lớp học hành chăm ngoan/ 
... Trống chiêng ngân vọng từng hồi/ Lửa xòe đêm hội muôn nơi bập bùng/ Bên đường 
hoa điện sáng trưng/ Rực bông ban đỏ tưng bừng đêm thâu/ Đất trời có phép nhiệm màu/ 
Cuộc đời có Đảng đẹp giàu tương lai”. 

 

98. TRẦN ĐẠI TẠO. Tháng năm nhớ Bác / Trần Đại Tạo // Tạp chí Suối Reo.- 
2004.- Số 03.- Tr.33-34 
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ĐC.56 
                    S515R  

“Xuân cao xanh - dùng dằng vương vấn/ Hè sáng trong - chợt đến nồng nàn/ Đất 
trời rộng mở thời gian/ Nhịp sống sôi động xốn xang phố phường/ Trăm ngả đến - một 
đường, một lối/ Ngàn trái tim - một khối kết đoàn/ Tháng năm rực nắng, gió ngàn/ Lòng 
dân Tây Bắc vững vàng niềm tin/ Lời Bác thấm khắp miền đất nước/ Lớp lớp người tiếp 
bước đi lên/ Tuổi cao - gương sáng, chí bền/ Tuổi xuân - sung sức, luyện rèn, xông pha/ 
Ngày vui đến khắp nhà, khắp phố/ Hè đã về rực rỡ cờ hoa/ Trên cao lời Bác thiết tha/ 
Bác đang bắt nhịp bài ca kết đoàn”. 

   

99. CÀ VĂN SÔN. Ơn có Đảng = Hặp chôm bun Đảng / Cà Văn Sôn; L.T.H 
dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2004.- Số 04.- Tr.81-82 

ĐC.56 
                    S515R  

“Chúng ta/ Nghe lời Đảng đánh đuổi giặc Mỹ ra khỏi đất nước/ Theo Cụ Hồ đuổi 
phường gian tan tác muôn nơi/ Cuộc sống mới tự do ta chào đón/ Tiếng hát vang sông 
núi quê nhà/ Trên mảnh đất quê hương ta cất xây nhà vững chãi/ ... Điện rực sáng như 
trăng mười sáu/ ... Học điều hay về xây mường bản/ Mỗi ngày thêm đẹp, thêm giàu/ 
Cùng nhau hát, cùng múa xòe ơn Đảng/ Bảy mươi tuổi Đảng mùa xuân”. 

 

100. KÀ HOAN. Nhớ mùa thu tháng Tám = Chứ múa thu bươn pét / Kà 
Hoan // Tạp chí Suối Reo.- 2004.- Số 04.- Tr.82-83 

ĐC.56 
                    S515R  

“... Từ khi lá cờ Đảng phất lên/ Sao vàng năm cánh xóa tan mù mịt/ Toàn dân tộc 
đoàn kết đứng lên/ Biến đau thương thành sức mạnh phi thường/ ... Chọn được thời cơ 
giành lấy chính quyền/ Mười chín tháng Tám mùa thu trong sáng quá/ Sao vàng bay 
phấp phới giữa bầu trời thủ đô/ Giữa dòng người nơi Ba Đình lịch sử/ Bác tự hào tuyên 
bố với nhân dân/ Nước Việt Nam có tên từ đó/ Mọi người dân được làm chủ cuộc 
đời/ ... Từ nay, sẽ chỉ là cuộc sống ấm no/ Tháng Tám ngàn năm sao tỏa sáng muôn 
đời”. 

 

101. VÀ XUÂN VỪ. Để đất Việt mãi thanh bình = Cov cxiaz shông têz qơưs 
thax zêngz / Và Xuân Vừ // Tạp chí Suối Reo.- 2004.- Số 04.- Tr.84-85 

ĐC.56 
                    S515R  

“... Ta đoàn kết vì có Đảng/ Sức ta mạnh vì có Tổ quốc/ Đời đổi thay chính là ở 
trong đó/ Dân chủ, bình đẳng sống cho mọi người.../ Nụ cười hạnh phúc trong mỗi gia 
đình/ Nhà xây, cửa rộng điện sáng lung linh/ ... Bảo vệ vững chắc Tổ quốc yêu dấu/ Để 
em thơ được ca hát/ Để người già được rảnh chơi.../ Để đất Việt thanh bình vinh quang”. 

 

102. TRẦN THANH PHÚC. Ánh sáng và niềm tin / Trần Thanh Phúc // Tạp 
chí Suối Reo.- 2004.- Số 5.- Tr.20-21 

ĐC.56 
                    S515R  

 “... Bôn ba khắp bốn phương trời/ Có một người trai đất Việt/ Suốt ba mươi năm 
tìm đường/ Trở về cứu dân cứu nước/ Trải suốt đêm trường thế kỷ/ Nhà tù xiềng xích 
đau thương/ Có một mùa thu tháng Tám/ Nhất tề dân nước vùng lên/ Cờ đỏ sao vàng dẫn 
lối/ Búa liềm vào cuộc trường chinh/ Làm nên mùa xuân đại thắng/ Nhớ ơn Đảng - Bác 
quang vinh/ Chủ nghĩa Lênin ngời sáng/ Tư tưởng của Hồ Chí Minh/ Đất nước trên 
đường đổi mới/ Việt Nam điểm hẹn hòa bình...”. 
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103. QUANG THỊNH. Thăm đào / Quang Thịnh // Tạp chí Suối Reo.- 2004.- Số 
5.- Tr.28 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Trở lại thăm ánh hào quang Khau Cả/ ... Lối cũ rêu phong đứng lặng/ Nơi giặc 
bêu đầu đồng chí Đàm Văn Lý!.../ Sàn xi măng gang tấc/ Chốn này anh Tô Hiệu đi 
xa!.../ Gông nặng xích xiềng, hồn thơ tù nhân day dứt/ ... U ám xà lim hầm tối/ Kiêu 
hãnh cây đào Tô Hiệu nở đầy hoa!.../ Thắm đỏ niềm tin nhớ công ơn Đảng, Bác/ Tiếng 
“Suối reo” vẫy gọi điện sông Đà/ “Thủy điện Sơn La”: Công trình thế kỷ/ Cả nước cùng 
Sơn La chung lưng đấu cật/ Phố núi bề bộn công trường, tất bật dựng xây!...”. 
 

104. HÀ NGỌC THẨM. Bác vẫn đến với quê ta / Hà Ngọc Thẩm // Tạp chí 
Suối Reo.- 2003.- Số 2.- Tr.32 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Nhớ năm nao quê hương mình đón Bác/ Suối xôn xao, cây ngả vẫy chào/ Cồng 
và chiêng tưng bừng vào hội/ Cả một đời người dân bản khát khao/ Ôi, Bác đó mênh 
mông tóc bạc/ Mắt Người như mắt mẹ hiền sao/ Cháu con hân hoan quây quần quanh 
Bác/ ... Bác ôm cháu thiếu nhi, Bác hỏi chuyện người già/ Bác lo cho dân từng bữa cơm, 
áo mặc/ Bác dặn cháu con “trồng cây cho đất nước”/ Và “trồng người” vì hạnh phúc 
trăm năm/ Đồi khô cằn năm xưa ta gieo hạt/ Giờ mênh mông cây đã mọc thành rừng/ 
Mùa xuân về cây rộn ràng vui hát/ Nhắc tới Người... từng lời mẹ rưng rưng.../ ... Bác vẫn 
đến với núi rừng Tây Bắc/ Vui với quê ta đổi mới ngày ngày”. 

 

105. NGUYỄN ĐĂNG KHOA. Nhớ ơn Bác / Nguyễn Đăng Khoa // Tạp chí 
Suối Reo.- 2004.- Số 2.- Tr.37 

ĐC.56 
                    S515R  

“... Ta nhớ ơn Người, nhớ ơn Đảng ta/ Người đã đến với Luận cương của Lênin 
83 năm về trước/ Người đã chỉ đường cho ta tiến bước/ Người vẽ hình cho đất nước hôm 
nay/ Để Việt Nam sau một giấc ngủ say/ Sau bao năm không có người lãnh đạo/ Bỗng 
hôm nay chuyển mình thay màu áo/ Xứng danh là con Lạc cháu Hồng/ Để hôm nay đất 
nước non sông/ Mãi ơn Người trong lòng dân tộc/ Bởi chính Người cho muôn dân độc 
lập/ Cho hòa bình để thế giới hát ca/ Dẫu hôm nay Người đã đi xa/ Với chúng con Người 
vẫn là mãi mãi/ Dẫu cho Người không hoàn đồng, hoàn cải/ Nhưng tên của Người còn 
sống mãi - Người ơi”. 

 

106. NGUYỄN HOÀNH. Nhớ ơn Bác / Nguyễn Hoành // Tạp chí Suối Reo.- 
2004.- Số 2.- Tr.96 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Bác giản dị như chiếc lá kia xanh/ Như nắng ban mai, như ngọn gió lành/ Cuộc 
đời chúng con mãi luôn có Bác/ Tấm lòng bao dung Người dành cho nhân loại/ Không 
sót một ai riêng chỉ quên mình”. 

 

107. HOÀNG VIỆT THẮNG. Đến với Đảng một điều giản dị / Hoàng Việt 
Thắng // Tạp chí Suối Reo.- 2003.- Số 1.- Tr.65-66 

ĐC.56 
                    S515R  

“... Ôi! cái phút, tôi thành người cộng sản/ Đồng đội tôi gương mặt vẫn rạng ngời/ 
Người đã khuất trở về thấp thoáng/ Trong màu cờ đỏ thắm lòng tôi/ ... Những sóng cồn, 
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bão táp còn đây/ Tôi biết, nay mình không cô độc/ Dù chỉ một mình đứng giữa nước 
mây/ ... Khi Đảng cần tôi đâu tiếc máu xương/ Đến với Đảng một điều giản dị...”.  

 

108. THANH PHÚC. Người đảng viên mới / Thanh Phúc // Tạp chí Suối Reo.- 
2002.- Số 1.- Tr.25-26 

ĐC.56 
                   S515R  

“Hôm nay đứng dưới Đảng kỳ/ Trái tim dâng trào sức trẻ/ Cánh tay giơ cao tuyên 
thệ/ Trầm vang tự nguyện xin thề/ ... Cái giá tự do, độc lập/ Máu xương Côn Đảo, Sơn 
La/ Hơn hai triệu người chết đói/ Oán hờn ngùn ngụt tim ta/ ... Hôm nay đứng trước 
Đảng kỳ/ Tôi nguyện suốt đời phấn đấu/ Nếu khi nào Đảng yêu cầu/ Tôi sẵn sàng dâng 
xương máu”. 

 

109. CÀ THỊ HOAN. Lời của Bác mãi bên bản mường = Quám Pú tản phanh 
pay đa mướng / Cà Thị Hoan // Tạp chí Suối Reo.- 2002.- Số 1.- Tr.61-62  

ĐC.56 
                   S515R  
 “Mấy chục năm trời đã qua đi/ Tiếng nói Bác Hồ vẫn còn vang vọng/ ... Ai cũng 
có cơm no - ai cũng được học hành/ Áo quần mặc chăn đắp đêm đông/ Xây dựng cuộc 
đời giàu sang đi tới/ ... Mong ước của Người toàn dân ghi nhớ/ Lời dạy của Người sống 
mãi trong ta/ Lời Người đến sông, sông bạc đầu dẫn điện/ ... Lúa trĩu hạt, cá quẫy đầy 
đàn/ Lời Bác đến thung đồi phủ rừng chè - cà phê xanh mướt/ ... Nơi đồi cao cây rừng 
phủ xanh gỗ quý/ … Bản mường quê ta cuộc sống mới sinh sôi/ Chung sức chung tay 
xây dựng cuộc đời/ Lời Người dặn non sông thủa trước/ Mãi sống trong lòng con cháu 
mai sau”. 

 

110. NGUYỄN THANH SÂM. Quà tặng Bác / Nguyễn Thanh Sâm // Tạp chí 
Suối Reo.- 2010.- Số 1.- Tr.38 

ĐC.56 
                    S515R 

“Năm ấy Người về quê chúng con/ Vùng rừng xa xôi, bừng lên nắng ấm/ ... Đàn 
con hội tụ về đón Bác/ Quà tặng Người, không ngọc ngà, vàng bạc/ Tấm lòng đơn sơ, 
mộc mạc của rừng.../ Chung quanh Người, rực rỡ một rừng hoa/ Áo chàm, khăn piêu hòa 
ngũ sắc/ Giọt nước mắt vui, nụ cười rộn ràng Tây Bắc/ “Pú Hồ, Pú Hồ xen pi”/ Người vĩ 
đại - bởi Người bình dị/ Người cao siêu - bởi Người sống gụi gần...”. 

 

111. ĐINH QUANG CHƯỞNG. Làm theo Di chúc Bác Hồ = Là xeo Di chúc 
Bác Hồ / Đinh Quang Chưởng // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 1.- Tr.67-68 

ĐC.56 
                    S515R 

“... Bốn mươi năm Bác đi xa/ Vẫn sáng ngời như trăng tỏ/ Rạng như ánh sao trời/ 
Soi đường dẫn lối cho Đảng cho dân đi tới bình yên/ “Ngăn sông làm điện - khoan biển 
làm giàu”.../ Bác đưa con thuyền tới bến ấm no, hạnh phúc/ ... Sơn La đang đâm chồi, 
nẩy lộc, đơm hoa, kết trái/ ... Đang chung sức, chung lòng làm đẹp giàu quê hương mình 
như Bác hằng mong muốn...”. 

 

112. LÒ MINH ÓN. Đời đời nhớ Bác = Sườn Pú sen đới / Lò Minh Ón // Tạp 
chí Suối Reo.- 2011.- Số 6.- Tr.63-64 

ĐC.56 
                    S515R 

“... Đây Pắc Bó in đậm dấu chân Người/ Bác gọi hồn dân quay về bản/ Đánh đuổi 
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giặc thù rũ bỏ lầm than/ Khắp muôn nơi dân một lòng theo Đảng.../ Noi gương Bác ta 
học đức thành tài/ Lời Bác dạy khắc ghi mãi trong tim/ Tâm hồn Bác trong hơn vì sao 
sáng/ Cho đất nước ta mãi mãi rạng ngời”. 

 

113. LÒ VĂN BƯU. Lời Bác = Quám xon Pú Hố / Lò Văn Bưu // Tạp chí Suối 
Reo.- 2011.- Số 6.- Tr.68-69 

ĐC.56 
                    S515R 

“... Vâng lời Bác ta siêng năng, cần mẫn/ Mới thành quả chín trong vườn hương 
cha mẹ/ Đền đáp được ơn Đảng, quân đội giành lấy giang sơn/ Là bông hoa tỏa ngát 
hương dâng Người”. 
 

PHẦN II 
CA NGỢI THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI SƠN LA 

 

114. LÒ VŨ VÂN. Miền đất hứa / Lò Vũ Vân // Nhặt hoa trăng: Thơ.- H.: Văn 
hóa dân tộc.- 2000.- Tr.43; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     NH118H   

“Đường về Sông Mã ngút xa/ Rừng cây xanh lá núi nhòa trong mây/ Vượt trăm 
con suối đến đây/ Bài ca tình khúc một thời nhớ mong/ Xa nhau nỗi nhớ tạc lòng/ 
Mường Hung vẫn thắm bóng lồng đáy sông/ Đêm về điện sáng Nậm Công/ Sườn non 
rợp bóng nhãn lồng mướt xanh/ … Trái thơm hương tỏa trăm miền/ Đón mời bạn đến xe 
duyên cho đời…”. 

 

115. LÒ VŨ VÂN. Về Phù Hoa nghe hát ví mường / Lò Vũ Vân // Nhặt hoa 
trăng: Thơ.- H.: Văn hóa dân tộc.- 2000.- Tr.46-47; 19cm 

ĐC.85(92) 
          NH118H  

 “Ai về Mường Tấc - Đồng Va/ Mà nghe khúc hát dân ca Đang Thường/ Dù đi xa 
ngái dặm trường/ Cũng không quên được đất Mường - Phù Hoa/ Đồng Ang thắm lúa 
xanh trà/ Hòa trong tiếng hát lời ca ấm lòng/ … Tiếng cồng lay thức ngàn cây/ Thơm 
hương nếp cẩm rượu say men nồng/ … Lời ca thắm đượm lòng người/ Còn ngân vang 
mãi muôn đời mai sau”. 

 

116. LÊ VĂN TỰ. Châu Yên trong tôi / Lê Văn Tự // Sơn La - Một thời để 
nhớ.- Nghệ An: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Nghệ Tĩnh.- 2012.- Tr.127-128; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       S464L  
  “Nhấp nhô núi, chập chùng mây/ Sương giăng mờ ảo đêm ngày Châu Yên/ Nhớ 
sao nhớ những cái tên/ Phiêng Khoài, Chiềng Hặc, Chiềng Yên, Chiềng Sàng/ Ngược 
Chiềng Đông, xuôi Tú Nang/ Cổng trời sương núi ngắm càng đẹp thêm/ Tiếng chày giã 
gạo đêm đêm/ Ơi cô gái Thái thương em tảo tần/ Về Phiêng Lán, lên Chiềng Pằn/ Loóng 
Phiêng, thị trấn nơi gần nơi xa/ Vượt suối Vạt, ngược Na Pa/ Bên dòng suối Sập ngập 
hoa nắng hồng/ Chiềng Khoi vang dậy tiếng cồng/ Điệu xòe em múa mặn nồng yêu 
thương/ Trèo đèo thăm lại Chiềng Tương/ Chè xanh thân mật mùi hương đậm đà/ Đường 
lên biên giới xa xa/ Lao Khô di tích nước ta, bạn Lào/ Hoa ban thắm với hoa đào/ Xoài 
thơm chín mọng ngọt ngào Châu Yên”. 
 

117. ĐIÊU VĂN MINH. Sơn La tỏa sáng = Nén hung Sơn La / Điêu Văn 
Minh; Na Ly dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2016.- Số 160.- Tr.60-61 
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ĐC.56 
                    S515R 
  “Sơn La miền đất Tây Bắc/ … Các dân tộc chung sống kết đoàn/ Thái, Kinh, 
Mường, Khơ Mú, H’Mông/ Cùng chung lòng yêu nước sắt son/ Đánh đuổi giặc Pháp 
đánh chiếm Mường Thanh/ … Đi theo Đảng cách mạng chỉ lối/ Bác đưa đất nước ta 
thoát khỏi tối tăm/ Ngọn đuốc rực sáng cả bầu trời Tây Bắc/ Độc lập, tự do đã về với 
nhân dân/ Ngày mùng hai tháng chín năm một chín bốn lăm/ Đảng Bác đã trao dân ta 
quyền làm chủ/ ... Mỹ tàn phá nhưng ta quyết không lùi bước/ Tay cày, tay súng bảo vệ 
non sông/ Cánh đồng lúa xanh thắm mênh mông/ Ao cá đầy đàn quẫy tung làn nước/ 
Quân dân ta đào đất, san núi cùng góp sức chung/ Xây bản dựng mường Sơn La tươi 
đẹp/ Vứt bỏ gông cùm xiềng xích/ Đất nước bình yên nhờ ơn các anh hùng/ Lớp lớp con 
cháu nguyện noi theo/ Mở con đường mới nối lòng dân với Đảng/ Thành phố mới hôm 
nay tỏa sáng lung linh”. 
  

118. ĐINH THỊ HOÀI. Mừng Sơn La tròn 110 năm = Mờng Sơn La clòn 110 
mùa pông va / Đinh Thị Hoài // Thơ văn Sơn La (tuyển chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 
2005.- Tr.85-86; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  
 “Bản mường em vui mở hội/ Mừng tỉnh ta tròn 110 mùa hoa/ Thấp thoáng ánh 
điện bên sườn non/ Nhà sàn khói lam, trăng ngó cửa sổ/ Nhớ ngày xưa chìm trong tăm 
tối/ Bao con tim như muốn vỡ tung/ Bởi căm uất chế độ tạo, phìa/ Từ ngày có Đảng chỉ 
lối/ Đập tan xiềng gông/ Sơn La đi lên từ đó/ Cùng cả nước ngẩng cao đầu/ Sánh bước 
với năm châu/ Sơn La: Tay nắm tay đoàn kết các dân tộc/ Góp sức dựng xây Thủy điện 
Sơn La bừng sáng/ … 110 mùa xuân nở thắm mãi ngàn hoa”. 
 

119. TRẦN THANH PHÚC. Khau Cả đồi thiêng / Trần Thanh Phúc // Thơ văn 
Sơn La (tuyển chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.215-216; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  
 “Muôn dòng suối rì rầm trong đất/ Ngày đêm mải miết chảy thành sông/ Bao 
dòng sông thác ghềnh vật vã/ Thành vô bờ dào dạt biển Đông/ Anh đưa em lên đồi Khau 
Cả/ Ngọn đồi thiêng lưu giữ đời đời/ Nơi đày đọa gông xiềng uất hận/ Thắp nén hương 
tưởng nhớ bao người/ Thân gầy yếu gò lưng gùi đá/ Áo mỏng manh sốt rét nhiều phen/ 
Nhường nhau từng miếng cơm giọt nước/ Vẫn làm thơ bất chấp gông xiềng/ Biết bao 
người hy sinh thầm lặng/ … Tin ngày mai xóa sạch bóng thù/ Nậm La đã đi vào huyền 
thoại/ Tiếng suối reo đang gọi sông Đà/ Tiếng thơ xưa từ trong ngục tối/ Nay thành sông 
núi rợp cờ hoa/ Mùa xuân hoa ban trắng ngọn đồi khe suối/ Nghe hồn cha ông trong gió 
núi hương rừng…”.  

 

120. NGUYỄN MAI PHƯƠNG. Tình Yên Châu / Nguyễn Mai Phương // Thơ 
văn Sơn La (tuyển chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.219; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  
 “Ai về Yên Châu quê em”/ Câu hát ngọt ngào sâu lắng/ Quyện tiếng khèn bè say 
sưa/ Câu hát lúc trầm lúc bổng/ Níu chân những người đi xa...!/ … Giữa hương xoài 
thơm ngọt/ Giữa men rượu cần ngất ngây/ Vòng xòe ngày càng nới rộng/ Trong tiếng 
trống chiêng rộn ràng/ Nghe lòng xốn xang, xốn xang/ Say điệu “múa piêu” tình tứ/ Say 
nụ cười duyên thiếu nữ/ Đi xa rồi lòng vẫn nhớ…!”. 
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121. HOÀNG VIỆT THẮNG. Về Ngọc Chiến / Hoàng Việt Thắng // Thơ văn 
Sơn La (tuyển chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.252; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  
 “Về thăm Ngọc Chiến vùng cao/ Thấy như lạc giữa trăng sao, núi ngàn/ … Về 
thăm Ngọc Chiến Mường La/ Sơn tra trắng núi, nắng xòa áo anh/ Mượt mà thảm lúa như 
tranh/ Trong xanh suối Chiến chảy quanh bản làng/ Có em gái Thái bên sàn/ Em ngồi 
quay sợi nắng tràn trên lưng…”. 
 

122. HOÀNG VIỆT THẮNG. Lao Khô đổi mới / Hoàng Việt Thắng // Thơ văn 
Sơn La (tuyển chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.253; 21cm 

ĐC.85(92) 
                    TH460V 

 “Bản em ở tít trời sao/ Bốn mùa mây phủ sương mờ lại qua/ Biên cương một dải 
sơn hà/ Thông reo, quả ngọt tuổi già thảnh thơi/ Điện, đường, trường, trạm muôn nơi/ 
Vùng cao biên giới cuộc đời đổi thay/ Nhờ ơn Đảng, Bác hôm nay/ Lao Khô đổi mới 
tràn đầy niềm tin”. 
 

123. QUANG ĐỨC. Quê tôi / Quang Đức // Tuyển tập thơ văn Sơn La 2004 - 
2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- Tr.12; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T  
 “Nếu em chưa bao giờ về Châu Mộc/ Xin một lần dù chỉ một lần thôi!/ Đắm mình 
trong hương cỏ sắc xanh ngời/ Mà tận hưởng những gì thiên nhiên tặng/ Dưới thung 
xanh lúa khoe màu đằm thắm/ Giữa cao vời bảng lảng ánh mây trôi/ Hàng chè xanh uốn 
lượn tít chân trời/ Như thảm lụa mướt mềm trong sắc nắng/ Thị trấn nhỏ vươn mình qua 
năm tháng/ Luôn mở lòng đón khách tự muôn phương…”. 
 

124. HOÀNG QUÁCH CẦU. Chiều Sơn La / Hoàng Quách Cầu // Tuyển tập 
thơ văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- 
Tr.11; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T  
 “Chim chiều về rộn núi/ Trăng non nở bìa rừng/ Ai soi mình bên suối? Gùi tóc 
mành trăng buông/ Trăng soi hàng cúc bướm/ Lấp lánh ngực áo ai/ Áo cóm, khăn piêu 
đấy/ Ai bên suối chiều nay/ … Ơi! Tây Bắc mùa xuân/ Ngọt ngào lời ai hát/ Mảnh trăng 
soi cúc bạc/ Hóa cánh bướm vờn bay”. 
 

125. ĐINH LIỂN. Nhớ Mường Chiên / Đinh Liển // Tuyển tập thơ văn Sơn La 
2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- Tr.27; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T  
 “Anh đã hẹn cùng em/ Về thăm quê Quỳnh Nhai/ Con đường dài đất đỏ/ Tô thắm 
tình đôi ta/ Giữa Quỳnh Nhai bao la/ Mường Chiên như nụ hoa/ … Sợi tóc vương tơ 
lòng/ Mưa tình chưa muốn tạnh/ Quỳnh Nhai yêu khách quá/ Pha Khinh hóa tâm hồn/ 
Để lòng anh bâng khuâng/ Nhớ Pắc Ma, Cà Nàng…/ Dáng em bên bến đợi/ Nhớ lắm 
Mường Chiên ơi!”. 

 

126. MÙI LIỂNG. Chiều thảo nguyên / Mùi Liểng // Tuyển tập thơ văn Sơn La 
2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- Tr.30; 21cm 
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ĐC.85(92) 
                       T527T  
 “Anh về Châu Mộc một ngày xuân/ Chiều thảo nguyên trắng trời hoa mận/ 
… Anh bên em bước trên đường về bản/ Ngắm đàn bò căng tròn bầu sữa/ … Bên 
những luống chè xanh mướt đầu xuân/ Đất chắt chiu cho cây xanh quả ngọt/ Em yêu 
đời chẳng quản nắng mưa/ Xây quê mình đẹp những ước mơ/ … Cho hương chè dòng 
sữa bay xa…”. 

 

127. PHAN SỸ. Cô giáo vùng cao = Cô giáo choong glăngz / Phan Sỹ // Tạp 
chí Suối Reo.- 2016.- Số 160.- Tr.64 

ĐC.56 
                    S515R 

“Mường Thải ơi! Em đến theo tiếng gọi của Đảng/ Đem cái chữ gieo khắp mường 
gần, bản xa/ Suối Tàu, Suối Quốc, Lành Lang, Giáp Đất/ Năm tháng theo bàn chân em 
bước đi muôn nẻo/ Cõng trên vai nặng những trang giáo án/ … Dấu chân em in sâu trên 
núi đá/ Không phai mờ theo thời gian năm tháng/ Cô giáo vùng cao ơi!/ Hiến trọn tuổi 
xuân cho sự nghiệp trồng người”. 
 

128. VŨ NGỌC KỲ. Nhớ anh Tô Hiệu / Vũ Ngọc Kỳ // Thơ miền Tây Bắc.- H.: 
Văn học, 2005.- Tr.69-70; 21cm 

ĐC.85(92) 
                    TH460M 
 “Ai về miền Sơn La/ Thăm ngục tối ngày xưa/ Giam cầm người cộng sản/ Chẳng 
khuất phục được anh/ Nung nấu chí căm thù/ Phá xiềng gông vượt ngục/ … Cây đào anh 
còn đó/ Xuân về đầy hoa đỏ/ Hè về cây lá xanh/ … Theo gương người cộng sản/ Thế hệ 
nối tiếp nhau/ Ta dựng xây Tổ quốc/ Hạnh phúc cùng no ấm/ Vươn tới những đỉnh cao”. 

 

129. NGUYỄN CAO THÀNH. Quê chè / Nguyễn Cao Thành // Nơi thầm nhớ: 
Thơ.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật tỉnh Sơn La, 2008.- Tr.10; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      V431X 
 “... Châu Mộc quê em lộng gió chiều/ Tháng 5 gọi nắng thơm hương cỏ/ Vi vút 
trời xanh tiếng thông reo/ Ai đã dệt nên những thảm chè/ Mượt mà xanh ngát một miền 
quê/ Đêm đêm mây lượn vờn sao sáng/ Sương xuống rủ trăng tắm hương chè/ … Tình 
đời tô đẹp dáng thảo nguyên/ Hoa trái tươi thơm mãi lá cành...”. 

 

130. NGUYỄN THÀNH PHONG. Nhớ Tây Bắc / Nguyễn Thành Phong // Thơ 
Tây Bắc.- H.: Hội Nhà văn, 2008.- Tr.15-16; 21cm 

ĐC.85(092) 
                       TH460T 
 “Hiu hắt nhớ những triền rừng Tây Bắc/ những lau già bạc trắng thuở ta trai/ 
Những chiều bản mờ sương không trở lại/ em vẫn cầm lời hẹn chờ ta/ Nhà cũ của ta nơi 
góc rừng bản nhỏ/ hoa đào xuân thắm đỏ đợi ta về/ … Đêm nay gọi ta nhớ về Tây Bắc/ 
Suối Nậm La kỳ ảo ngực em đầy…”. 
 

131. NGUYỄN THÀNH PHONG. Gió Cao Pha / Nguyễn Thành Phong // Thơ 
Tây Bắc.- H.: Hội Nhà văn, 2008.- Tr.21-22; 21cm 

ĐC.85(092) 
                      TH460T 
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 “Hơn hai mươi năm xa lắc/ ta trở về ngùn ngụt gió Cao Pha/ tóc lại xanh màu lá/ 
lòng vẫn sáng màu mây/ mắt trải dài Mường Bú/ sông Đà mơ vang một sớm nước 
đầy…/ Ngực dào dạt gió tuổi mười bảy/ đang dâng từ bản Hùm, Giảng Lắc, Phiêng 
Hay…/ nước chảy qua bao chân cầu/ Nậm Trai, Nậm La, Nậm Rốm…/ Ta chưa thành 
người khác/ Để lạ lùng trước bao mắt cây đèo Cao Pha!...”.  
 

132. NGUYỄN THÀNH PHONG. Nếu em về Sơn La / Nguyễn Thành Phong // 
Thơ Tây Bắc.- H.: Hội Nhà văn, 2008.- Tr.32-33; 21cm 

ĐC.85(092) 
                       TH460T 
 “Nếu em về Sơn La/ con đường núi có em như đỡ dốc/ hoa pặc piền mùa này tím 
ngát/ nước suối rừng trong lặng làm gương/ … Nếu em về Sơn La/ em sẽ trồng thêm 
bông vào rẫy, trồng thêm sắn vào nương/ … Mình sẽ vui cùng bạn cùng rừng/ góp đá 
cho phai Nậm La/ góp gạch cho nhà ngói đỏ/ rừng sẽ sinh cho em thêm nhiều hoa 
tay…”.   

 

133. VŨ TRỌNG THIỆU. Bài ca Sơn La: Diễn ca / Vũ Trọng Thiệu // Nhớ 
Sơn La.- Sơn La: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Hà Nội; 19cm 

T.1.- 2002.- Tr.113-115 
ĐC.85(92) 

                     NH460S 
“… Sơn La yêu quý ta ơi!/ Anh em dân tộc đời đời bên nhau/ … Từ ngày có Đảng 

kính yêu/ Đổi đời càng nhớ ơn Người cứu tinh/ … Sơn La sáng đẹp tên riêng / Một bông 
hoa quý của miền biên cương/ Đã rằng chung bản chung mường/ Anh em dân tộc chung 
đường tiến lên/ Chung tình, chung nghĩa làm nên/ Sơn La mãi mãi rạng tên chữ vàng”. 
 

134. TRẦN NGUYÊN MỸ. Tháp Mường Và / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình 
núi.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.23; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460T 
 “Như bàn tay của Phật vươn cao/ Khí thiêng tỏa ấm xứ Thái - Lào/ Ngàn rêu 
phong vờn trong mây núi/ Giữ mường ta đẹp tựa vườn đào”.   
 

135. TRẦN NGUYÊN MỸ. Sốp Cộp / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình núi.- Sơn 
La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.30-31; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460T 
 “Anh đi vào Sốp Cộp/ Qua Khua Họ, Khe Sanh/ Kéo Phó treo mây trắng/ Nậm 
Công thác bạc gành/ … Tháp Mường Và uy nghi/ Nghiêng bóng trên Bản Mới/ Lúa chín 
vàng đồi núi/ Điện Hin Cáp sáng ngời/ Ai lên Dồm Cang, ai vào Púng Bánh/ Kìa Mường 
Lèo phên dậu Mường Thanh/ … Mường Sốp Cộp tụ về ba con suối/ Nậm Lạnh, Nậm 
Ca, hòa Nậm Ban/ Như dào dạt lòng anh với bản/ Như vòng xòe đêm hội không tàn”.  
 

136. TRẦN NGUYÊN MỸ. Sơn La / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình núi.- Sơn La: 
Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.32-33; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460T 
 “Em đưa anh đến Sơn La/ Mận đào rực rỡ ngỡ là vườn tiên/ Ngõ miền Tây Bắc: 
Cao nguyên/ Trắng sương như sữa kết liên đất trời/ … Chè xanh, xanh đậm chân trời 
thảo nguyên/ … Ai lên Nà Sản, Mai Sơn/ Núi xanh ghen với xanh rờn ngô xanh/ Đường 
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lên thị xã quanh quanh/ Nhà cao, phố núi cho anh ngỡ ngàng/ … Ai về Bắc Yên, Phù 
Yên?/ Ai về Tạ Bú, Mường Chiên cùng xuồng/ Núi Vạn Yên ngủ đáy sông/ Đà Giang 
nay hóa mênh mông biển trời/ Sông Mã đây Tây Tiến ơi!/ Chiềng Khương, Mường Hịch 
tím trời biên cương…”. 

 

137. TRẦN NGUYÊN MỸ. Nhớ Thuận Châu / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình 
núi.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.34-35; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460T 
 “Thuận Châu ơi!/ Thị trấn thương thương/ Nằm bên đường số sáu/ … Nơi bắt đầu 
bao dự định ước mơ/ Nặng nghĩa tình từ thủa ấu thơ/ Hai dãy nhà mặt quay vào đường 
phố/ … Nhà mái kề nhau soi chung ngọn đèn đường/ Vẫn hoàng hôn sương giăng mờ 
như sữa/ Vẫn hoa trạng nguyên bốn mùa thắp lửa…”. 
  

138. TRẦN NGUYÊN MỸ. Sông Mã anh hùng / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình 
núi.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.85; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460T 
 “Đây Sông Mã anh hùng đồi núi trập trùng/ Núi cao, sông sâu lòng dân kiên 
trung/  … Mã giang xanh, vòng tay mẹ yêu thương/ Núi Mường Cai, người cha canh giữ 
đất/ Yên bình một dải biên cương/ Đây cửa khẩu Chiềng Khương, tình hữu nghị Việt 
Lào, dạt dào uống chung một dòng sông/ … Dân vui thanh bình xây đời đẹp tươi/ Bản 
mường nơi nơi vùng thấp, nẻo cao/ Reo vang tiếng ca, lúa vàng đồi nương/ Quê hương 
định cư, lớp học lâm trường/ … Sông Mã quê em đôi mùa mưa nắng/ Nếp thơm, nhãn 
ngọt muôn quê…”. 

 

139. HOÀNG TRỪU. Mùa xuân Tây Bắc / Hoàng Trừu // Hương xuân: Thơ.- 
Sơn La: Chi hội Văn học nghệ thật Phù Yên tỉnh Sơn La, 2008.- Tr.9; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      H561X 
 “Xuân về trên bản Mường/ Xuân về trên bản Thái/ Mường trên cùng bản dưới/ Nô 
nức đón xuân sang/ Tiếng cồng chiêng ngân vang/ Gọi mùa xuân về bản/ Hũ rượu cần 
chung cạn/ Xòe hoa vui rộn ràng/ Em tung quả còn xanh/ Anh bắt rồi tung lại/ … Quả 
còn bay trước gió/ Nói hộ lời yêu thương/ … Ơi mùa xuân Tây Bắc/ Xòe hoa với rượu 
cần/ Nụ hôn và ánh mắt/ Mênh mang những mùa xuân”.  
 

140. HOÀNG TRỪU. Xòe Thái / Hoàng Trừu // Hương xuân: Thơ.- Sơn La: Chi 
hội Văn học nghệ thật Phù Yên tỉnh Sơn La, 2008.- Tr.39; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      H561X 
 “Vũ điệu Thái mượt mà tha thướt/ … Rực rỡ lung linh như mùa ban Tây Bắc/ 
… Ai đã từng qua miền Tây Bắc/ Xem xòe, cùng xòe với những thiếu nữ xinh tươi/ Cái 
rét đông tự nhiên biến mất/ Ấm áp, nồng nàn từ ngọn lửa em”.  
 

141. HÀ NGỌC THẨM. Mời anh về thăm Sông Mã, xuân này / Hà Ngọc 
Thẩm // Vấn vương: Thơ.- H.: Văn học, 2006.- Tr.76-77; 19cm 

ĐC.85(92) 
                       V121V 
 “Bao nhiêu năm muốn mời anh trở lại/ Thăm Sông Mã - xuân này - tuổi năm 
mươi/ Ngược Pú Bẩu ngắm những “đỉnh mây” chất ngất/ Theo Khe Sanh say thác bạc 
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trăng trời…/ Đường Tây Tiến dấu xưa còn đây đó/ Rạo rực câu thơ gợi thủa hào hùng/ 
Nhớ Xiềng Khọ, Sầm Nưa… tưng bừng đêm lửa đuốc/ Tình Việt - Lào mãi thắm thiết, 
thủy chung…/ Núi Mường Hung vẫn trăm hoa đua thắm/ Dòng sông Mã vẫn xanh câu 
hẹn lứa đôi/ Mời anh thăm thị trấn miền biên giới/ Ngắm cây cầu treo soi bóng nước tâm 
tình/ Vui Nậm Công tưng bừng thác điện/ Lồng lộng bến phà ngời ngợi trăng lên…”.  
 

142. HÀ NGỌC THẨM. Lên Pú Bẩu / Hà Ngọc Thẩm // Vấn vương: Thơ.- H.: 
Văn học, 2006.- Tr.87-88; 19cm 

ĐC.85(92) 
                       V121V 
 “… Lên Pú Bẩu gặp thác trắng xóa/ Như từ trên trời bay xuống thung xanh/ Thỏa 
mắt ngắm những nương bông, bãi sắn…/ Tiếng mõ trâu “lốc cốc” yên lành/ Lên Pú Bẩu 
gặp bầy em đến lớp/ Tiếng “chào thầy” nghe thật dễ thương/ Nghe tiếng còi xe reo hớn 
hở/ Giữa non cao lộng lẫy hiện ngôi trường/ Lên Pú Bẩu gặp mùa xuân đang đến/ Trắng 
đất, trắng trời hoa mận, hoa mơ/ Rượu ủ trong chum đã lên men mật/ Réo rắt tiếng khèn 
cứ gọi bạn lửng lơ…”. 
 

143. HÀ NGỌC THẨM. Gửi Mường Lạn / Hà Ngọc Thẩm // Vấn vương: Thơ.- 
H.: Văn học, 2006.- Tr.60-61; 19cm 

ĐC.85(92) 
                       V121V 
 “Lỡ hẹn mãi nay mới về thăm được/ Mường Lạn quê em cứ ngỡ quê mình/ Vẫn 
nếp nhà sàn với khóm tre thân thuộc/ Vẫn cánh đồng mướt mát màu xanh/ Những cái tên 
một lần nghe đã nhớ/ Nà Ản, Nà Khì, Pá Cạch, Pác Hao…/ Đỉnh Pú Xam Tan ngất ngơ 
mây trắng/ Huổi Phoóc, Mường Xừm… thấp thoáng rừng Lào/ … Đêm gặp giao lưu vỗ 
tay thay nhạc đệm/ Chàng lính trẻ biên phòng hát thật say sưa/ Đêm Mường Lạn núi 
rừng yên tĩnh quá/ … Trăng Mường Lạn cao và sáng lắm/ Biên cương hồng lên rực rỡ 
trăm màu”.  

 

144. NGUYỄN CAO THÀNH. Về Chiềng Lề / Nguyễn Cao Thành // Ngược 
dòng ký ức: Thơ.- H. : Hội Nhà văn, 2015.- Tr.16-17; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      NG557D 
 “Về Chiềng Lề ngắm mây vờn núi/ Hoàng hôn rơi tím tím xuân chiều/ … Về 
Chiềng Lề tưởng nhớ vua Lê/ Thơ tạc núi - “Quế Lâm ngự chế”/ Lòng thương dân - giữ 
yên bờ cõi/ Vua thân hành dẹp loạn - Làm thơ/ Thăm ngục tù dậy lòng thương nhớ/ 
Những con người chẳng sợ đầu rơi/ Hạt giống đỏ xua tan bóng tối/ Để Chiềng Lề ngời 
sáng hôm nay…”.  
 

145. NGUYỄN CAO THÀNH. Cánh xòe xuân giữa Sài Gòn / Nguyễn Cao 
Thành // Ngược dòng ký ức: Thơ.- H. : Hội Nhà văn, 2015.- Tr.104-105; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      NG557D 
 “… Cánh xòe bay bổng giữa trời Nam/ Có nếp hương thơm mái nhà sàn/ Có màu 
chàm thắm nơi rừng núi/ Có chút hương tình của hoa ban/ … Cánh xòe cũng đủ hồn ta 
say/ Chập chờn cánh bướm vờn cóm trắng/ Nghìn năm văn hiến có trong đây”.   

 

146. NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG. Sơn La ơi tôi mãi ơn Người / Nguyễn 
Phương Hồng // Nhớ Sơn La.- H. : Lý luận chính trị.- 19cm 
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T.2.- 2005.- Tr.220-221 
ĐC.85(92) 

                      NH460S 
“Tôi viết bài thơ từ thủ đô Hà Nội/ Gửi về quê hương yêu dấu Sơn La/ Với lòng 

nhớ thương, ơn sâu nghĩa nặng/ Được đong đầy hơn bốn chục năm qua/ Cảm ơn mẹ cha 
theo lời Đảng gọi/ Dắt díu các con lên xây quê mới/ “Khu tự trị Thái - Mèo - châu 
Mường La”/ … Tôi đã trưởng thành theo năm tháng/ Dù đi xa lòng vẫn nhớ Sơn La…”. 

 

147. NGUYỄN ĐÌNH LẠN. Lại nhớ về Sơn La / Nguyễn Đình Lạn // Nhớ Sơn 
La.- H. : Lý luận chính trị.- 19cm 

T.2.- 2005.- Tr.232 
ĐC.85(92) 

                      NH460S 
“Ta nhớ Pha Đin mùa ban trắng/ Nhớ đào Tô Hiệu giữa đồi cao/ Hát tình ca 

Mường Hung Sông Mã/ Gợi lại miền “Xống chụ xôn xao”/ Đêm Châu Yên nhịp xòe 
suốt sáng/ Sàn lát nhà nghiêng ngả men say/ Nhớ Lóng Luông thác mù cuồn cuộn/ Trắng 
vùng trăng núi trắng trời mây…”. 

 

148. THÂN TÌNH. Gái Thái Sơn La / Thân Tình // Nhớ Sơn La.- H. : Lý luận 
chính trị.- 19cm 

T.2.- 2005.- Tr.266-267 
ĐC.85(92) 

                      NH460S 
“Gái Thái Sơn La/ Mắt đen nhiều bịn rịn/ Piêu trên đầu lung linh êm ả/ Khuôn 

ngực vồng đỉnh dốc Pha Đin/ Gái Thái Sơn La/ Làn da mây ấp núi/ Sáng mang gùi lên 
nương tất tả/ Hai bắp chân rải trắng đường đồi/ … Gái Thái Sơn La/ Tiếng trong như 
suối bản/ Miệng cười ban nụ nở hoa/ Hơi thở ấm nồng nàn như rượu/ … Gió núi luôn 
hát mãi bài ca/ Về người con gái Thái Sơn La”. 

 

149. NGỌC HÓA. Sơn La giàu đẹp / Ngọc Hóa // Ngân hàng Sơn La.- 1993.- 
Số 1.- Tr.21 

ĐC.15 
                  NG121H 

“Nước Sông Mã vừa trong vừa mát/ Đất Sông Mã lắm cát nhiều vàng/ Sa nhân, 
cánh kiến bạt ngàn/ Biên thùy mảnh đất muôn vàn mến thương/ Yên Châu lắm chuối, 
nhiều xoài/ Khăn piêu, đệm Thái nhớ hoài Chiềng Đông/ Sông Đà mặt nước mênh 
mông/ Bè tre, nứa gỗ, bồng bềnh nhẹ xuôi/ Mộc Châu bò trắng lưng đồi/ Cao nguyên 
lộng gió chói ngời chiến công/ Chè sen, sữa bánh đượm nồng/ Chia tay lưu luyến chiêng, 
cồng, xòe hoa…”. 

 

150. NGỌC HÓA. Bàn tay con gái / Ngọc Hóa // Ngân hàng Sơn La.- 1993.- Số 
2.- Tr.18 

ĐC.15 
                  NG121H 

“Con gái bản mường  tay mềm như sợi bún/ Vin nhành dâu non cong vút vành 
trăng/ Tay kéo sợi, tay làm đệm Thái/ Dệt vải xưởng trường, khâu áo mùa đông/ Đất 
nước chuyển mình mở cửa chờ mong/ Sự cống hiến tài năng và trí tuệ/ Tạm biệt bản 
làng xa anh xa mẹ/ Về thủ đô học nghiệp vụ ngân hàng/ Bốn năm trời xa cách bản làng/ 
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Em dồn hết nhớ thương vào nét chữ/ Bây giờ đây đã trở thành cán bộ/ Mang vốn về cho 
bản mường vay…”. 

 

151. NGỌC HÓA. Mừng xuân đổi mới / Ngọc Hóa // Ngân hàng Sơn La.- 
1994.- Số 3.- Tr.10 

ĐC.15 
                  NG121H 

“Tây Bắc xuân sang hoa ban nở/ Bao la sườn núi ngút ngàn hoa/ Bò lai đen trắng 
đùa với tuyết/ … Xuân đến thị trường đã đổi thay/ Ngân hàng đưa vốn về làng bản/ 
Nương lúa xanh rờn máy điện quay/ Trẻ thơ ríu rít sân trường mới/ Mái ngói mọc lên 
thay mái tranh…”. 

 

152. HÀ THU. Một chút với Quỳnh Nhai / Hà Thu // Bản tin Những điều nông 
dân cần biết.- 2006.- Số 01.- Tr.28 

ĐC.41 
                    B105T 

“… Chẳng hẹn một lần em đến Quỳnh Nhai/ Vẫn khát khao hoài một miền đất lạ/ 
Sông Đà êm trôi hoang sơ huyền thoại/ Chén rượu tràn môi, ngọt lịm câu mời/ … Trời 
Quỳnh Nhai xanh màu cổ tích/ Anh đón em về say trong câu khắp/ Hát nữa đi anh điệu 
Long té quê mình/ Đất Mường Chiên đẹp quá phải không anh?/ Vực nước Van Đao hào 
hùng dấu tích/ Thuở hồng hoang bản mường đánh giặc/ … Phía thượng nguồn bia đá 
xanh rêu…”. 

 

153. LÒ XUÂN THƯƠNG. Ước cùng miền quê = Pháư huôm phương pánh / 
Lò Xuân Thương; Lò Thanh Hoàn dịch // Văn nghệ Dân tộc và miền núi.- 2002.- Số 07.- 
Tr.24 

ĐC.4 
                V115NGH 

“Êm đềm hồ cá Chiềng Khoi/ Lăn tăn sóng gợn mặt hồ xôn xao/ Núi cao ngả 
bóng soi mình/ Bè ai nhẹ đẩy, lững lờ chờ ai/ … Muốn như cánh én, cánh diều/ Liệng 
bay thăm khắp mọi miền quê em/ Thăm đồng lúa chín nặng bông/ Bãi dâu xanh ngắt, 
xoài vươn nương đồi…”.  

 

154. PHAN ĐỨC. Thiếu nữ quê tôi / Phan Đức // Thông tin Khoa học và công 
nghệ.- 2006.- Số xuân.- Tr.45 

ĐC.12 
                  TH455T 

“Mặc áo cóm/ Ngực căng tròn/ Thoảng chút phấn son/ Còn hương rừng gió núi/ 
Ngồi quay xa dệt cửi/ Thơ mộng trần gian/ Ngồi thêu khăn/ Xuyến xao hồn lữ 
khách/ … Nồng nàn vò rượu cần/ Cho người vui ở lại…”.  

 

155. ĐINH TÂN. Sơn La - Một thời nhớ mãi / Đinh Tân // Thông tin Khoa học 
và công nghệ.- 2004.- Số 01.- Tr.45 

ĐC.12 
                  TH455T 

“Nửa đời tóc ngả màu sương/ Dấu chân in khắp nẻo đường Sơn La/ Từ Pha Đin 
đến sông Đà/ Mường Chiên, Mường Muổi, Mường Va, Mường Sàng/ Đã nghe câu khắp, 
câu đang/ Đã nghe tiếng trống vọng vang núi rừng/ Rượu cần anh uống đã từng/ Say 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 34 

nghiêng, say ngả núi rừng em ơi/ Măng lay chẳm chéo tuyệt vời/ Ăn một lần nhớ cả đời 
đó em/ …Khăn piêu má đỏ hây hây/ Cúc bạc áo cóm làm ngây ngất lòng/ Xa rồi lại nhớ, 
lại mong/ Có ngày trở lại xòe vòng cùng em…”. 

 

156. HÀ THU. Miền nhớ / Hà Thu // Thông tin Khoa học và công nghệ.- 2004.- 
Số 01.- Tr.48 

ĐC.12 
                  TH455T 

“Thế là anh đã đến Bắc Yên/ Thị trấn nhỏ giữa bốn bề mây núi/ Đồng Phiêng Ban 
đang vào thì con gái/ Sắc lúa xanh, xanh đến vô cùng/ … Bến sông Đà chợ họp những 
phiên nao? Từ đỉnh Hồng Ngài em về mấy đỗi/ Hang Chú mờ xa đèo cao vời vợi/ Lưng 
ngựa còng in vách núi cong/ Anh nhớ Tà Xùa sương phủ mênh mông/ Búp chè non cựa 
mình trong giá rét/ Rễ cổ thụ quặn từ lòng đất/ Chắt lọc cho đời hương vị thanh tao/ 
Chiều Xím Vàng xanh sắc lá trên đầu/ Em nhớ thương ai đàn môi bối rối/ Bến Tạ Khoa 
ai chờ, ai đợi/ Nhịp trống xòe rơi mãi vào đêm/ Anh sẽ về Chiềng Sại cùng em…”.  

 

157. PHAN ĐỨC. Quê tôi / Phan Đức // Thông tin Khoa học và công nghệ.- 
2005.- Số 01.- Tr.52 

ĐC.12 
                  TH455T 

“Quê tôi hòn ngọc miền Tây/ Xuân về ban nở trắng đầy sườn non/ Sông Đà rộn 
tiếng máy khoan/ Thảo nguyên Châu Mộc ngút ngàn chè xanh/ … Đất lành thơm thảo 
quê tôi/ Còn nghèo, nhưng dáng xinh tươi lại nhiều/ Lưng ong, áo cóm, khăn piêu/ 
Hương rừng, gió núi, má đào tự nhiên/ … Quê tôi mộc mạc tình người/ Gặp nhau là quý, 
là mời ở chơi/ … Ngọt ngào câu hát Sài panh/ Lời ca đã cất, tơ vương lối về/ Điệu xòe 
như thể bùa mê/ Một đêm vui phải mẩn mê mấy ngày…”. 
 

158. HÀ NHƯ THỤY. Chào Sơn La / Hà Như Thụy // Khuyến nông Sơn La.- 
2002.- Số 20.- Tr.12 

ĐC.42 
                  KH527N 

“… Em đẹp như bông hoa/ Trẻ như trái đầu mùa/ Mượt mà và óng ả/ Sơn La đẹp 
thiết tha/ … Quê mình ở Sơn La/ Đẹp như hoa ban nở/ Trắng ngần và tươi thắm/ Hương 
rừng xanh xanh thẳm…”. 
 

159. NGỌC ANH. Bắc Yên / Ngọc Anh // Khuyến nông Sơn La.- 1999.- Số 09.- 
Tr.15 

ĐC.42 
                  KH527N 

“… Đây Tà Xùa, Hang Chú/ Ngô cạnh nương hốc đá/ Đây Hồng Ngài, Làng 
Chếu/ Lúa vàng nương bậc thang/ Nhớ những ngày chợ phiên/ Người và hàng chen lấn/ 
Như trẩy hội mùa xuân/ Bát rượu nghiêng tiếng khèn/ Nắng xòe ô hoa đào/ Má em thêm 
ửng đỏ/ Người vùng cao xuống chợ/ Hòa thân vào hội vui”. 
 

160. NGUYỄN VĂN ĐÀO. Về với Mường Lèo / Nguyễn Văn Đào // Công an 
Sơn La.- 2005.- Tr.57 

ĐC.43 
                    C455A 

“Em cùng cha tới Mường Lèo/ Qua Púng Bánh dốc cheo leo ba tầng/ Bồng bềnh 
mây trắng Pú Sâng/ … Đường xuôi bản Mạt quanh quanh/ Điệu xòe đêm hội em xinh 
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má hồng/ … Huổi Làn em hát say mê/ Huổi Luông, Huổi Phúc qua khe chân trần/ … Pá 
Khoang rừng trúc đâu rồi/ Vẳng nghe tiếng sáo của người yêu nhau/ … Con đường lớn 
đã qua đây/ Cột điện cao thế đường dây ngút ngàn/ Đường của Đảng sáng lòng dân/ Núi 
rừng biên giới mùa xuân đến rồi…”. 
 

161. HẢI TRÀ. Nhớ Sơn La / Hải Trà // Công an Sơn La.- 2005.- Tr.58 
ĐC.43 

                   C455A 
“Thế là xuân lại đến rồi/ Nao nao lòng dạ đất, người Sơn La/ Hoa ban trắng xóa 

chiều tà/ Hoa đào Tô Hiệu trổ hoa đón mừng/ Trăm mười xuân buổi ta về/ Đặt chân đến 
đất Châu Yên thuở nào?/ … Châu Mộc đồi núi trập trùng/ Sữa tươi, chè tuyết ai cùng 
đam mê?/ … Phố  núi từ buổi em quen/ Đa đoan duyên nợ hai miền ngược xuôi/ Cho tôi 
gửi lại núi ngàn/ Sơn La - thủy điện muôn vàn nhớ thương”. 

 

162. NÔNG QUỐC CHẤN. Trên những nẻo đường Tây Bắc / Nông Quốc 
Chấn // Tây Bắc.- 1969.- Số 02.- Tr.18-19 

ĐC.17 
                    T126B 

“… Ta chào Mộc Châu, chào đồng cỏ!/ … Đất đỏ chè xanh, trời sắc xanh/ Nhảy 
nhót đàn bê đi, mông mênh/ Cái nóng Châu Yên, nóng Tú Nang/ Dân quân du kích bước 
hiên ngang/ Chắc tay luyện súng, mài dao sắc/ Giặc đến ta ta bắt nó hàng/ … Bao nhiêu 
ghềnh thác hỡi sông Đà!/ Bến mới những đâu đến nhận phà/ Bè gỗ thuyền hàng xuôi nối 
ngược/ Rộn ràng tha thiết bản tình ca!/ Vượt bến Tạ Khoa đến Bắc Yên/ Rừng chè? Đi 
nữa, hướng đi lên/ Bắc thang ta hái dăm mươi tấn/ Biết vị mật ong đất tổ tiên!…”. 

 

163. TRẦN THANH PHÚC. Mừng ngày dựng tượng vua Lê / Trần Thanh 
Phúc // Văn hóa thông tin.- 2002.- Số 01.- Tr.25 

ĐC.25 
                    V115H 

“Hơn năm thế kỷ thật kiên cường/ Nơi đây còn in dấu quân vương/ Chim rừng 
lảnh lót - vui trong nắng/ Mùa xuân về hoa nở đồi nương/ … Cởi áo hoàng bào - tay cầm 
gươm/ Lên miền Tây Bắc mấy dặm trường/ Rừng núi còn nhớ nhà vua trẻ/ Đuổi giặc 
kiên cường giữ biên cương/ Giặc tan vua dừng lại nơi đây/ Non nước mây trời với cỏ 
cây/ Kia suối Nậm La như dải lụa/ Cảm khái đề thơ vách đá này/ … Hôm nay xin được 
thắp nén hương/ Được đón vua về giữa ánh dương/ … Xin nhà vua an tọa nơi đây/ Quế 
Lâm ngự chế nước non này/ Sơn La Mường Muổi đang bừng dậy/ Thủy điện quê mình 
sắp dựng xây/ … Nhà máy nông trường vui náo nức/ Mái đỏ tường son dưới nắng 
hồng”. 

 

164. DOÃN ĐÌNH BỘ. Khăn piêu / Doãn Đình Bộ // Văn hóa thông tin.- 2002.- 
Số 02.- Tr.33 

ĐC.25 
                    V115H 

“Ai lên Tây Bắc quê tôi/ Xem cô gái Thái đang ngồi thêu hoa/ … Văn hoa cô tết 
bao lâu/ Để piêu đội đầu trảy hội mùa xuân/ Khăn piêu tìm bạn xa gần/ Tìm bông hoa nở 
trắng ngần trao duyên/ … Trao khăn là để làm tin/ Piêu bao nhiêu sợi tình mình bấy 
nhiêu…”. 
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165. ĐINH NGỌC MINH. Nỗi niềm Tây Bắc / Đinh Ngọc Minh // Tạp chí Suối 
Reo.- 2014.- Số 150.- Tr.41 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Anh gửi lại đây nỗi niềm Tây Bắc/ Năm tháng qua giữ trọn tim mình/ Anh nhớ 
lắm đôi dòng suối mát/ Nhịp cầu tre hò hẹn đêm trăng/ Nếp nhà sàn thấp thoáng trong 
sương/ Sông Mã, sông Đà ấp ôm bóng núi/ Rừng ban trắng gọi mùa xuân tới/ Đêm hội 
xòe không ngủ bâng khuâng/ Hương rượu cần đắm đuối mắt em/ Khăn piêu thắm tình 
đầu e ấp/ Lời trái tim em gửi vào câu hát/ Vất vả, muộn phiền bất chợt lùi xa…”. 
 

166. LÒ CẦM PIU. Gái mường Muổi = Sao đin Muổi / Lò Cầm Piu; Lò Thanh 
Hoàn dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2015.- Số 153.- Tr.60-61 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Gái đất Muổi nói giọng ngọt như đường mật/ Dáng đi mềm mại bước thong 
dong/ Dệt vải khuýt vừa đẹp vừa bền màu không phai/ Mắt lúng liếng nụ cười duyên/ Úp 
tay trái thành đống chăn đệm cao ngất/ Ngửa tay phải hoa khuýt nở mặt chăn/ Kéo tơ 
tằm cùng mẹ dệt lụa/ Áo cóm thắt lưng ong cúc bướm bạc cong vồng/ Đầu đội khăn piêu 
chỉ hồng hoa văn rực rỡ/ … Gái đất Muổi bông hoa đẹp ta hỡi/ Cùng chị cùng em cô bác 
làm theo lời của Đảng/ Biết làm giàu trên mảnh đất quê hương/ Biết làm đẹp theo truyền 
thống cha ông để lại…”. 

 

167. LÒ XUÂN THƯƠNG. Xuân đến vùng cao = Pú sung tỏn xuân máư / Lò 
Xuân Thương // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 01.- Tr.69-70 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Hoa đào sương níu trong như ngọc/ Em gái Mông thoăn thoắt ném pa pao/ Áo 
tay lẳn tròn trịa/ Lưng thon thắt nhung lụa/ Mỉm cười đón pa pao/ … Tiếng khèn bay 
ngân nga/ Người chủ nhân quê núi/ Đón xuân đến vùng cao/ … Thấp thoáng dưới rừng 
cây/ Những mái nhà ngói đỏ/ Đây công sở, kia trường học khang trang/ Xa xa tiếng loa 
đài/ … Vùng cao vui xuân mới/ Núi rừng rộn tiếng ca”. 
 

168. ĐIÊU VĂN MINH. Cánh còn mùa xuân = Chốm cón chiêng / Điêu Văn 
Minh; Na Ly dịch nghĩa // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 01.- Tr.71-72 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Xuân mới về! Muôn hoa đua nở/ Hoa đào, hoa mận rung rinh khoe sắc/ Chim reo 
ca rộn rã sườn non/ Bông ban trắng dịu dàng hé nụ/ … Cánh còn xuân múa lượn giữa 
trời/ Tung còn nào hỡi người yêu dấu!/ … Cho trái còn bay khắp phố phường/ Tới biên 
cương nơi anh canh gác/ Khắp sông núi mênh mông/ Tới thủy điện tỏa sáng ngàn 
năm…”. 
 

169. LÒ VŨ VÂN. Người Huổi Ven / Lò Vũ Vân // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- 
Số 149.- Tr.42 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Người Khơ Mú Huổi Ven/ Mắt nai/ Tai hoẵng/ Chân đá/ Da nâu cây bứng/ … Đêm 
về/ Cả bản quần tụ bên bếp lửa/ Mặt tươi như hoa mạ/ Má đỏ như hoa vông/ Trao tay 
nhau ống điếu/ Truyền tay nhau cần rượu/ Nói cười hồn nhiên/ Đàn hát hồn nhiên/ Râm 
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ran vách núi/ … Tiếng nói cười xé mây về sáng/ … Người Khơ Mú Huổi Ven/ Sống yên 
bình/ Trong vắt”. 
 

170. CẦM THỊ CHIÊU. Mường La quê hương tôi = Mướng há / Cầm Thị 
Chiêu // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 149.- Tr.56-57 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Mường La quê hương tôi/ Ở miền Tây xa lắc/ Trập trùng núi cao/ Nhiều sông, 
nhiều suối/ … Đắp đập, ngăn sông Đà lớn/ Cho nguồn điện tỏa sáng/ Nặm Chiến thức 
Nặm Trai/ … Nặm Dôn giục Huổi Quảng/ Nhanh lên tạo nguồn sáng/ Làm sao cho xứng 
đáng/ Với anh cả sông Đà/ … Nhú mầm non chồi lá/ … Thêm giàu đẹp quê hương”. 
 

171. ĐINH THỊ HOÀI. Hương sắc ngày hội = Pông hơm ngáy hối / Đinh Thị 
Hoài // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 149.- Tr.60-61 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Trai gái Bắc Yên vui chung ngày hội/ Mừng các bạn chung tay xây dựng quê 
hương/ Cho bản mường giàu đẹp nhờ ơn Đảng, Bác Hồ/ Sáng sáng chàng trai Hồng 
Ngài/ Lai cô gái Tà Xùa đưa chè xuống chợ/ … Âm vang núi đồi lời ca em gái Phiêng 
Ban/ Áo cóm lưng ong em gái Song Pe vui múa xòe/ … Bắc Yên ơi ngày hội đầy hứa 
hẹn/ Anh gắng sức xây dựng quê hương/ Em góp công thêu dệt bản mường/ Cho Bắc 
Yên mãi mãi là ngày hội yêu thương”. 

 

172. TRƯƠNG QUỐC. Nụ cười khăn piêu / Trương Quốc // Bản tin Văn hóa 
Thông tin.- 2003.- Số 5.- Tr.30 

ĐC.25 
                   V115H 
“... Người Hua Lon, mang theo bầu rượu/ Vít cong cần/ Chếnh choáng men say!/ 

Người Hua Lon. Hướng về quê mới/ Đất mẹ, tình người.../ Nơi phố mới thân thương/ 
Người Hua Lon cùng người Tân Lập/ Con một nhà.../ Chung điệu múa xòe vòng/ Tung 
quả còn giữa trời cao lộng/ Rừng mận - đồi chè.../ Bát ngát thảo nguyên”. 

 

173. VĂN MAO. Sơn La - trong mắt ai / Văn Mao // Bản tin Văn hóa Thông 
tin.- 2005.- Số 13.- Tr.30 

ĐC.25 
                   V115H 
“Sơn La trong mắt ai, mà vui tươi đến thế/ Chỉ giọt sương đêm cũng hóa thành 

sao/ ... Hơn nửa thế kỷ đi qua, đọng lại/ Sơn La vẫn dịu dàng như nàng Ủa năm xưa/ 
... Ơi! Sơn La trăm mến ngàn thương/ ... Biết vươn lên làm giàu, giữ chắc biên cương/ 
Hoa của đất, tỏa ngát hương cho đất/ Khí thiêng núi sông, đến lúc tỏa hào quang/ Để 
Sơn La xa xôi, nên bạc - nên vàng”. 

 

174. HÀ THU. Khúc ngẫu hứng Sơn La / Hà Thu // Bản tin Văn hóa Thông 
tin.- 2004.- Số 10.- Tr.42 

ĐC.25 
                   V115H 
“Nhớ một ngày anh đến với Sơn La/ Mùa thu chín nắng ươm vàng sắc núi/ Lúng 

liếng em cười cho anh bối rối/ Nhịp xòe hoa nghiêng ngả đêm trăng/ Men rượu nồng 
nàn, điệu khắp mênh mang/ Lời nhớ, lời thương em trao ai hỡi noọng?/ Vời vợi trùng xa 
bao lần anh lỗi hẹn/ Có ai chờ hóa đá giữa ngàn xanh?/ ... Anh đam mê đi tìm câu hát/ 
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Tình yêu em bản nhạc không lời/ Sơn La ơi! Giờ đã xa rồi/ Giấc mơ anh luôn tìm về 
phương ấy/ Dù cách trở vẫn hẹn ngày trở lại/ Để cùng em đón hội giữa mùa xuân”. 

 

175. NGUYỄN XUÂN BƯỜNG. Nậm La soi bóng cầu văng / Nguyễn Xuân 
Bường // Bản tin Văn hóa Thông tin.- 2005.- Số 12.- Tr.32 

ĐC.25 
                   V115H 
“... Nậm La bây giờ đẹp lắm em ơi/ Cầu văng ngạo nghễ vươn cao tầm nắng trời 

lấp lánh/ ... Nậm La hôm nay dòng nước trong xanh/ Được mưa nguồn hối hả chạy yên 
lành/ Giăng hai sườn đón phù sa bồi đắp/ Cho đôi bờ mùa sau lúa tươi xanh”. 

 

176. VĂN MAO. Trắng trời hoa ban / Văn Mao // Bản tin Văn hóa Thông tin.- 
2005.- Số 12.- Tr.34 

ĐC.25 
                   V115H 
“Ở Tây Bắc, độ này đêm vẫn lạnh/ Nửa chừng xuân, cây ban nở trắng hoa/ Hoa 

trắng trong, hương sắc mặn mà/ ... Trải bao nắng sớm mưa chiều/ Tuyết sương - trút lá 
vẫn kiêu hãnh đời/ Núi rừng Tây Bắc xa xôi/ Có đâu không thấy trắng trời hoa ban”. 

 

177. PHẠM TRƯƠNG QUỐC. 110 năm - Sơn La mãi sáng 1895 - 2005 / 
Phạm Trương Quốc // Tạp chí Văn hóa Thông tin.- 2005.- Số 14.- Tr.34 

ĐC.25 
                   V115H 
“Sơn La ơi!/ “Một trăm mười năm rồi đó!”/ Bao buồn vui, bao đắng cay, ngọt bùi/     

... Để hiểu rõ, tình người hơn thế kỷ/ Từ kiếp người dân làm nô lệ/ Cách mạng về đem 
cuộc sống ấm no/ Bảy lăm năm công Đảng - Bác thật to/ Hơn thế kỷ, hai phần ta có 
Đảng/ ... Sơn La xưa rừng thiêng nước độc/ Nay đã là hòn ngọc miền Tây/ Viết vần thơ 
chắp cánh ta bay/ Cho bóng mẹ lồng trong cờ Đảng/ Cho Sơn La đổi mới từng ngày/ San 
núi thành đường, uốn sông thành dòng điện/ “Thắp sáng tâm hồn, cho mọi lứa đôi”/ Sơn 
La - Sơn La hơn trăm tuổi rồi”. 

 

178. ĐỖ XUÂN ĐỈNH. Mừng Sơn La / Đỗ Xuân Đỉnh // Tạp chí Văn hóa 
Thông tin thể thao.- 1998.- Số 13+14.- Tr.31 

ĐC.25 
                   V115H 
“Quê anh núi quyện mây trời/ Một vùng Tây Bắc sáng ngời Sơn La/ Nước non 

non nước! Sơn hà/ Đẹp giầu, hùng vĩ, mượt mà ước mơ/ Yêu sao nương sắn, nương ngô/ 
Đồi chè, rừng mận, rừng mơ, rừng xoài/ Bậc thang ruộng lúa mương phai/ Lối vào trong 
bản đường dài quanh co/ Ở đâu cũng có ấm no/ Nhà xây mọc khắp nhấp nhô nương đồi/ 
Điện về tỏa sáng muôn nơi/ Suối reo đầy ắp tiếng cười thiết tha/ Hoa ban nở trắng rừng 
già/ ... Núi rừng thay áo, những ngày đầu xuân/ Xòe hoa quanh ché rượu cần/ ... Sơn La 
điểm hẹn muôn nơi/ ... Miền xuôi mau hãy lên đây/ Sơn La hòn ngọc dang tay đón mời”. 

 

179. TRIỀU ÂN. Qua Yên Châu / Triều Ân // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1996.- 
Số 2.- Tr.31 

ĐC.28 
                V115NGH 

“Dọc Chiềng Đông xe xuôi về Mường Vạt/ Ta mơ màng cô gái Châu Yên xa/ Lên 
khung cửi thoi bay ra tấm vải/ Ra sân tung nắm tấm hóa đàn gà/ ... Rừng lát thẳng bầy 
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chim chuyền vòm lá/ Trên nương xa mơ mận lấn rừng vầu/ Rừng xoài lớn vẫn nhường 
nương sắn nhỏ/ Cánh đồng gần đủng đỉnh từng đàn trâu...”. 

 

180. MÙI KHÁNH TRUNG. Đi dọc mùa xuân / Mùi Khánh Trung // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1997.- Số 4.- Tr.3 

ĐC.28 
                V115NGH 

“... Đường lên Tây Bắc/ Trập trùng, trập trùng/ Đường về bản xa/ Sơn La/ Mùa 
xuân/ Rừng trắng muốt hoa ban/ Tỏa ngát hương cho đời/ Đường Sơn La/ Trắng xóa 
những làn hoa nước/ Giữa lưng đèo/ Sơn La như một nàng tiên/ Sau giấc ngủ say/ Vươn 
mình thức dậy/ Đón tình yêu vui nắng xuân về”. 

 

181. NGUYỄN KHÔNG. Tình xuân / Nguyễn Không // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1997.- Số 4.- Tr.7 

ĐC.28 
                V115NGH 

“Trời xuân lồng lộng tầng mây/ Rừng xuân bát ngát dâng đầy hương hoa/ Sông 
xuân xanh biếc hiền hòa/ Đồng xuân bát ngát mượt mà non tươi/ Nắng xuân sưởi ấm 
lòng người/ Xua đi giá rét một thời sương đông/ Tuổi xuân em má ửng hồng/ ... Hương 
xuân theo gió ngạt ngào/ Gọi đàn ong đến tìm vào hoa tươi/ Nghĩa xuân thắm đượm tình 
đời/ Tình xuân thầm gọi bao lời thơ xuân”. 

 

182. LÃ XUÂN HÙNG. Xuân quê hương / Lã Xuân Hùng // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1997.- Số 4.- Tr.13 

ĐC.56 
                V115NGH 

“Trời xanh, mây trắng pha màu/ Vàng cây nắng chảy, lộc đầy búp xanh/ Đàn 
chim xanh hót trên cành/ Xanh hàng mạ mới, xanh đường trồng cây/ Nhà sàn thấp 
thoáng đâu đây/ Hồng hồng ngói đỏ, khói bay xa gần/ ... Áo em sáng một khoảng trời/ 
Khèn H’Mông gọi vang lời ái ân/ ... Cỏ xanh, xanh đến mượt mà/ Trong veo mắt nghé, 
ngỡ là mắt xuân”. 

 

183. HÀ ĐỨC TOÀN. Đêm xòe / Hà Đức Toàn // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1997.- Số 4.- Tr.35 

ĐC.56 
                V115NGH 

“Ai sinh mắt em như làn suối?/ Cho nhau giây phút bồn chồn/ ... Chiếc áo Thái 
hằn lên đường nét/ Hàng khuy, cánh bướm trắng phau/ Xà tích khoanh bờ eo thon 
thả/ ... Váy cuốn chéo, em đi như múa/ Chập chờn dáng thủa hoang sơ/ Búi tóc mượt, 
phấn hoa còn ngát/ Ong qua ngây ngất sững sờ/ Đêm xòe bình rượu cần cũng múa...”. 

 

184. HÀ NGỌC THẨM. Xuân về trên vùng cao / Hà Ngọc Thẩm // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.65 

ĐC.28 
                 V115NGH 

“Trời biếc - núi gần mở núi xa/ Rung rinh hoa tím nở quanh nhà/ Đồi chiều nắng 
nhuộm ngô tròn bắp/ Thung lúa lên xanh trải mượt mà/ … Vẫn biết vùng cao xuân đến 
sớm/ Băm băm vó ngựa bước qua đèo/ Rừng ban xao xuyến mời ta đến/ Tiếng lá thầm 
thì, tiếng suối reo”. 
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185. NGUYỄN VIẾT CHỮ. Kỷ niệm mùa xuân / Nguyễn Viết Chữ // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1975.- Số 2.- Tr.49-50 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Về châu Thuận thăm anh/ Mùa xuân vui biết mấy/ Quen các chị công nhân/ Làm 
việc bên xưởng máy/ Chị công nhân thợ hàn/ Hồn nhiên như tia lửa/ Chị công nhân thợ 
nguội/ Hiền lành như thép gang/ … Vuốt thép tay rắn thế/ Bế con tay rất mềm/ Tiếng 
đưa nôi êm êm/ Tiếng ru hời ngọt lịm/ … Mặt trời còn chưa thức/ Lửa công nhân dậy 
rồi…”. 

 

186. ANH THƠ. Mùa xuân đất nước đang xuân / Anh Thơ // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1976.- Số 1.- Tr.21-23 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Một chiều Sơn La/ Tôi đứng trên nền nhà tù đế quốc/ … Trên đống gạch vôi đổ 
nát/ Đột nhiên nắng thắm xôn xao/ Mầu tươi kỳ diệu/ Một gốc đào…/ … Cây đào người 
cộng sản năm xưa/ Vào chuyện kể dân gian đỏ từng bếp lửa/ Cây đào đứng giữa mái 
trường - rực rỡ/ Với áo màu cúc bạc, khăn piêu/ Các trẻ em Thái, Xá, Mường, Mèo/ Hát 
vang bài ca lời người cộng sản/ … Các nữ giáo sinh đi từ đỉnh sương mây/ Tay cầm 
nhánh đào xuống núi/ Ươm giống hoa nở trên lớp lớp khăn quàng tươi mới/ Cho các em 
cả bốn mùa xuân/ Cây hoa ấy soi bóng trên bờ ruộng nước/ Làm hồng thêm màu vàng 
bông thóc/ Ruộng hợp tác dạt dào, chín bản, mười mường/ Về chung sống bên gốc đào 
no ấm/ … Anh Tô Hiệu ơi!/ Ở đâu tôi cũng gặp anh/ Cây đào mang ước mơ người cộng 
sản…”. 
 

187. VŨ TRỌNG THIỆU. Hoa đào Tô Hiệu / Vũ Trọng Thiệu // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1976.- Số 1.- Tr.32 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Chúng giết anh giữa ngục tù đen tối/ Anh trồng đào báo trước những mùa xuân/ 
Bản mường Sơn La đào nở thắm rừng/ Nay nở rộ giữa vườn hoa Lăng Bác/ Nắng Ba 
Đình trời xanh trong bát ngát/ Bác - mùa xuân vĩnh viễn cho đời/ Anh - hoa đào đẹp 
cảnh xuân tươi/ Xuân Tổ quốc xuân đất trời vô tận”.  
 

188. TRẦN NGỌC ANH. Khúc ca về suối / Trần Ngọc Anh // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1976.- Số 1.- Tr.35-36 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Miền Tây ơi! Dào dạt giữa lòng ta/ Tiếng suối reo vui, ngọt ngào, thân thiết/ 
Trăm thứ tiếng giữa rừng xanh, núi biếc/ Ta lắng vào lòng tiếng suối ngân nga…/ Ơi 
những suối gần nối những suối xa!/ Đây Liệp Muội, Nặm Chiên suối chồm lên cuộn 
thác/ … Đây suối Là như một dải lụa êm/ Bom đạn Mỹ chẳng làm hoen được suối/ Ta 
ngăn suối thành hồ làm gương soi cho em mỗi lần xuống gội/ Khăn piêu hồng óng ánh 
những đường kim/ … Từ suối xa… dòng điện xanh tuôn chảy/ Mang bình minh về giữa 
hoàng hôn!/ … Cò Mạ xưa cỗi cằn đá sỏi/ Nay nước về từng đợt sóng vàng chao/ Nước 
reo vui trên luống cày hợp tác/ Trên bếp lửa hồng sớm sớm em khơi/ … Hẹn ngày về 
dầm chân trong suối/ Nghe điện quay chiều, nghe lúa nẩy mầm xanh…”.  
 

189. NGUYỄN KHÔI. Chiều thu Mường La / Nguyễn Khôi // Tạp chí Văn 
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nghệ Sơn La.- 1976.- Số 1.- Tr.59 
ĐC.28 

                V115NGH 
 “… Ôi chiều thu Mường La/ Thu sao mà Tây Bắc/ Ấm tiếng nai vàng “tác”/ Rì 
rầm ong vang ca…/ Trời xanh đến thiết tha/ Suối êm đầy gợi cảm/ Cặp mắt đen bên sàn/ 
Khơi nguồn trong sâu thẳm/ Vó ngựa giòn tan xuống/ Mái chèo cuốn sóng lên/ Rầm rập 
đoàn bạn trẻ/ Về lâm trường thanh niên…/ Hoàng hôn rực trời biên/ Gió vàng tươi đồng 
nội/ … Về Mường La chiều thu/ Nâng một nhành lúa mới/ Nghe quả chín chuyển mùa/ 
Lòng say hương vàng rượi”. 
 

190. NGUYỄN KHÔI. Gửi Sông Mã / Nguyễn Khôi // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1976.- Số 1.- Tr.60 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Sông Mã ơi, xa bao năm rồi nhỉ/ Thèm tiếng hò trên bến Chiềng Đen/ Tiếng voi 
đi rậm rịch đường biên giới/ Phiêng Ma-lông suối dội sáng đèn…/ Quê em đấy kể 
Mường Xon, Xiềng Khọ/ Bến Việt - Lào chung một con thuyền/ Chung trận địa vít đầu 
“thần sấm” Mỹ/ Tình yêu thương hòa một tiếng khèn/ ... Mùa nước vơi lại cùng em 
buông lưới/ Sóng đỏ trào cá bạc đầy khoang/ Ơi mẹ Chiềng Khương rất thương chiến sỹ/ 
Bến đò ngang vượt lửa đạn bao lần/ Những Cà Văn Khum, những Đèo Văn Khổ/ Nắm 
xôi đùm bao trận xuất quân…/ Ơi những người chị hiền Sông Mã/ Chồng hy sinh nuôi 
con lớn tòng quân/ Ngày cày bừa, đêm họp bàn phụ nữ/ Đàn “tính” đêm trăng hết điệu 
âm thầm…”.  

 

191. LÊ HOÀNG HÒA. Nghe em hát bài “Tình ca Tây Bắc” / Lê Hoàng Hòa 
// Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1976.- Số 1.- Tr.65-66 

ĐC.28 
                V115NGH 

“… Miền Tây đây rồi! Em hát giữa Sơn La/ Vẻ đẹp nguyên hình trong mỗi lời ca/ 
Có bướm trắng bay rối rừng vui mắt/ Mùa xuân về muôn đóa hoa ban/ Rừng không còn 
hoang vu, lâm trường vang tiếng hát/ “Rừng ơi ta đã về đây”/ … “Soi bóng anh, bóng 
em” soi bóng những người dựng xây quê hương mới/ Điện của thác của sông sáng đêm 
thâu vời vợi/ Núi đá cười tóc trắng khói lò vôi/ Tấp nập đêm ngày xe ngược thuyền xuôi/ 
Đường trăm nẻo mở chân trời bát ngát/ … Ôi Sơn La, hòn ngọc của miền Tây/ Sẽ nhiều 
thêm những Sao Đỏ, Mộc Châu, Chiềng Ve, Tô Hiệu/ Sức con người là sức của dựng 
xây!...”. 

 

192. TÂN KHẢI DŨNG. Chiều Quang Huy / Tân Khải Dũng // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1978.- Tr.33 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Lẫn trong biển hạt vàng/ Áo chàm ai thấp thoáng/ Gió đưa hương nếp thoảng/ 
Thơm sang cả mấy mường/ Xe lúa nối trên đường/ “Cút kít” tiếng kêu vang/ “Khắp” ai 
đang gọi bạn/ Xôn xao vụ lúa vàng”. 

 

193. TRẦN THANH PHÚC. Khăn piêu / Trần Thanh Phúc // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1980.- Số 1.- Tr.38 

ĐC.28 
                V115NGH 
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 “... Khăn piêu em đội trên đầu/ Càng xinh lúng liếng bên cầu nước soi/ … Hiền 
hòa tím cánh hoa ban/ Nói lời chung thủy nồng nàn tình yêu/ Khát khao sợi đỏ khăn 
piêu/ Trái tim lửa cháy bao nhiêu cuộc đời/ Màu chàm đất mẹ em ơi/ Ngàn năm gìn giữ - 
nói lời hôm mai/ … Em đi cấy lúa gieo nương/ Khăn piêu che nắng che sương tháng 
ngày/ Mùa về hương lúa ngất ngây/ Cho đêm xòe hội vòng tay lẹ làng/ Khăn piêu nâng 
sức đảm đang/ Thao trường tay súng sẵn sàng hăng say/ Ước làm ánh nắng ban mai/ Giữ 
cho khăn mãi chẳng phai sắc màu”. 
 

194. TRẦN QUÂN LẬP. Đường lên Tây Bắc / Trần Quân Lập // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1980.- Số 1.- Tr.39-41 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Đường lên Tây Bắc xa vời vợi/ Vực thẳm, đèo cao xóc nẩy người/ … Cao 
nguyên bát ngát, xanh chè lá/ Bò sữa ung dung ngậm cỏ đồng/ Sức sống vươn lên từ sỏi 
đá/ Bài ca Tây Bắc đã sang trang/ … Chuối, muỗm Yên Châu xin kính mời/ Quán hàng 
tự giác chẳng ngại vơi/ Chiềng Đông  phơi xác “thần sấm” Mỹ/ Bom đạn, ngày đêm, sạt 
núi đồi/ Cò Nòi, Hát Lót đây rồi/ Gió lay ngô sớm, chân trời màu xanh/ Dừng chân Nà 
Sản, đây anh/ Chén trà Tô Hiệu, thắm tình ngược xuôi/ Lâng lâng lòng dạ bồi hồi/ Thăm 
nôi cách mạng, đỉnh đồi Sơn La/ Nhớ người thủa trước vì ta/ Trồng cây để lại quả hoa 
cho đời/ Phố phường rộn rã tươi cười/ Áo xiêm rực rỡ hòa vui núi rừng/ Thái, Kinh, 
Mèo, Xá một lòng/ Cùng nhau xây dựng non sông mạnh giàu/ Qua đèo sang đất Thuận 
Châu/ Mía hàng thẳng tắp, chạy theo ven đường/ Bao giờ có điện Chiềng Ngàm?/ Xi 
măng Chiềng Pấc, gấp năm gấp mười/ Thôm Mòn 7 tấn đổi đời/ Đất quay hai vụ, trên 
đồi phủ xanh/ Các trường trung học gần quanh/ Thi đua “2 tốt” ra công trồng người…”. 

 

195. LƯỜNG TUẤN. Bài ca quay sợi / Lường Tuấn // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1984.- Số đặc biệt.- Tr.30 

           ĐC.28 
                V115NGH 

“... Đôi bàn tay của em/ Trắng mềm như bông trắng/ Xa quay như mặt trời/ Cuộn 
dần từng sợi nắng/ … Mê mải nhịp xa quay/ Lòng em say lời khắp/ Dưới sàn một chàng 
trai/ Xa xa tiếng khèn ai/ Giọng ngân nga say đắm/ Khèn ai đó cứ thổi/ Càng thêm đẹp 
đất trời/ Mùa hoa ban sắp tới/ Chăn chưa đẹp anh ơi/ Tiếng khèn cứ ngân nga/ Nhịp xa 
quay mê mải/ Và môi hồng cô gái/ Khắp thành lời thiết tha”.     
            

196. NGUYỄN NGỌC PHÚ. Tình ca chiếc khăn piêu / Nguyễn Ngọc Phú // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1984.- Số đặc biệt.- Tr.31 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Khăn piêu, khăn piêu/ Em thêu, em dệt/ Sợi nắng chen ngang/ Sợi mưa luồn 
dọc/ Sợi mây: Màu trắng/ Sợi lá: Màu xanh/ Sợi hồng: Lửa ấm/ Sợi lam: Áo 
chàm/ … Khăn này cho mẹ/ Đỡ bạc mái đầu/ Khăn này cho bé/ Để luồn rừng sâu/ Chỉ 
có lòng em/ Không ai dệt nổi/ Tình yêu chăng bền/ Qua bao ngọn núi/ Bàn tay biết nói/ 
Vòng xòe chao nghiêng”. 

   

197. VŨ QUẦN PHƯƠNG. Trưa Mộc Châu / Vũ Quần Phương // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1984.- Số đặc biệt.- Tr.34 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Anh nghĩ gì trong trưa im Mộc Châu/ Mây trắng bay lặng lẽ trên đầu/ Có cỏ 
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non tơ mướt xanh ngoài bãi/ Tia khói bình yên trong lũng sâu/ … Cứ ngỡ nghìn xưa 
Châu Mộc đây/ Xóm thôn làng mạc đã vui vầy/ Bụi đường đã cuốn sau xe chạy/ Cây đã 
xanh vườn, trái đã sây/ Cứ ngỡ tự nhiên cỏ mọc lên/ Trên triền đồi uốn lượn xanh êm/ 
Tự nhiên đã có đàn bê ấy/ Bò đã nằm nhai trong bóng im/ … 25 năm ấy quay nhìn lại/ 
Người lính khai hoang tóc bạc rồi/ Chỉ những đồi chè xanh ngát mãi/ Đẹp lắm - quê 
mình Mộc Châu ơi”. 

 

198. ĐÀO XUÂN NGÀ. Rừng mùa xuân / Đào Xuân Ngà // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1986.- Số 4.- Tr.18 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Rừng mùa xuân đẹp thế đấy em/ Hoa ban trắng trải ra triền núi/ Hoa đào đỏ 
rung rinh bờ suối/ Đàn chim ríu rít cành cao/ Đi bên em dưới bóng hoa đào/ Ôi màu hoa 
- má em ửng đỏ/ Đường mùa xuân ríu ran đôi lứa/ Anh thấy mình như ngấm men say/ Đi 
bên em anh nắm bàn tay/ Hơi ấm của tình yêu - ngọn lửa/ … Mùa xuân ta đi trong 
hương say/ Ôi niềm vui ngày xuân lán thợ/ Tiếng nói cười, tiếng ròn pháo nổ/ Xuân ở 
rừng hạnh phúc lứa đôi”. 
 

199. CHÂU HỒNG THỦY. Nhịp xòe Đông Xiêng Kẻo / Châu Hồng Thủy // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1986.- Số 4.- Tr.19 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Tiếng chiêng ngân suốt dẫy nhà sàn/ Tiếng trống quyện tiếng “séng” đẩy tung 
cửa sổ/ Cô gái Thái toàn thân bốc lửa/ Tay trái múa trên những núm chiêng/ Tay phải 
vung nhịp nhàng mặt trống/ Hãy vít cong cần trúc/ Cho rượu cần ngọt vào từng chân 
tóc!/ Vào vòng đi/ Hỡi gái nhà trên/ Nào trai bản dưới/ … Bàn tay em ấm nằm trong tay 
tôi/ Chàng trai miền xuôi lần đầu tiên trong đời được cầm tay cô gái Thái/ Đôi má ửng 
như quả đào chín tới/ Miệng cười xinh như hoa ban hé nở/ … Vòng trong còn đang nụ/ 
Vòng ngoài đã nở hoa/ Hát theo xòe, lời Kinh hòa lời Thái/ Đông Xiêng Kẻo đêm nay/ 
Sàn nứa cũng dập dềnh sóng nhảy/ Anh ngây ngất men rượu cần chưa ngọt/ Lòng rung 
ngân cùng nhịp trống chiêng”.  
 

200. HUYỀN SÂM. Xoài Yên Châu / Huyền Sâm // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1986.- Số 4.- Tr.35 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Vị xoài Yên Châu làm sao quên được!/ … Xoài Yên Châu xa nhớ, gần 
thương/ Xoài Yên Châu nên vợ nên chồng/ Xoài Yên Châu làm cánh rừng thơm ngát/ 
Xoài Yên Châu làm tiếng chim cũng ngọt/ Xoài Yên Châu nên câu hát, hồn người/ Xoài 
Yên Châu bấy lâu đã vào tôi/ Trong tình yêu và niềm suy nghĩ…”. 

   

201. ĐINH THỊ THU XUÂN. Chiều thu Sông Mã / Đinh Thị Thu Xuân // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 1986.- Số 4.- Tr.44 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Sông Mã chiều thu núi thẫm màu/ Khói lan tỏa biếc ấm rừng lau/ Chiềng 
Khương - đất trở nên hương mật/ Hoa gạo rừng xa đỏ mãi đâu/ … Sông Mã chiều thu 
rộn tiếng cười/ Cô gái Hà Tây vừa mới quen/ Lâm trường gặp gỡ người không ngủ/ Sốp 
Cộp, Mường Hung rợp đuốc đèn/ Đất mới Chiềng Cang trả ơn người/ Nông trường, 
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bản mới ấm lòng tôi/ … Ngọt ngào hương đất dòng sông Mã/ Ngân mãi chiều thu bản 
tình ca”. 

 

202. LÊ XUÂN TĂNG. Sông Mã khúc ca xuân / Lê Xuân Tăng // Tạp chí Suối 
Reo.- 2016.- Số 158.- Tr.55 

ĐC.56 
                    S515R 

“Đi dọc sông Mã giữa ngày xuân/ Thêm tự hào nơi miền quê mới/ … Ta trải hồn cùng 
bản mới vui xuân/ Nông thôn mới đẹp đường làng ngõ xóm/ Tiếng khèn ai dập dìu gọi bạn/ … 
Đường đổi mới đắp xây ngàn mơ ước/ … Sông Mã đôi bờ vang vọng khúc ca xuân”. 

 

203. PHƯƠNG LIÊN. Đêm Yên Châu xòe hoa / Phương Liên // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1985.- Số 3.- Tr.11 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Sàn nhún nhẩy, tiếng chiêng nghiêng ngả/ Cần rượu cong hãy uốn cong 
người/ Đừng ngượng nghịu vì chưa biết múa/ Gái Châu Yên đã nắm tay rồi/ Bước tiếp 
bước vòng xòe cứ rộng/ Có nhầm chân cũng chẳng sao đâu/ Men cứ ngấm và tình cứ 
ngấm/ Bước dập dồn bước ngả vào nhau/ … Đêm nhún nhẩy, điệu xòe không tuổi/ Đời 
Châu Yên đã nở hoa rồi”. 
 

204. NGUYỄN CÔNG DƯƠNG. Khúc “tình ca hưn mạy” / Nguyễn Công 
Dương // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1985.- Số 3.- Tr.12 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Áo nhiều màu rực rỡ/ Lời hay trên môi bay/ Sao say lòng đến thế?/ Khúc “tình 
ca hưn mạy”/ Nhạc trầm hùng dìu dặt/ Ngỡ như mảnh đất này/ Vẫn bình yên muôn thuở/ 
Chim gù trong bóng cây!/ … Ngựa biên phòng rong ruổi/ Cắt rừng, rõ ánh trăng/ Từ Sơn 
La em hát/ Lời bay về phương Nam!/ Đi dọc dài đất nước/ Tiếng hát ấm tình người/ Dẫu 
vẫn còn gian khổ/ Môi tươi cứ hát lời…”. 

 

205. NHAN SINH. Bài thơ trên vách đá / Nhan Sinh // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.-  1985.- Số 1.- Tr.53 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Ngược Đà giang gầm réo nước sôi/ Thuyền chiến Vua Lê ngự bờ Đá Phổ/ Dẹp 
tặc loạn thu giang san một dải/ Người dừng nơi đây tạc đá đề thơ/ Bát ngát một vùng 
sông hùng vĩ núi rừng/ Khắp chốn an dân, bản mường tàn phá/ Phải khi ấy tim Người 
rung nhịp đập/ Họa vần thơ tức cảnh giữa dòng…/ Thời gian trôi những năm tháng hào 
hùng/ Vang vọng mãi lời Người đi đánh trận/ Thu phục nhân tâm, giữ yên cõi Bắc/ Đâu 
chỉ là truyền thuyết mấy trăm năm/ Bia đá còn đây những nét khắc sâu đằm/ Bài thơ 
Nôm hiện nguyên hình lịch sử/ Mưa nắng nhạt phai đôi nét chữ/ Vẫn trọn vẹn thơ Người 
ý chí sâu xa/ … Suốt một vùng Đá Phổ, Bắc Phong/ Dân truyền tụng về Người - Bài thơ 
năm thế kỷ/ … Người có hay chăng thế kỷ hai mươi/ Con cháu Cụ Hồ lấp sông Đà trị 
thủy/ Di bia khỏi lòng hồ, toàn dân là ngày hội/ Giữ di sản ông bà hồng phúc của cháu 
con/ Tây Bắc - Đà giang niềm vui nào hơn/ Ngày chúng con đưa thơ Người vượt 
thác…”. 

 

206. XUÂN ĐÀI. Anh lại về Yên Châu quê em / Xuân Đài // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1986.- Số 1.- Tr.19 
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           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Anh lại về Yên Châu quê em/ Khi mầu nắng hòa tan trên hoa muỗm/ Chợ phố 
núi vẫn vàng tươi đất chuối/ Đêm mừng công vang chiêng trống gần xa/ Níu bàn chân 
khách qua lại quê ta/ ... Đây cầu Tà Vài - Tú Nang - Chiềng Hặc/ Đài chiến thắng tay 
súng em vững chắc/ Thắm piêu hoa rực rỡ sắc màu/ Thật yêu sao - đôi tay gái Yên Châu/ 
Yên Châu đó - quê mình bên lộ 6/ Giữa mênh mông xanh - rực rỡ một dải hồng/ Thời 
đánh Pháp tự hào vùng du kích/ Đánh Mỹ càng tươi mầu cờ Đảng sáng trong/ Yêu Đảng 
bộ dân mình tăng sức mạnh/ Nhiều Phiêng Khoài - Viêng Lán - gọi Chiềng On/ Đảng 
chắp cho ta ngàn đôi cánh/ Bay tới tầm cao những dấu son”. 

 

207. TRẦN NGUYÊN MỸ. Nhớ Quỳnh Nhai / Trần Nguyên Mỹ // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1986.- Số 3.- Tr.25 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Ngược sông Đà tôi lên hướng Bắc/ Bên núi xanh những ngọn cau cao/ Bên mái 
nhà sàn bóng dừa trải mát/ Quỳnh Nhai ơi, thương nhớ tự lúc nào?/ … Qua Mường Giôn 
đồi xanh lúa phủ/ Đến Cà Nàng, Sìn Hồ giữa tầm tay/ Phau Pùn đây đỉnh núi mây bay/ 
Hoa mơ trắng quyến say bầy ong nhỏ/ Nơi tôi đến nằm, chốn hàng năm ở/ Kỷ niệm đầy 
lên như mảnh vườn nhà!/ Đất dẫu giàu nhưng còn lắm hoang sơ/ Nhớ mùa mưa cá chất 
đầy sau lũ/ … Than mỡ nằm lặng ngủ dưới rừng hoang/ Bờ sông bồi ai đãi cát tìm vàng/ 
Quỳnh Nhai ơi - phố huyện bên sông/ Nơi tôi sống những ngày còn rất trẻ/ … Biết dàn 
khoan địa chất về đâu/ Để lấp lánh hòn than gợi nhớ/ Tiếng máy mang than ca ba trăn 
trở/ Tâm hồn tôi thức trọn với Quỳnh Nhai”. 

 

208. XUÂN HOÀNG. Cây đào Tô Hiệu / Xuân Hoàng // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1987.- Số 4-8.- Tr.4 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Cây đào đó, qua những ngày đánh Pháp/ Đã đâm mầm và đã kết thành hoa/ 
Bom đạn Mỹ dẫu có làm xơ xác/ Những chồi non lại mở: Nhánh xòe ra/ … Cây đào xưa 
trước ngục, vẫn còn đây/ ... Nở thành hoa trong năm tháng dâng đầy/ Cây đào đó, vẫn 
còn, bên cửa ngục/ Tôi từ xa, ngưỡng mộ, đến tìm thăm/ Chợt bắt gặp, giữa sần sùi đá 
gạch/ Một bài ca bất tận hát mùa xuân”.  

 

209. XUÂN HOÀNG. Đêm Thôm Mòn / Xuân Hoàng // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1987.- Số 4-8.- Tr.21 

           ĐC.28 
                V115NGH 

“Say rượu Thái, không thể nào ngủ được/ Đêm càng khuya, trăng càng sáng bên 
ngoài/ Điệu Hạn khuống trầm buồn mang trước ngực/ Thổ cẩm chăn mềm kê hờ bên vai/     
… Đêm Tây Bắc dịu dàng và thân thiết/ Mấy lùm bương xào xạc mãi không thôi/ Hương 
cam nở ngoài vườn không dễ biết/ Theo trăng vào từng vệt, chập chờn soi…”. 

 

210. BẾ THÀNH LONG. Múa ở Châu Yên / Bế Thành Long // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1987.- Số 4-8.- Tr.16 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Ta bước vào đêm của Châu Yên/ Vằng vặc sao trời/ Và chiêng trống rung vang 
ánh đuốc/ Cô gái Thái đoan trang y phục đẹp/ Dẫn ta vào hội múa/ Dẫn ta vào vô tận 
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nhân gian/ … Ta múa với Châu Yên - vượt qua tầm giới hạn/ Cho ta giây phút tự quên 
ta”. 

 

211. NGHIÊM THỊ THU HÀ. Trên đất nước Lê nin - nhớ về Sơn La / 
Nghiêm Thị Thu Hà // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1989.- Tr.33 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Giữa bình nguyên Nga, tôi bỗng nhớ dáng đồi Khau Cả/ Xóm núi Chiềng Lề, tìm 
núi đá Mường La/ Và không gian như văng vẳng một bài ca/ Khúc hát Sơn La: “Cây đào 
Tô Hiệu”/ Ôi! Giây phút thần kỳ giúp tôi chợt hiểu/ Tôi đã yêu nhiều đất mẹ, Sơn La!/ 
… Một công trình thế kỷ - Thủy điện sông Đà/ Ơi sông Đà, Tạ Bú, Sơn La!/ Giữa bình 
minh Nga, tôi lại nhớ dáng đồi Khau Cả/ Nhớ tháp Mường Và cùng bãi lúa Mường 
Chanh...”. 
 

212. HUYỀN SÂM. Đang Vần va cuốn theo chân ngựa / Huyền Sâm // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1987.- Số 2.- Tr.9 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Đang Vần Va theo chân ngựa cuốn vần/ Đưa người trai Mường tới nơi có lửa/ 
Đưa người trai Mường tới cõi biên cương/ Đang Vần Va bay ra từ lòng người thương/ 
Bay ra từ đêm trăng hẹn/ Bay ra từ vuông thổ cẩm/ Bay ra từ đồng lúa khoán/ Khiến đôi 
chân trở thành thép dẻo/ Khiến đôi tay khỏe như sợi song/ Khiến đôi vai gánh trọn núi 
non/ … Đang Vần Va nên người trai mạnh/ … Đang Vần Va không thể lẫn mây trời/ 
Đang Vần Va không thể rơi tuyết giá/ Đang Vần va không trộn lời ác thú/ Đang Vần Va 
quyện cùng câu cò lả/ Quyện cùng câu khắp câu lượn/ Trong chiến hào ngăn giặc ở biên 
cương…”. 

 

213. NGUYỄN THÀNH SÂM. Bức tượng tự ngàn xưa / Nguyễn Thành Sâm // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1991.- Số 3-4.- Tr.9 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Tôi muốn rằng sẽ được tạc tượng em/ Trong sắc phục điệu múa chuông duyên 
dáng/ Đôi môi cười như ban rừng buổi sáng/ Dáng lắc mông, hoang dã đến say lòng/ 
… Đôi tay mềm, hồn em múa rất say/ Thức dậy tinh hoa từ ngàn xưa chìm đắm/ Cuộc 
đời đẹp hơn, có em tô thắm/ Đất nước mãi còn, trong điệu múa hôm nay…”. 
 

214. TRẦN DUNG. Bỡ ngỡ trước miền Tây / Trần Dung // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1989.- Tr.13 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Tôi đi như say trên phố núi đông người/ Áo chàm khăn piêu dập dìu lối chợ/ 
Những đường viền trên khăn em thiết tha gợi nhớ/ Nét hoa văn nguyên thủy xa xôi/ Thật 
ngỡ ngàng khi ở quanh tôi/ Cô gái Thái hát điệu gì tôi không hiểu nổi/ Có chàng trai múa 
điệu khèn Mèo rất lạ/ Chỉ nghe bồng bềnh tiếng sáo cứ chao nghiêng/ … Thẫn thờ là tôi 
dưới dáng núi nâu huyền/ Mê mải ngắm cánh đồng Chiềng Ly - Chiềng Pấc/ Giữa heo 
hút núi rừng Tây Bắc/ Bắt gặp miền xuôi trong vạt lúa xanh rờn/ Bắt gặp miền xuôi qua 
dáng lưng còng/ Của những người gọi là êm là ải/ Và bắt gặp - sâu trong mắt em ôi cô 
gái Thái/ Chút riêng tư tôi giấu đã lâu ngày…”. 

 

215. VŨ VĂN ĐẠI. Bên gốc đào Tô Hiệu / Vũ Văn Đại // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
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La.- 1989.- Tr.15 
           ĐC.28 

                V115NGH 
 “Cây đào Tô Hiệu mãi còn đây/ Chồi biếc, nụ non tắm gió may/ Nền xi măng 
lạnh, gông cùm nặng/ Còn ấm hơi Anh, những tháng ngày/ Hành hương thăm cảnh cũ, 
người xưa/ Vang vọng lời Anh đến tận giờ/ … Trái tim đỏ thắm một sắc cờ/ Mỗi cánh 
đào - một ước mơ/ Xuân về xanh biếc những nhành tơ/ Anh ươm hoa đẹp cho đời 
hưởng/ Đời viếng hồn Anh, vạn tiếng thơ”. 
 

216. LƯỜNG VĂN TỘ. Cao trào đêm hội xòe / Lường Văn Tộ // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1991.- Số 4.- Tr.11 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Tiếng trống, tiếng cồng vang giục giã/ Như chắp cánh niềm vui bay cao/ Cái 
“khuống” mường bỗng dưng nghiêng ngả/ Với vòng xòe nhún nhảy say sưa/ … “Khăn 
xéo” vắt trên vai áo chàm/ “Khăn piêu” quàng trên áo cóm/ Tất cả rung lên - cả rừng hoa 
chao đảo/ Cái dùi vải múa trên mặt cồng/ Cái dùi gỗ băm trên mặt trống/ Rền như giông 
như sấm/ “Họa… họa… Huê… huê”/ Cả vòng xòe cuồng lên/ Theo nhịp trống nhịp tim/ 
Tung chân nhảy hết mình hết sức/ “Đàn bướm” cúc muốn bay khỏi ngực/ Chiếc mũ nồi 
cũng chực bay theo/ Vòng xòe quay, quay mãi không ngừng…”. 

 

217. TRẦN THANH PHÚC. Mộc Châu thành phố tương lai / Trần Thanh 
Phúc // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 6.- Tr.71-73 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Có một Mộc Châu huyền thoại/ Với bao chiến tích anh hùng/ Căn cứ đầu tiên 
Mộc Hạ/ Tung bay cờ đỏ sao vàng/ … Có một Mộc Châu gian khổ/ Khai hoang xây 
dựng nông trường/ … Có một Mộc Châu đánh Mỹ/ Bắn tan thầm sấm, con ma/ … Có 
một Mộc Châu lũy thép/ Hiên ngang một dải biên thùy/ Bạn - Ta chung lòng xây đắp/ Sổ 
vàng hai nước cùng ghi/ Có một Mộc Châu đổi mới/ Chè đen, Sao Đỏ - Chiềng Ve/ 
… Có một Mộc Châu tầm cỡ/ Thảo nguyên thành phố trên cao...”. 

 

218. NGUYỄN MAI PHƯƠNG. Xa gần biên giới / Nguyễn Mai Phương // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 5.- Tr.30 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Chiều biên giới mây bay/ Hoàng hôn giăng đỉnh núi/ Gió đùa vờn tóc rối/ Một 
khoảng trời vời vợi/ Tím sắc màu nhớ thương/ Anh đứng nơi biên cương/ Giữ chiều dài 
biên giới/ Cho quê ta thắm mãi/ Những màu xanh ước mơ/ Biên giới không ở xa/ Mà 
trong tim ta đó/ Như muôn dòng suối nhỏ/ Cùng chung mẹ đại dương…”. 
 

219. ĐINH TÂN. Qua Bắc Yên / Đinh Tân // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- 
Số 5.- Tr.31 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Đường lên Bắc Yên xe êm ru/ Hồng Ngài thấp thoáng trong sương mù/ … Tà 
Xùa dáng núi đầy kiêu hãnh/ Rừng chè đặc sản đang lên xanh/ Sơn tra hoa trắng đang 
khoe sắc/ Điện về lấp lánh như ánh sao/ Ôi Cao Đa một thời nhớ lắm/ Bánh sữa còn ngọt 
tới bây giờ/ … Xe xuống Tạ Khoa qua dốc cao/ Đường cong vỏ đỗ suối rì rào/ Bắc Yên 
ơi - Huyện vùng cao/ Vượt qua gian khó ngày nay đẹp giàu”. 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 48 

220. NGUYỄN TIẾN LỘC. Lên Sơn La / Nguyễn Tiến Lộc // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 2002.- Số 5.- Tr.38 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Đường lên Sơn La nhiều núi, nhiều thung/ Vẫn ngợp màu xanh cỏ cây hoa lá/         
… Cửa vườn nhà em khép hờ/ Cô gái Thái bên nhà sàn nhìn ai ngẩn ngơ/ … Chiếc cầu 
Trắng/ Đường lên Nhà tù Sơn La trải nhựa/ Ngày xưa là con đường khổ sai/ Những 
người tù ở đây đã làm nên lịch sử…”. 
 

221. BÙI GIA TỰ. Ơi! Sơn La / Bùi Gia Tự // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- 
Số 5.- Tr.40 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Anh vẫn nhớ hẹn lên Tây Bắc/ … Áo chàm thấp thoáng thôn xanh núi/ Ánh bạc 
reo vui giữa nắng đèo/ Gió rít, mưa dầm, anh vẫn nhớ/ Vòng xích ngục tù - Tiếng “suối 
reo”/ Vẫn mong trở lại vít rượu cần/ Hội xòe cánh bướm lạc hoa xuân…”. 

 

222. LÈO VĂN CHOM. Mường Mai hôm nay = Mương Mai dỏn tiếng / Lèo 
Văn Chom; Lò Thanh Hoàn dịch nghĩa // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 4.- Tr.61 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Mường Mụa tên cũ ngày xưa/ Mai Sơn yêu dấu, trăm ngàn nhớ thương/ Bản nối 
bản như vườn hoa muôn sắc/ Đồi tiếp đồi xanh ngắt một màu xanh/ Nơi phiêng bãi ngút 
ngàn ngô mía/ … Trên đường nhựa người, xe tấp nập/ Kẻ bán, người mua chợ sớm 
chiều/ Yêu biết mấy Mai Sơn ơi yêu quá/ Dẫu đi xa vẫn nhớ mãi quê mình”. 
 

223. TẠ THU YÊN. Đêm Tây Bắc / Tạ Thu Yên // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
2002.- Số 4.- Tr.73 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Trời Tây Bắc đêm nay như cao hơn/ Khi điệu khắp vang lên gọi bạn/ Điện thay 
trăng sáng ngời khắp bản/ Lóng lánh hàng khuy và sóng sánh miệng cười/ Vò rượu bưng 
ra/ Men rượu cất thành lời/ Vòng xòe mở/ Bàn tay em mềm mại/ … Trời Tây Bắc đêm 
nay như xanh thêm/ Khi men rượu, men tình nồng ấm/ … Cả rừng khuya cũng thức cùng 
người/ Ngực núi phập phồng chung một đêm vui”. 

 

224. HÀ SINH. Đêm giao thừa nhớ Sơn La / Hà Sinh // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 2002.- Số 2.- Tr.13 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Nhớ nếp tan dẻo thơm sữa mẹ/ Men rượu cần ngây ngất dáng xòe hoa/ Cánh 
ban trắng xinh - tình sơn nữ/ … Điệu khắp quyến luyến tình nồng thắm/ Sạp nhảy từng 
đôi đẹp nắng chiều/ Đường Trường Chinh, Lương Bằng, Tô Hiệu/ Phố phường nhộn 
nhịp đỏ cờ hoa/ … Điện màu thị xã lung linh quá!/ Chợt nhớ Chiềng Lề - nắng mưa vất 
vả/ Đất anh hùng thời oanh liệt đâu xa/ Giờ đây Tây Bắc xanh no ấm/ Tạ Bú nay mai 
điện sáng lòa…”. 
 

225. DƯƠNG TAM KHA. Tiếng khèn / Dương Tam Kha // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 2002.- Số 2.- Tr.15 
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           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Hai chúng  mình làm thơ/ Bằng khèn môi chiếc lá/ Giấy bút mình chẳng có/ Sao 
trời cứ rung rinh/ Em cười vần thơ xinh/ Hoa đào hừng đôi má/ Cành ban rừng nghiêng 
ngả/ Đôi bướm trắng vờn bay/ … Ngày mai anh nhập ngũ/ Nhớ mãi chốn quê nhà/ Điệu 
khèn môi chiếc lá/ Theo anh hành quân xa”. 
 

226. THANH YÊN. Mùa xuân thăm bản / Thanh Yên // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 2002.- Số 2.- Tr.26 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Mùa xuân hoa ban nở/ Anh đến thăm bản em/ Bàn tay em xe chỉ/ Thêu hoa 
vào chiếc khăn/ … Đường vào bản hôm nay/ Đông vui như ngày hội/ Tiếng khèn 
nghiêng vách núi/ Cánh én dệt mùa xuân/ … Chiều tà bên bếp lửa/ Cơm nếp hương mùa 
xuân/ Cán rượu cần cong vút/ Trống xòe rộn bước chân/ Chiếc khăn piêu rực rỡ/ Hoa 
văn quê hương mình/ … Ôi Sơn La mến thương/ Ta đi lòng nhớ mãi/ Hẹn năm sau trở 
lại/ Cùng em vui hội xuân!”. 
 

227. ĐỨC THÔNG. Tự hào Sơn La / Đức Thông // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
2002.- Số 2.- Tr.58-59 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Anh đến quê em giữa chiều lộng gió/ Trời Sơn La một màu nắng đỏ/ Đường Tô 
Hiệu tấp nập người đi/ … Đồi Khau Cả còn đây/ Suối Nậm La còn đó/ Se se chạnh nhớ 
cội nguồn xưa/ Từ đói nghèo đi lên/ Từ lạc hậu vươn tới/ Nhà máy, công trường san sát 
mọc thêm/ Thủy điện sông Đà nâng bước ta lên/ Bản làng từ nay điện sáng thâu đêm/ 
Bát ngát chè xanh, cà phê, dâu, mía/ Hương lúa, hương rừng thoang thoảng đâu đây/ 
Hòn ngọc miền Tây ngày thêm sáng chói/ Nghĩ tới tương lai lòng ta thầm gọi/ Ơi Sơn 
La! Sơn La!/ Cháy bỏng tình anh/ Nóng bỏng tình em/ Đổi mới đi lên con thuyền vững 
lái/ Bốn mùa ra hoa kết trái/ Ta tự hào quê hương Sơn La”. 

 

228. TRẦN NGUYÊN MỸ. Đêm Tây Bắc / Trần Nguyên Mỹ // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 2001.- Số 4.- Tr.32 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Đêm Tây Bắc nghe phập phồng núi thở/ Sông Mã gầm lên đàn ngựa trắng 
tung bờm/ Đêm Tây Bắc nghe núi rừng trăn trở/ Hẹn mùa vàng ngô lúa chín thơm/ Đêm 
Tây Bắc những bản mường yên ngủ/ … Hoa ban trắng như hồn người trinh nữ/ Gió ngàn 
ru “Sống chụ xon xao”/ Một tiếng gà nghe chung hai nước Việt - Lào/ “Xăm ma khi” hai 
nước cùng chung múa/ Nhớ Tây Tiến một thời máu lửa/ Mường Hịch, Sài Khao… một 
thủa bi hùng/ “Em là dòng sông Mã, anh là núi Mường Hung”/ Câu hát neo hồn anh, 
cùng Tây Bắc…”. 

 

229. VƯƠNG TRUNG. Mời anh đến thăm / Vương Trung // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 2001.- Số 5.- Tr.41 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Mời anh đến hưởng gió mát Yên Châu/ Đến chia vui cùng Mường Vạt/ … Sặp 
Vạt đang vươn mạnh sức xuân/ Chiềng Hặc thắm xanh rừng bát ngát/ Tú Nang vang 
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truyền thống anh hùng/ Phiêng Quài chè xanh tươi hương vị mát lòng/ Ngô, đậu mơn 
mởn đổi đời Chiềng On/ … Chiềng Đông, Chiềng Sàng khéo ươm tơ thêu dệt/ Nếp tan 
đồng Chiềng Pằn dẻo thơm/ Chiềng Khoi dào dạt tiếng khèn hòa tiếng hát…”. 

 

230. THANH LÊ. Gửi bạn Tây Bắc / Thanh Lê // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
2001.- Số 1.- Tr.24 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Tôi chưa được lên quê anh/ Rừng Tây Bắc có hoa ban nở rộ/ Đất Phù Yên mỗi 
độ xuân về/ Hoa nở trắng ôm lấy làng bản nhỏ/ … Tôi muốn được lên quê anh/ Để nghe 
những đêm hát si, hát ví/ Nghe tiếng khèn trai gái gọi nhau/ Tiếng xập xòe chiêng cồng 
ngày lễ/ Rộn tiếng cười trong trẻo dưới chân cầu/ Tôi muốn được lên quê anh/ Ngắm 
những cô gái quay xa dệt vải/ ... Anh ơi! Tôi hẹn có ngày/ Lên vùng Tây Bắc cùng say 
rượu cần”.  

 

231. VƯƠNG ANH. Khau Cả / Vương Anh // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- 
Số 1.- Tr.33 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Khau Cả - Núi bền vững/ Người Sơn La giữ gìn/ Cây đào Tô Hiệu đứng/ Cành 
vàng, lá ngọc thiêng!/ Ta lần theo dấu tích/ Đây hầm giam, chuồng giam…/ Núi vững 
bền Khau Cả/ Khát tự do một thời/ Nay cây đào Tô Hiệu/ Tỏa xanh màu ban mai!”. 
 

232. BÙI KIM QUY. Gặp mùa ban trắng giữa thủ đô / Bùi Kim Quy // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 1.- Tr.34 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Gặp em giữa thủ đô/ Anh gặp miền Tây Bắc/ Gặp cả mùa ban trắng/ Đến từ rừng 
xa xôi…/ Giữa Hà Nội em ơi/ Ấm vòng tay Tổ quốc/ Em là hoa của núi/ Mang sắc rừng 
miền Tây…/ Tóc bồng bềnh mây bay/ Nâng lời em hát mãi/ Bài dân ca đất Thái/ Hóa 
tình đời mênh mông…/ Mùa hoa ban nở thắm/ Hương ngát về thủ đô…”. 
 

233. MA TRƯỜNG NGUYÊN. Anh gieo tín hiệu mùa xuân / Ma Trường 
Nguyên // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 1.- Tr.37 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Những người lớp trẻ hậu sinh/ Cùng hành hương đến thăm anh chốn này/ Giặc 
thù giam hãm anh đây/ Xà lim chuồng cọp đọa đầy tấm thân/ Xương tan thịt nát mấy 
lần/ Mà anh vẫn vững tinh thần đấu tranh/ … Sống trong bóng tối đêm dài/ Anh càng hy 
vọng ngày mai tươi ngần/ Anh gieo tín hiệu mùa xuân/ Hạt đào vùi đất âm thầm phì 
nhiêu/ … Từ ngày mùng bảy tháng ba/ Anh Tô Hiệu hóa bài ca muôn đời/ Mỗi xuân đến 
hoa rợp trời/ Cánh đào nở thắm nụ cười của anh…”. 
 

234. MA TRƯỜNG NGUYÊN. Điệu xòe bản Tông / Ma Trường Nguyên // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 1.- Tr.38 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Điệu xòe bản Tông náo nức/ Nhấp nhô đồi núi trăng xanh/ Tay nắm bàn tay dính 
chặt/ Chân ríu vào chân dập dình/ Điệu xòe xứ Thái - Chiềng Xôm/ … Người quyến 
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chân người lả lướt/ Ánh trăng ngạt ngào mặt đất/ Nụ cười lấp lóa môi xinh/ Điệu xòe nối 
vòng hòa nhịp/ Người xa người lạ nên tình/ … Núi chuyển rừng rung hòa điệu/ Dáng 
xòe em ngả nghiêng bay/ Anh nắm tay em chợt hiểu/ Tình người Tây Bắc đêm nay”. 
 

235. KHÁNH HẠ. Với Sơn La / Khánh Hạ // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- 
Số 1.- Tr.63 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Trời Tây Bắc xanh cao vời vợi/ Nắng Sơn La vàng núi vàng rừng/ Nước suối 
nóng bởi lòng hiếu khách/ Và đêm xòe ánh mắt lung linh/ ... Em gái nâng rượu cần mời 
bạn/ Rượu vơi đầy mà tình không vơi/ Đến Sơn La một lần đã nhớ/ Chung tay xòe để 
mãi không quên…”. 

 

236. KIỀU THIỆN. Xuân về Sông Mã / Kiều Thiện // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 2002.- Số xuân.- Tr.32 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Đã bao lần anh hẹn đến quê em/ Dòng sông Mã có bờ hoa gạo đỏ/ … Hôm nay 
trở lại vui sao/ Rặng nhãn Hải Sơn sau mùa cho trái/ Lại hối hả chồi xuân - thay áo mới/ 
Hứa hẹn gì vụ tới nhãn ơi!/ Đây cà phê đỏ rực lưng đồi/ Bông trắng vấn vương níu chân 
người khách lạ/ Dòng sông Mã lượn lờ êm ả/ … Xuân mới về cho du khách say sưa…”. 

 

237. HOÀNG GIA CƯƠNG. Bên cây đào Tô Hiệu / Hoàng Gia Cương // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 2000.- Số 2.- Tr.48 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Nơi chúng giam giữ Anh/ Giờ chỉ còn là những mảng tường/ … Giữa đá cứng/ 
Anh vững lòng gieo hạt/ Một cây đào đợi xuân!/ Cây đào xanh quanh năm/ Trĩu nặng 
mùa hoa mùa quả/ … Từng đàn chim hót ca/ Từng đàn ong say mật/ Từng đoàn người từ 
khắp miền đất nước/ … Cùng đến đây như tìm đến người xưa!/ Nửa thế kỷ Anh xa/ Cây 
thay thế bóng hình Anh/ Rợp mát/ Cho hoa thắm và cho quả ngọt/ Cho bốn mùa tươi tốt 
Sơn La!/ Cây đào xanh - xanh một bản hùng ca!”. 

 

238. TRẦN ĐỨC VƯỢNG. Em gái Sơn La / Trần Đức Vượng // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 2000.- Số 4.- Tr.50 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Em gái Sơn La/ Đẹp xinh như đóa hoa/ Dịu dàng như dòng suối/ … Câu chữ Bác 
Hồ theo thầy, cô về bản/ Chắp cánh cho em bay cao, bay xa/ Ơi! Em gái Sơn La/ Đẹp 
xinh như đóa hoa/ Dịu dàng và tài giỏi/ Tiếng thơm lan xa, lan xa…”. 

 

239. NGUYỄN TRỌNG HOÀN. Cùng mùa xuân này, Tây Bắc… / Nguyễn 
Trọng Hoàn // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 2.- Tr.43 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Những bản làng còn lãng đãng trong sương/ … Khèn đã âm vang, sáo thắm thiết 
gọi tình/ Hội xòe lướt mà nhịp tim run rẩy/ Bông hoa của rừng say làn hương của rẫy/ 
Điệu hát nào cũng sóng sánh hơi men/ … Bát rượu bên ban mai, câu hát ngấm sang 
chiều/ Châu Mộc, Châu Yên, Mường La… nghiêng ngả/ Câu hát gập ghềnh câu hát trên 
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yên ngựa/ Theo bước chân trần màu xanh trỗi lên nương/ Câu hát bâng khuâng ngọn gió 
cũng quên đường/ Ngơ ngác hoa ban riêng sắc mầu Tây Bắc…”.  

 

240. LÒ THANH XUÂN. 110 năm tỉnh Sơn La = Mấng 110 tỉnh Sơn La / Lò 
Thanh Xuân // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 2.- Tr.69-70 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Một trăm mười tuổi tròn/ Sơn La ơi/ Sao kể xiết/ Chặng đường dài đằng đẵng/        
… Người Sơn La vẫn hiên ngang gan góc/ Nghe Bác Hồ theo bó đuốc Đảng soi/ Sơn La 
đã đứng lên cùng cả nước/ Giành hòa bình thống nhất dải non sông/ Giành độc lập tự do/ 
Có cơm ăn, áo mặc/ Cho hôm nay là phố núi lung linh/ Đầy ánh hào quang mọc lên bao 
nhà máy/ Tấp nập đông vui san sát những nhà tầng/ Dân xóa đói giảm nghèo/ Sơn La ta 
giàu có/ Gió bão qua rồi/ Chẳng phải con mơ đâu/ Thủy điện sông Đà đang bừng 
sáng…”. 

 

231. ANH KẦM. Đặt tên / Anh Kầm // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 5.- Tr.29-30 
           ĐC.56 

                    S515R 
 “… Những người con đất Việt/ Khắp mọi miền đất nước/ Ở Sơn La - Tây Bắc/ 
Theo tiếng gọi Bác Hồ/ Cùng đứng lên cứu nước/ Đuổi hết giặc xâm lăng/ Tròn một 
trăm mười năm/ Giữ bản và xây mường/ Dưới cờ đỏ sao vàng/ Xây cuộc đời hạnh phúc/ 
Bao công trình thế kỷ/ Rạng rỡ đường tương lai”. 
  

242. XUÂN MAI. Đi dọc thời gian / Xuân Mai // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 
5.- Tr.30-31 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Các dân tộc Sơn La cuộc sống lầm than/ Con khát sữa, mẹ chẳng còn hơi thở/ 
Đời cuông nhốc với măng rừng rau úa/ Cơm chẳng có ăn chỉ nước lã cầm hơi/ … Đảng 
về như ánh mặt trời/ Xua tan bóng giặc, rạng ngời tự do/ Đời vui đẹp những trang thơ/ 
Kết đoàn xây dựng cơ đồ Sơn La/ Cùng đất nước - Các dân tộc chúng ta/ Sát cánh, kề 
vai trên đường đổi mới/ ... Ngăn sông Đà - Ta đắp đập Pá Vinh/ Sóng sông Đà không 
còn ghềnh thác/ Than trắng hóa thành điện sáng lung linh/ Ơi! Đẹp biết bao thành phố 
quê mình/ Chung thủy nghĩa tình - Đổi thịt thay da/ Vươn tới tầm cao thỏa lòng mong 
ước/ Gió xuân về hát mãi khúc “tình ca”/ ... Thành phố trẻ mang tâm hồn thời đại/ “Hòn 
ngọc miền Tây”, tỏa sáng mãi trong ta”. 
 

243. LÒ LƯƠNG SINH. Sốp Cộp vào xuân / Lò Lương Sinh // Tạp chí Suối 
Reo.- 2016.- Số 158.- Tr.65 

ĐC.56 
                    S515R 

“… Sốp Cộp đã vào xuân/ Ban đã nở trắng rừng/ Tháp Mường Và còn đó/ Rêu 
phong mà linh thiêng/ … Sốp Cộp đã vào xuân/ Phố núi đang vươn mình/ Những công trình 
đang xây/ … Miền biên cương vững chãi/ Đất biên ải căng tròn/ Sức sống của mùa xuân”. 
 

244. CAO THÀNH. Thu Sơn La / Cao Thành // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 5.- 
Tr.92 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Thu Sơn La mỏng manh qua sương sớm/ Nghe thì thầm hương gió nhẹ mà êm/ 
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… Qua thảo nguyên vai ướt mềm sương tuyết/ Ghé Cò Nòi say sắc đỏ hoa xưa/ … Đến 
Sơn La không thấy lòng xa lạ/ Mỗi bước chân bén hương đất đây rồi/ Tình mênh mang 
qua ánh mắt nụ cười/ Để lữ khách những đầy vơi xao xuyến/ … Với sông Đà làm Phù 
Đổng vươn mây/ Đời bừng sáng đẹp trang thu đất nước/ Anh hiểu ra từ cánh hoa sơn 
cước/ Mộc mạc duyên thầm trong sắc hương/ Dáng xòe nở tươi muôn mầu huyền ảo/ Ôi 
Sơn La - thu xanh thắm lạ thường”. 
 

245. BẠC CẦM NĂM. Rực rỡ hồn của bản = Nén mướng sung / Bạc Cầm 
Năm; Lò Thanh Hoàn dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 5.- Tr.137-138 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Đã bao lần ta đuổi giặc khỏi bản mường yêu dấu/ Cởi xích xiềng làm chủ cuộc 
đời/ Sao vàng sáng khắp muôn nơi/ Sơn La như bông hoa đang nở thơm hương ngào 
ngạt/ Đón ban mai để kết trái cho đời/ Sông Đà thành nguồn điện sáng/ Ngắt sao 
trời treo khắp nhà, khắp bản/ Con đường lớn hai đường xe xuôi ngược/ Phố xá nhà 
cao cửa kính như gương/ … Chôn vùi xuống đất sâu nỗi đau đời tăm tối/ Hồn 
mường rực rỡ ánh hào quang/ Sơn La đang nở hoa kết trái quả thơm ngon/ Như ước 
mơ bao đời mong đợi”. 
 

246. LƯỜNG VĂN TỘ. Sông Mã vươn mình = Nặm ma khay kính / Lường 
Văn Tộ // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 5.- Tr.139-142 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Sông Mã nối tình người xứ sở/ Là nguồn cơm, nguồn nước cả vùng/ Bãi phù 
sa  rộng trải đôi bờ/ Là bản, là đồng rộn ràng đổi mới/ Ôi dòng sông - dòng sữa của đời/ 
Làm thức dậy những tiềm năng đang có/ … Trên đường đèo xe máy nổ giòn thêm/ Ngôi 
trường xinh nơi triền cao gió lộng/ Ấm lòng người rời quê cũ đến chung xây/ Để sông 
Đà thành nguồn điện thay sao/ Sông Mã, sông Đà nâng Sơn La vươn dậy/ … Nặn đất 
đen thành bạc thoi, bạc nén/ Giữ tình ta Lào - Việt kết đoàn…”. 
 

247. KÀ THỊ HOAN. Tiếp bước anh hùng = Dượn xứp láng han / Kà Thị 
Hoan // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 5.- Tr.143-144 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Tự hào về em - Người phụ nữ Việt Nam/ Truyền thống đó, chị em đang tiếp 
bước/ Nở nụ cười, khối óc, bàn tay/ Ngăn suối, ngăn sông xây mường, xây bản/ Khai 
phá đồi hoang thành vựa lúa vàng/ Việc công - việc nhà chẳng quản gian lao/ Xua tan đi 
đói nghèo - tăm tối/ Cuộc sống ấm no hạnh phúc sang giàu/ Như tám chữ vàng Bác Hồ 
ban tặng/ “Kiên cường, bất khuất, trung hậu - đảm đang”. 

 

248. HÀ THU. Anh hãy về Châu Thuận cùng em / Hà Thu // Tạp chí Suối 
Reo.- 2006.- Số 4.- Tr.31 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Anh có về Châu Thuận cùng em? Đất mẹ quê cha suốt đời thương nhớ/ Dòng 
Nặm Muổi uốn mình như dải lụa/ Phù sa thơm hương lúa đôi bờ/ … Lỡ hẹn rồi anh 
chẳng được thấy đâu/ Núi Đán Lanh hoàng hôn rực đỏ/ Hồ Nong Luông trong xanh còn 
đó/ Nhớ thuở Ta Ngần đuổi giặc đã mài gươm/ Anh hãy về Châu Thuận cùng em!/ Nghe 
nhịp cối ngàn cụp cum bên suối/ Đêm Chiềng Ly ai hát “Xường te ló”/ Ngọt lời thương 
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qua chín bản mười mường/ Đất quê nghèo còn ngô sắn thay cơm/ Lòng nhân nghĩa vẫn 
vẹn tròn sau trước/ “Quám khắp sòn côn” lời vàng ý ngọc/ Mãi cùng ta đi suốt cuộc 
đời…”. 
 

249. PHAN THU HỒNG. Quê em / Phan Thu Hồng // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- 
Số 4.- Tr.34 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Quê em có dòng sông huyền thoại/ Tên lạ lùng như tiếng vó ngựa kêu/ Bao năm 
tháng chở phù sa mầu mỡ/ Xây mùa vàng, bãi biếc tốt tươi/ ... Quê em có những địa 
danh thơ mộng/ Nghe bồng bềnh như điệu dân ca/ Những Huổi Xim, Nậm Công thác đổ/ 
Cho dòng điện lên thắp sáng tương lai/ Quê em có những con người nhẫn  nại/ Trải lòng 
ra với khách chưa quen/ Bát cơm em ăn, ân tình em gặp/ Yêu tin quý hơn cả những bạc 
vàng…”. 

 

250. HOÀNG LÊ. Em gái Xinh Mun / Hoàng Lê // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- 
Số 2.- Tr.38 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Em gái Xinh Mun xuống núi/ Tóc vương hoa mận, hoa mơ/ Em gùi mùa xuân về 
phố/ Phố núi sáng bừng sắc xuân/ Em gái Xinh Mun hiền như lộc biếc/ Bản mường ngồi 
nghe em đàn, em hát/ Lời thương của núi, của rừng/ Em gái Xinh Mun rất hiền/ Thủy 
chung như cánh ban nở sớm/ Em cười môi rắc đầy hoa nắng/ Xa rồi, để lòng ai cứ bâng 
khuâng…”. 
 

251. TÒNG ÍN. Đất Sơn La = Đin Sơn La /  Tòng Ín, Cà Văn Thâng; Lò Thanh 
Hoàn dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 2.- Tr.68-71 

           ĐC.56 
                    S515R 
  “… Đất Sơn La. Đất chẳng biết già/ Tiếng cười tiếng hát mãi âm vang/ Điệu 
múa, điệu xòe mềm như chim công cánh bướm/ … Vẫn còn đó bản tình ca yêu dấu/ 
Cuộc vui nào vắng được lời “sống chụ xao”/ … Đất Sơn La! Đất làm nên lịch sử oai 
hùng/ Biết bao lần đánh đuổi giặc ngoại xâm/ Tiếng nhạc ngựa thời xưa cha ông đánh 
giặc/ Vẫn còn văng vẳng khắp núi khắp sông/ Nghe âm vang binh đoàn ra trận/ Nghe oai 
hùng rầm rập những bước chân/ Đánh tan tác quân thù cướp đất/ Bảo vệ quê hương 
mường bản thân yêu/ Hãy giữ lấy đất thiêng yêu dấu/ Làm giàu lên từ mảnh đất này/ 
Lòng phơi phới theo con đường đổi mới/ Để quê ta mãi mãi là hòn ngọc xanh”. 

 

252. NHẤT LÂM. Múa xòe / Nhất Lâm // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 1.- Tr.53 
           ĐC.56 

                    S515R 
 “Theo em về Châu Yên múa xòe/ Hoa ban nở trắng ngực con gái/ Đêm nhà sàn 
bập bùng lửa gọi/ Nhạc khèn như suối lượn Mường Tranh/ Cô gái Thái Châu Yên tươi 
xinh/ Chiếc khăn piêu trên đầu duyên dáng/ Được về cùng em thăm mường vui bản/ Nếp 
Yên Châu quyện khói nhà sàn/ Đêm khắp xòe em múa sương tan/ Tay trong tay trao 
nhau ngọn lửa/ Rượu nồng nàn môi hồng thổ cẩm/ Em dìu tôi rừng núi mênh mang…”. 

 

253. CA VĂN CÓN. Người cùng bản = Cốn huôm bản / Ca Văn Cón; L.T.H 
dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 3.- Tr.72-73 

           ĐC.56 
                    S515R 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 55

 “Người cùng bản như cùng một nhà/ Yêu thương nhau như cùng mẹ cùng cha/ 
Cơn lũ đến/ Mương phai ta cùng nhau chống đỡ/ Cơn bão đi qua/ Làm nhà xiêu nhà đổ 
ta cùng nhau dựng lại/ Đói no đùm bọc sẻ chia/ Người cùng bản cùng một lòng vì bản/ 
Rừng cây con suối là của chung/ Không phát rừng đốt nương như trước nữa/ … Người 
cùng bản như cùng một nhà/ Yêu thương nhau như cùng mẹ cùng cha”.  
 

254. HOÀNG NAM. Đi chợ xuân / Hoàng Nam // Tạp chí Suối Reo.- 2009.- Số 
1.- Tr.39 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Thiếu nữ HMông ủ xuân thêu váy/ Rung rinh thổ cẩm thắm hồn quê/ Xòe ô, dắt 
ngựa vui xuống phố/ Rập rờn hoa bướm ngẩn ngơ mê”. 

 

255. ĐỖ HOÀNG. Sơn La lần gặp… / Đỗ Hoàng // Tạp chí Suối Reo.- 2009.- 
Số 3.- Tr.56 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Cùng nắng gió, núi ngàn, sông suối/ Nét bản làng xanh thắm thung mây/ Đường 
thiên lý miệt mài không mỏi/ Núi liền trời, cây nối liền cây!/ Cả một Sơn La trùng trùng, 
điệp điệp/ Mộc Châu dịu dàng Yên Châu, Bắc Yên…/ Cây với cỏ và người thân thiết/ 
Với dáng hiền, non nước bình êm!/ Bóng ô xòe nghiêng nghiêng nếp núi/ Khói lam 
chiều ngày bớt xanh xa/ Trong thăm thẳm, âm thầm diệu vợi/ Núi đồi nên nghìn tuổi 
thăng hoa!...”. 
 

256. ĐINH ĐĂNG LƯỢNG. Đoản khúc Sơn La / Đinh Đăng Lượng // Tạp chí 
Suối Reo.- 2009.- Số 3.- Tr.63 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Hòa vào dòng du khách/ Ta về lại Sơn La/ Nhớ bóng đa Bản Hẹo/ Lũ réo dòng 
Nậm Na/ Nhà máy đến Mường La/ Dời bản về quê mới/ Đã vào mùa lũ cuối/ Ơi Tạ Bú, 
Tạ Khoa!...”. 

 

257. TRẦN THANH PHÚC. Sông Mã vào thu / Trần Thanh Phúc // Tạp chí 
Suối Reo.- 2009.- Số 6.- Tr.60 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Em đưa anh qua sông/ Thăm lại miền đất hứa/ Sông Mã đã vào thu/ Sóng vẫn 
cuồn cuộn đỏ/ Em đưa anh qua sông/ Thăm lại miền đất nhớ/ Mùa nhãn vừa mới qua/ Đã 
mùa ngô mùa mía/ … Ta nhớ về quê cũ/ Nhớ sông Đà Mường Chiên/ Núi Pha Khinh vời 
vợi/ Nhớ đò dọc đò ngang/ Quê mới dòng sông Mã/ Có dãy núi Mường Hung/ Có phù sa 
bồi đắp/ Nên trái cây ngọt lành…”. 

 

258. HÀ SINH. Sơn La ngày xuân / Hà Sinh // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 
01.- Tr.17 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Trời mênh mang một màu xanh hồ thủy/ Rừng biếc xanh vời vợi núi lam mờ/ 
Chim lảnh lót như tiếng lòng thánh thót/ Nhành ban mướt trắng, trong nắng vàng mơ/ 
… Xuân tới biên cương chào anh chiến sỹ/ Thêm mùa ban tươi đỏ giữa cổng trời/ 
Điện vẫn sáng khắp công trường thế kỷ/ Ta vươn vai đứng dậy bằng người, Sơn La ơi!”. 
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259. NGUYỄN VĂN NHƯỢNG. Đến Sơn La - Quê em / Nguyễn Văn Nhượng 
// Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 01.- Tr.17 

ĐC.56 
             S515R 

 “Anh chưa đến quê em một lần/ Nhưng anh biết Sơn La - quê em/ Xuân đã về/ Nở 
trắng trời hoa mơ, hoa mận/ Trập trùng núi đồi sương giăng/ Anh chưa đến quê em một 
lần/ Mà Sơn La vẫn thổn thức, cồn cào/ Qua giọng em kể/ Đắng vị chè cao nguyên Châu 
Mộc/ Chát chua từng hương táo Bắc Yên/ Anh chưa đến quê em một lần/ Mà vẫn thấy 
dòng Đà giang cuồn cuộn/ Hứa hẹn bao điều - Thắp sáng những mai sau/ … Gói trọn 
bao điều, về mảnh đất ân tình/ Nay - quốc lộ thênh thang với trái tim Tổ quốc…”. 
 

260. HOÀNG TRỪU. Sức hút Sơn La / Hoàng Trừu // Tạp chí Suối Reo.- 
2005.- Số 01.- Tr.20 

ĐC.56 
             S515R 

 “... Sơn La ơi! Bao sự đổi thay/ Đường nhựa thênh thang dập dìu xe chạy…/ 
Dòng sông Đà ngàn năm vẫn chảy/ Tiếng gió reo hay tiếng gọi của dòng sông/ Đây đó 
đang vào bệ phóng/ Cả công trường chuẩn bị xung phong/ Cô gái Thái ơi! Trông em đẹp 
thế/ Như cánh hoa ban rực rỡ chiều xuân/ Hòa trong dòng người rầm rập ra quân/ Xuôi 
ngược chung tay xây công trình thế kỷ…”. 

 

261. VI TRỌNG LIÊN. Đón bạn = Tón xính cú / Vi Trọng Liên // Tạp chí Suối 
Reo.- 2005.- Số 01.- Tr.63-65 

ĐC.56 
             S515R 

 “… Ngăn sông Đà cuồn cuộn thác cao/ Hạ núi đồi xây thành nhà máy/ Cho Thủy 
điện Sơn La bừng sáng/ Rực rỡ sao sa khắp núi rừng/ Nghe thấy trống chiêng vang vọng 
núi rừng/ Hòa quyện cùng lời ca tiếng hát/ Xòe múa đón bạn mới “định cư”/ Bản kề bản 
yên vui/ Nhà tiếp nhà mái cao hồng thắm/ … Đồi tiếp đồi chè xanh bát ngát/ Đàn bò 
lang trắng đen bãi bằng gặm cỏ/ … Chung sức đôi ta xây bản dựng mường/ Công ơn 
Đảng dắt dìu đi tới/ Xây dựng đời mới hạnh phúc ấm no”. 
 

262. ĐỖ NĂNG HUẤN. Nhớ Sơn La / Đỗ Năng Huấn // Tạp chí Suối Reo.- 
2005.- Số 04.- Tr.21 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Sơn La in dấu chân tròn/ Thái Hưng thác đổ trắng trời nước reo/ Quanh co 
Hua Tạt lưng đèo/ Mận nhà ai chín trĩu đầy lối đi/ Cóm em trắng độ xuân thì/ Câu “inh 
lả” vẫn thầm thì nhớ nhung/ Chè xanh mướt những nông trường/ Mộc Châu khói quyện 
vấn vương tấc lòng…”. 

 

263. TRIỆU SINH. Bàn tay noọng sao Mường La / Triệu Sinh // Tạp chí Suối 
Reo.- 2005.- Số 04.- Tr.23 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Bàn tay noọng sao Mường La/ Chạm vào mặt vải mọc hoa cùng người/ Chạm 
vào đất núi đất đồi/ Cây xanh đua mọc, đâm chồi lan xa/ Chạm vào mặt nước sông Đà/ 
Ánh điện  bừng sáng như là sao đêm…”. 

 

264. TRẦN THANH PHÚC. Sơn La miền đất yêu thương / Trần Thanh Phúc 
// Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 06.- Tr.39-40 
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ĐC.56 
                    S515R  
 “... Sơn La, miền rừng núi xa xôi/ Điệp điệp trùng trùng nhấp nhô đồi núi/ … Sơn 
La là miền đất hào hoa/ Con gái đẹp tưởng chưa đâu đẹp thế/ Ánh mắt như hút hồn làn 
da như nõn chuối/ Cầm tay bạn xòe quên hết cả trăng sao/ Sơn La là miền đất thiêng 
liêng/ Vua Lê vượt sông Đà diệt quân phản loạn/ Có Mộc Châu xanh bình minh, vàng 
hoàng hôn Nà Sản/ Tiếng bộ đội dân quân kéo pháo còn vang/ Sơn La miền đất của tình 
ca/ Xống chụ son sao trao lời nhắn nhủ/ … Sơn La là miền đất của hương hoa/ Niềm 
cảm hứng của thi, ca, nhạc, họa/ Hào khí hùng thiêng sáng ngời trang lịch sử/ Con cháu 
không quên bao liệt sỹ anh hùng/ Sơn La là miền đất thủy chung/ Một dải biên cương 
thắm tình bầu bạn/ Bạt núi ngăn sông làm ra ánh sáng/ Sơn La mình là miền đất yêu 
thương”. 

   

265. TRIỆU TƯỜNG DUY. Suối Reo / Triệu Tường Duy // Tạp chí Suối Reo.- 
2005.- Số 06.- Tr.41 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Suối Reo đã có tự bao giờ/ Mà náo nức trang thơ câu hát/ Rừng Sơn La, rộng dài 
bát ngát/ Suối reo hầm nhà ngục vang xa/ … Sơn La đó - ngôi sao Tây Bắc/ Lắm đổi 
thay sâu sắc đời ta/ Thị xã mở - vươn xa cất cánh/ Điện vùng cao - lấp lánh sao sa…!”. 

 

266. LÊ ANH DŨNG. Con gái Thái / Lê Anh Dũng // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- 
Số 6.- Tr.78 

         ĐC56 
         S515R 
“Con gái Thái/ Gánh quýt rừng/ Gánh rau sắng/ ... Gánh mây/ Gánh núi/ Gánh 

sông xuống phố/ Nhún nhảy/ Nhịp nhàng/ ... Con gái Thái/ Gánh hình hài/ Gánh sắc 
hương/ Như gánh bản làng đong đưa xuống phố/ Chân ngập ngừng/ Mắt lơ ngơ sau 
trước/ Thân thiện cái nhìn sơn cước/ Rất Sơn La”. 

 

267. HOÀNG VIỆT THẮNG. Khăn piêu / Hoàng Việt Thắng // Tạp chí Suối 
Reo.- 2010.- Số 03.- Tr.55 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Khăn piêu em đội trên đầu/ Đẹp xinh lúng liếng bên cầu nghiêng soi/ … Khăn 
piêu thêu chỉ đỏ, xanh/ Ngọt như nước suối trong lành ban mai/ … Khăn piêu cấy lúa 
trồng bông/ Khăn piêu bảy sắc cầu vồng sau mưa/ Khăn piêu chẳng quản sớm trưa/ Đi 
cùng tay súng say sưa luyện rèn/ … Chung tay xây đắp tương lai/ Biên cương súng chắc 
trong tay sớm chiều/ Quê hương nơi có em yêu/ Xa em anh có khăn piêu bên mình”. 
 

268. ĐỖ HOÀNG. Êm đềm Châu Mộc / Đỗ Hoàng // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- 
Số 03.- Tr.65 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Với Châu Mộc êm đềm ngày lạ/ Trời cao nguyên hiền dịu mắt em/ … Cao 
nguyên rộng một miền cổ sử/ Cô gái Mông thanh thoát bụi trần/ Non núi nghìn năm rạng 
che xứ sở/ Cánh chim bằng dệt nắng trong xanh!/ … Một chút dâng hương đồng, gió 
nội/ Mộc Châu như đốm lửa cuối trời/ Giữa hội Mông một lần gặp gỡ/ Mắt lá huyền 
nhung nhớ nào nguôi!”. 
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269. HÀ THU. Sốp Cộp tình yêu của tôi / Hà Thu // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- 
Số 04.- Tr.39 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Có ai ngóng chờ từ Sốp Cộp xa xôi?/ … Cầu Khua Họ nối hai miền duyên nợ/ 
Đỉnh Cổng trời xao xác mây bay/ Vượt suối băng ngàn em đến nơi đây/ Dải đất biên 
cương cuối trời Tây Bắc/ Cát bụi thời gian phủ mờ cổ tháp/ Nghe gió thầm thì kể chuyện 
xưa sau/ Con suối Nặm Công ghềnh thác bạc đầu/ Dòng nước hoan ca gọi nguồn ánh 
sáng/ Đồng Sốp Cộp lúa vàng trĩu nặng/ Đất yêu người dâng bờ bãi phù sa/ Ngang dọc 
biên thùy đâu bước anh qua?/ Dòng tin nhắn nối hai đầu nỗi nhớ/ Mường Lạn chiều nay 
mưa nguồn suối lũ/ Anh có kịp về trước lúc hoàng hôn?...”. 
 

270. LÒ LƯƠNG SINH. Quê núi Mường Và / Lò Lương Sinh // Tạp chí Suối 
Reo.- 2010.- Số 04.- Tr.61-62 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Quê em đó ngút ngàn mây xanh/ Mùa về lừng thơm hương nếp mới/ … Mường 
Và  - Sốp Cộp ngời trang sử/ Phên dậu biên cương vững chắc thay/ Xây mường bản từ 
chính bàn tay/ … Thầm ơn ai trụ vững biên thùy/ Xây quê hương - Quê núi thành trì/ 
Nơi vùng biên đất mẹ thân yêu/ Hỡi Mường Và - Sốp Cộp huyện mới/ Đất thép quê 
hương vùng biên giới/ Mãi mãi trường tồn cùng Tổ quốc/ Như tháp xưa cổ kính muôn 
đời/ Cuộc sống mới ngập tràn hạnh phúc…”. 
 

271. XUÂN MAI. Co Mạ khúc ca xuân / Xuân Mai // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- 
Số 01.- Tr.45 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Ban mai Co Mạ ủ mờ sương/ Nhạc ngựa leng keng khắp bản mường/ Gái Mông 
thổ cẩm đung đưa váy/ Khèn ai da diết đợi người thương/ Nhộn nhịp người Mông đi chợ 
phiên/ Giao lưu gặp gỡ khắp mọi miền/ Thắng cố, rượu ngô, hoa chuối đỏ/ Mèn mén, 
măng rừng, trái đào “tiên”. 

 

272. VĂN MAO. Nhớ Sơn La / Văn Mao // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- Số 04.- 
Tr.52-53 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Con gái Sơn La/ Dịu dàng như “Nàng Ủa”/ Da trắng môi hồng/ Eo nõn cứ 
hây hây/ Ôi đẹp quá!/ Những dáng hình sơn nữ/ Ánh mắt duyên cười/ Lúng liếng cả trời 
mây/ … Nhớ Sơn La/ Mơ thành phố đẹp xinh/ Sông núi hữu tình/ Giữa đại ngàn hùng 
vĩ/ Nhớ Sơn La!/ Nhớ tình người đáng quý/ Tự hào thay/ Thành phố núi tôi yêu”. 
 

273. LÒ LƯƠNG SINH. Người Châu Yên = Hồng hướng Châu Yên / Lò 
Lương Sinh // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- Số 04.- Tr.78-79 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Người Châu Yên xưa nay can trường dũng cảm/ Đã đi cày - là cày lật đất/ 
… Đã đi học - là hay con chữ/ Đã giữ mường - một tấc không suy/ Người Châu Yên 
hiên ngang không sờn thách thức/ … Trai Mường Vạt - gái Châu Yên/ Xứng danh 
mường bản/ Đất anh hùng/ Với cường quyền chẳng hề khiếp sợ/ … Người Châu Yên 
khẳng khái thân thương/ Biết yêu người yêu đời tha thiết/ … Người Châu Yên cần cù 
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chịu khó/ Đang xoay mình đổi mới cuộc đời/ Đuổi cái đói, xây mường bản mới/ Xua cái 
nghèo - Cất dựng ấm no/ Đón cây cao su xanh - xanh thắm đời/ Thắp ánh điện, tỏa sáng 
trời sao/ Mường Vạt - Châu Yên quê hương ta đó…”. 
 

274. ĐINH QUANG CHƯỞNG. Nhớ ơn thương binh liệt sỹ = Nhở công ơn 
thương binh, liệt sỹ / Đinh Quang Chưởng; Đinh Liên dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- 
Số 04.- Tr.80-81 

ĐC.56 
                   S515R  
 “Đất nước yên bình, trời trong xanh/ Nhờ có công anh chị em thương binh, liệt sỹ/   
… Anh chị em hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam/ Vì đất nước, vì bản mường bình an/ Vì 
ngày mai phồn vinh, hạnh phúc…”. 

 

275. KÀ THỊ HOAN. Đào mãi nở bên ngục = Hưa bók cái khay / Kà Thị Hoan 
// Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 01.- Tr.65-66 

ĐC.56 
                   S515R  
 “Thăm nhà tù Sơn La/ Nơi đỉnh đồi Khâu Cả/ … Ngục sâu và gông cùm/ Tường 
rào che tầm mắt/ Không che nổi trái tim/ Tia nắng vàng chiếu dọi/ Hóa trường học cộng 
sản/ Quyết cứu bản, cứu mường/ Lan tỏa khắp muôn nơi/ Lòng yêu nước không lùi/ 
Thêm chí gang - dạ sắt/ Kẻ thù bị hoang mang/ Ta phá tan ngục tối/ Quyết giành lấy tự 
do/ Tường xưa rêu phủ kín/ Ngọn lửa chí căm thù/ Vẫn bừng bừng rực cháy/ Đào mãi nở 
ngàn xuân”. 

 

276. CAO THÀNH. Sông Mã ơi! / Cao Thành // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 
02.- Tr.47 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Lâu lắm rồi chưa về Sông Mã/ Dòng sông ơi! Nhung nhớ những gì/ Núi Mường 
Hung còn nghiêng soi bóng/ Sông Mã em có thao thức đợi chờ/ Hoa gạo còn đỏ trời Nà 
Nghịu/ Nhãn Hưng Yên còn ngọt đất Chiềng Khương/ … Còn nguyên đó, hãy còn 
nguyên đó/ Kỷ niệm một thời sôi động biên cương/ Đây “Tây tiến đoàn quân không mọc 
tóc”/ Đây “Tình ca Tây Bắc” dạt dào/ … Tình anh em chung một chiến hào/ Đẹp Mường 
Xon - Pa Thí - Việt Lào/ Chặng đường dài chiến tranh đã trải/ Những nỗi đau giờ cũng 
đi qua/ Kỷ niệm xưa thêm ngọt ngào trái quả/ Ta nhớ hoài: Sông Mã - bản tình ca”.  

 

277. TRẦN NGUYÊN MỸ. Ngược sông Đà / Trần Nguyên Mỹ // Tạp chí Suối 
Reo.- 2012.- Số 04.- Tr.70 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đi thuyền trên sông Đà/ Qua Vạn Yên, Tạ Khoa…/ Sông thành hồ thành biển/ 
Sơn thủy tình bao la/ … Hồng Ngài treo mây xanh/ Chè Tà Xùa sương ủ/ … Gia Phù, 
thành di tích/ “Rừng Tướng Giáp” thẳm xanh/ Đá Đỏ, in bước chân/ Trên đường đi dẹp 
giặc/ Văn bia Vua Lê khắc/ Dạy cháu con giữ mường”. 
 

278. CAO THÀNH. Xuôi thuyền bến Vạn / Cao Thành // Tạp chí Suối Reo.- 
2012.- Số 04.- Tr.74 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Xuôi thuyền bến Vạn người ơi!/ Bồng bềnh sông nước, nước - trời mênh mông/ 
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… Tân Phong gió mới làng quê/ Vui mùa nắng ấm sơn khê thay mầu/ Ai xuôi, ai ngược 
về đâu/ Nhớ qua phố Vạn tìm câu ân tình/ Ngôi nhà Hoa, Thái, Mường, Kinh/ Bốn 
phương hội tụ kết tình anh em/ Đậm đà hương sắc chợ phiên/ Cảnh vui trên bến dưới 
thuyền đua chen…”. 

 

279. PHAN THU HỒNG. Miền quê yêu dấu / Phan Thu Hồng // Tạp chí Suối 
Reo.- 2012.- Số 05.- Tr.51 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Mời anh về thăm Sông Mã quê em/ Có dòng sông hiền hòa như lòng mẹ/ Có núi 
Pu Nhi chất ngất trời mây/ Bao cảnh đẹp níu chân người ở lại/ … Một Chiềng Khương 
ân tình nơi biên giới/ Hay Pú Bẩu, địa đầu xa vời vợi/ Hạt giống đồng quê gieo mát tâm 
hồn/ … Ôi! Quê hương hai tiếng yêu thương/ Nâng bước em đi trên con đường phía 
trước/ Như dòng sông xuôi về với biển/ Tình yêu quê hương xanh mát mạch nguồn”.  
 

280. DƯƠNG THỊ MÙI. Anh đến cùng em / Dương Thị Mùi // Tạp chí Suối 
Reo.- 2012.- Số 05.- Tr.53 

ĐC.56 
                    S515R 
 “Về Mường La/ Một ngày nắng ấm/ Đi bên em/ Sao vẫn thấy bồi hồi/ … Đến 
Chiềng Lao/ Thăm đá thủng đi anh/ Dòng Huổi Quảng/ Mơn man trong xanh/ Tiếng búa 
nhịp khoan/ Âm vang rừng núi/ Xe chuyển đá/ Ầm ầm khói bụi/ … Anh sẽ đến cùng em/ 
Xây hồ trên núi/ Anh sẽ đến cùng em/ Gieo mùa lúa mới/ Anh sẽ cùng em/ Đi khắp mọi 
phương trời”. 
 

281. LÒ LƯƠNG SINH. Quê núi Sơn La = Mượng phá Sơn La / Lò Lương 
Sinh // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 05.- Tr.72-73 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Quê em đó ngút ngàn non xanh/ Xuân về rực nắng trắng hoa ban/ … Miền quê 
núi sáng ngời trang sử/ Những bài ca vọng đến hôm nay/ ... Yêu quê núi trong tình yêu 
đất nước/ Đất Sơn La địa danh anh hùng/ Người Sơn La sâu sắc thủy chung/ Đất linh 
thiêng sinh những anh hùng/ ... Anh tự hào quê núi/ Mãi ngàn năm”. 
 

282. VƯƠNG ANH. Bắt lấy nóc nhà khau - kút / Vương Anh // Tạp chí Suối 
Reo.- 2012.- Số 05.- Tr.75 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Nóc nhà sàn không thể chênh chao/ Không thể để gió đánh cắp đi phần hồn khau -
kút/ ... Khau - kút nhìn bao la Đông, Tây, Nam, Bắc/ Nối nhịp xưa - nay… để trời đất giao 
hòa/ … Giữ lấy ánh hào quang khau - kút/ Hồn thiêng nhà sàn Thái muôn đời!/ Hãy giữ lấy 
nóc nhà sàn khau - kút/ Đừng để liêu xiêu bên mái ngói, cao tầng/ Còn “Xống chụ xon 
xao”, còn xòe Thái/ Khau - kút còn - Rạng biểu tượng quê hương”. 

 

283. THU HỒNG. Sông Mã tuổi sáu mươi / Thu Hồng // Tạp chí Suối Reo.- 
2012.- Số 06.- Tr.28 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Sáu mươi tuổi trưởng thành trong bão táp/ Sông Mã ơi, người lớn tự bao giờ/ 
… Sáu mươi năm trải bao gian truân/ Quê mình đi lên từ trong gian khó/ Người Sông 
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Mã cần cù chịu khó/ Đất thương người, đất cứ nở hoa/ Suốt một dải từ địa đầu Pắc Ma/ 
Đến tận cùng Chiềng Khương biên giới/ Có gì lạ mà đất trời phơi phới/ Mừng quê mình 
tròn tuổi sáu mươi/ … Khuôn mặt quê hương hồng hào sắc ngói/ Các công trình ấm áp 
mọc lên/ Cuộc sống quê hương từng ngày đổi mới/ Ánh mắt ai cười rộn rã hân hoan…”. 
 

284. TRẦN NGUYÊN MỸ. Dòng sông Mã / Trần Nguyên Mỹ // Tạp chí Suối 
Reo.- 2012.- Số 06.- Tr.31 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Dòng sông Mã 60 năm trước/ Nước có xanh đến tận bây giờ?/ Từ Mường Chanh 
các anh cất bước/ Sông mù sương, mở bến chờ trông/ Máu các anh nhuộm đỏ dòng sông/ 
Núi Mường Sai oằn lưng nức nở/ Cây đa Mường Hung xòa cành che chở/ Đón du kích ta 
về để công đồn/ … Huyện Sông Mã ra đời trong lửa máu/ Là đứa con dứt ruột của ba 
mường/ ... Sáu mươi năm căng sức trẻ trăng rằm/ Dọc dòng sông rải rác các anh nằm/ 
Có dòng sông ngàn tuổi hát ru anh/ Máu nhuộm đỏ nuôi bốn mùa hoa trái/ Tưới mát Việt 
- Lào: Sông Mã trong xanh”. 
 

285. HÀ NGỌC THẨM. Thị trấn của tôi / Hà Ngọc Thẩm // Tạp chí Suối Reo.- 
2012.- Số 06.- Tr.32-33 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Thị trấn của tôi/ Trải dài theo sông/ … Rượu long nhãn ngọt lịm lời mời/ Cột 
truyền hình in trên khung núi/ Những cửa hàng khoe biển sơn tươi rói/ Cao vút tầng nhà 
đón gió thông thênh/ … Thị trấn của tôi/ … Bao con đường kiêu hãnh đã có tên/ Những 
số nhà cứ nối dài thêm/ Như niềm vui tháng ngày không dứt…/ Tôi đang mơ/ Về một thị 
xã ngày mai tuyệt đẹp/ Lộng lẫy, rộng dài suốt Nà Nghịu, Hương Sơn/ Phố núi quanh 
quanh rộn bước bàn chân/ Rực rỡ trong ánh đèn hồng ao ước…”. 
 

286. LÒ XUÂN THƯƠNG. Suối Công = Nặm Công / Lò Xuân Thương // Tạp 
chí Suối Reo.- 2012.- Số 06.- Tr.41-42 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Suối Nặm Công!/ Nay bản mường điện tỏa sáng lung linh/ Nhà nhà rộn vang 
tiếng ti vi, đài hát/ Phiêng Địa nơi phố huyện điện sáng hơn sao/ … Rừng Sông Mã vươn 
cao sức trẻ/ Vàng non quyện cát trắng dưới đáy sông/ … Vàng trắng bám đầy cây nhãn, 
cây cam/ Sông Mã ơi!/ Rực cháy mầu hoa gạo/ Dáng đẹp huyện Sông Mã chốn biên 
cương”. 
 

287. LÒ THANH XUÂN. Mừng tuổi huyện Sông Mã = Chốm tuổi huyện 
Nặm Ma / Lò Thanh Xuân // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 06.- Tr.43-44 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Thuở ấy/ Chưa có tên/ Đảng đặt tên trữ tình Sông Mã/ Tên đất, tên sông/ Thắm 
thiết hiền hòa/ Sông Mã sinh ra/ Trong lòng Đảng - Bác/ Người nâng niu, dìu dắt/ Từng 
bước chân theo cách mạng/ Xây dựng bản mường/ … Sông Mã sánh vai cùng bè bạn/ 
Huyện mạnh - Dân giầu nhờ Đảng - Bác/ Lớp lớp nhà tầng, xưởng máy mọc lên…”. 
 

 288. LƯỜNG VĂN NAM. Sáu mươi năm Sông Mã = Nặm Ma hốc xíp pì bók 
nướng khày cản / Lường Văn Nam // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 06.- Tr.45-46 

ĐC.56 
                    S515R  
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 “Đây Sông Mã vùng quê miền Tây Bắc/ Phố núi thân thương sông suối đẹp quê 
mình/ Vùng biên giới sắt son tình Lào - Việt/ … Cùng dựng xây bản mường quê hương 
giàu đẹp/ Cho đất này Sông Mã nở ngàn hoa/ Mừng Sông Mã bao đổi thay mới lạ/ Sáu 
mươi năm Sông Mã anh hùng/ Sáu mươi năm xây dựng mãi vươn xa/ Thị trấn ven sông 
lung linh tỏa sáng/ Nở ngàn hoa đẹp đất biên cương”. 

 

289. CÀ HOAN. Sơn La vầng trăng mới = Bươn máư Sơn La / Cà Hoan; Na 
Ly dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 01.- Tr.64-65 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Trăng Sơn La ngày xưa/ Gian truân buồn không tỏ/ Ánh mắt trăng mãi đỏ/ Mịt 
mùng giữa rừng sâu/ Qua đêm đông nắng hạn/ Ánh trăng bừng rạng sáng/ Cả vùng trời 
Sơn La/ Thành phố trăng sáng ngời/ … Xốn xang khắp bản mường/ Câu khắp: Inh lả ơi/ 
Nhịp nhàng điệu múa xòe/ Dưới ánh trăng lấp lánh/ Đồng Sơn La trổ lúa/ Hoa ban rộ 
trắng rừng/ Thắm sắc xuân đào nở…”. 

 

290. TRIỆU HÀ. Nhớ Mường Lầm / Triệu Hà // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 
04.- Tr.50 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Anh ngược dòng sông Mã/ Đến Mường Lầm quê em/ Bao nỗi niềm xao xuyến/ 
Dòng sông của thi ca/ Tây Tiến thời đã xa/ Bao mùa ban trắng, đỏ/ Hội đuốc hoa vẫn 
mở/ Chờ anh về trong mơ/ … Mai xa rồi sông Mã/ Bao ngả đường ngược xuôi/ Nỗi nhớ 
thương vời vợi/ Nơi đất hóa tâm hồn”. 
 

291. NGUYỄN VĂN NHƯỢNG. Sơn La mãi trong ta / Nguyễn Văn Nhượng // 
Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 04.- Tr.52 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Ta đã về đây - nơi cuối cùng dòng chảy/ Lòng vẫn nhớ thương, vẫn khát khao 
ngày trở lại/ Kỷ niệm cứ… cồn lên, với bao nhiêu bồi lở/ Sơn La ơi! Ta xin hát gọi tên 
người…/ Ta có hôm nay từ những năm tháng ấy/ Củ sắn hạt ngô ấp ủ tình đời/ Ta có 
hôm nay từ nghĩa tình đùm bọc/ Giờ đủ đầy, nghĩ lại mắt rưng rưng…”. 
 

292. CẦM HÙNG. Chiềng Xôm em - Bông hoa ngát hương = Chiêng Xôm lả 
thuông bó hom hương / Cầm Hùng // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 04.- Tr.62-65 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Núi đá cao in hình rồng bay lượn/ Đồng ruộng mênh mông lúa vàng trĩu hạt/ 
Người Chiềng Xôm anh dũng kiên cường/ … Trai tiếp bước anh hùng vào Nam đánh 
giặc/ Gái đảm đang chờ đợi thủy chung/ … Giờ đây Nam Bắc một nhà/ “Việt Nam giàu 
đẹp hơn mười ngày nay”/ Chiềng Xôm thỏa lòng múa vui ca hát/ Đón danh hiệu anh 
hùng, Tổ quốc ghi công/ Đất Chiềng Xôm ngàn năm anh dũng/ Như bông hoa thơm ngát 
muôn đời”. 

 

293. DƯƠNG THỊ MÙI. Một ngày em đến / Dương Thị Mùi // Tạp chí Suối 
Reo.- 2013.- Số 06.- Tr.54 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Sốp Cộp ơi! Một ngày em đến/ Những con đường mang dáng núi lặng im/ Dòng 
Nậm Ban ru mùa ngô mùa lúa/ Câu hát biên cương gọi bình minh rực đỏ/ Rừng mênh 
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mông và đất cũng mênh mông/ Núi biếc xanh mây vờn trắng xóa/ ... Ngô thóc thơm 
hương quyện vào nắng gió/ … Sốp Cộp ơi! Em gặp được người rồi...”. 

 

294. PHAN THU HỒNG. Mưa xuân / Phan Thu Hồng // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1998.- Số 01.- Tr.5 

ĐC.28 
                V115NGH 
“Lất phất bay như làn khói tỏa/ Nghe mênh mang tiếng gió thổi qua chiều/ Bâng 

khuâng, em sờ lên mái tóc/ Giọt mưa xuân mềm như tóc xanh”. 
 

295. NGUYỄN ĐỨC NGỌC. Hoàng hôn thảo nguyên / Nguyễn Đức Ngọc // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1998.- Số 02.- Tr.27 

ĐC.28 
                V115NGH 
“Nắng nhạt. Chiều về với thảo nguyên/ Lưng đồi xóm thợ hay động tiên/ Chè 

xanh bát ngát như vô tận/ Đào thắm đầy cành gió đưa duyên/ Thoảng hương hoa sói 
ươm trà tuyết/ Mận khoe màu tím, sữa ngà tươi/ Đàn bò say cỏ chưa về trại/ Mượt mà 
đồng nội đẫm sương rơi”. 

 

296. LÒ VŨ VÂN. Đường về bản / Lò Vũ Vân // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1998.- Số 02.- Tr.31 

ĐC.28 
                V115NGH 
“Về bản núi/ Đường qua suối/ Hút tận thung sâu/ Vắt ngang sườn dốc đứng/ Ẩn 

hiện trong mây/ Như sợi chỉ hồng/ Khâu luồn trong vạt áo/ Đường về bản/ Heo hút... 
Gió/ Xôn xao”. 

 

297. TRANG HÀ. Hoàng hôn núi Hài / Trang Hà // Tạp chí Suối Reo.- 2016.- 
Số 158.- Tr.49 

ĐC.56 
                    S515R 
 “… Ngọn núi Hài nghiêng bóng thả câu thơ/ Vi vút gió ru em lời tình tự/ Dòng 
Nậm La êm ả vỗ bờ/ Rừng núi biếc xanh mây bảng lảng giăng mờ/ Huyền thoại xưa bao 
đời vang vọng mãi/ Cánh ban đẹp tên em - người con gái Thái/ Ngóng xuân về thương 
câu hát thủy chung/ … Tây Bắc thẳm xanh khăn piêu em bẽn lẽn/ … Núi Hài mộng mơ 
tơ rung nốt nhạc/ Xuôi tiếng hát Đà giang bừng điện sáng/ Yêu lắm - Sơn La, những 
cung đường vàng nắng/ Lắng tai nghe phố núi gọi xuân về!”. 

 

298. CÀ THỊ HOAN. Gái Yên Châu = Nhính Yên Châu / Cà Thị Hoan; Hoàng 
Trần Nghịch dịch  // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1998.- Số 04.- Tr.18 

ĐC.28 
               V115NGH 
“Gái Yên Châu xinh đẹp, chăm làm /Dáng người thon thả, nụ cười nở hoa/ ... Hoa 

tươi rực rỡ khăn piêu/ Múa xòe, uyển chuyển, điệu khèn, trống chiêng/ Gái Yên Châu dạ 
anh hùng/ Súng trường bắn hạ máy bay Hoa Kỳ/ Trí thông minh, lòng dũng cảm/ Đã ghi 
vào lịch sử năm xưa/ Đường lên nước mạnh dân giàu/ ... Rải màu xanh cây vàng, quả 
bạc/ Dân Mường Vạt giàu có yên vui”. 

 

299. LÃ XUÂN HÙNG. Hương chè / Lã Xuân Hùng // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1998.- Số 04.- Tr.14 

ĐC.28 
               V115NGH 
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“Rộng dài xanh mướt chân mây/ Hương chè bay, hương chè bay bốn bề/ Ngàn 
bông trắng mỏng tròn xoe/ Rủ rê ong bướm hội hè mê say/ Ước gì có triệu bàn tay/ Hái 
dùm em một trời đầy búp thơm”. 

 

300. ĐỨC THÔNG. Ơi! Nậm La / Đức Thông // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1998.- Số 04.- Tr.5 

ĐC.28 
               V115NGH 
“Ơi! Con suối Nậm La/ Nước mùa trong mùa đục/ Chảy mãi về Cao Pha/ Chảy 

mãi ra sông Đà/ Từ ngày xưa, ngày xưa/ Nước quanh năm trong vắt/ Soi bóng cây cổ 
thụ/ Soi bóng cánh rừng già/ Nhà sàn bên bờ suối/ Cọn nước quay đêm ngày/ Trăng soi 
dòng suối bạc/ Cảnh hữu tình ngất ngây...”. 

 

301. HỮU CHỈNH. Đêm Sơn La / Hữu Chỉnh // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1999.- Số 03.- Tr.6 

ĐC.28 
               V115NGH 
“Áo trắng sao bằng da em/ Áo hồng sao bằng môi em/ Mười hai đôi bướm bay 

dọc thân mềm/ Bao xanh - mây núi múa/ Xà tích làm nhạc đệm/ Khăn piêu nâng gió/ 
Vòng xòe rộng tay mời tha thiết/ Cần rượu vít cong/ Mắt trao lúng liếng/ Thơm thơm lời 
hát/ Inh lả ơi!/ Một lần gặp/ Đam mê/ Đắm đuối/ Níu hồn người/ Sơn La...”. 

 

302. ĐINH TÂN. Mùa thu thăm núi / Đinh Tân // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1999.- Số 03.- Tr.13 

ĐC.28 
               V115NGH 
“Thu ta lại thăm núi/ Dốc cao vách đứng núi Phai - làng/ Trời xanh dáng núi 

nghiêng nghiêng đứng/ Vút bay thế núi một đại bàng/ Lần theo khe nhỏ vào chân núi/ 
Gió êm nhẹ lướt bụi trần không/ Lô nhô vách đá rêu xanh phủ/ Một giò lan rủ gió thu 
bay/ Chập chờn đàn bướm luồn khe vắng/ Lác đác đó đây mấy cụm mây/ Đỉnh non cao 
vút say trong nắng/ Lều nương lưng núi khói lan bay/ ... Mùa thu lên núi tìm tiên cảnh/ 
Núi đó ta đây ngây ngất say”. 

 

303. PHAN THU HỒNG. Tình Sông Mã / Phan Thu Hồng // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1999.- Số 03.- Tr.35 

ĐC.28 
       V115NGH 

“Sông Mã ơi, bao tháng năm/ Vẫn yên ả chảy, vẫn ngăn đôi bờ/ Phù sa bồi đắp 
thuở nào/ Mà xanh đồng lúa mướt dài nương ngô/ Núi xa bạc tóc bao giờ/ Chân trời ai 
quấn, vấn hờ khăn mây/ ... Đôi bờ sông Mã trải dài/ Như tình sông - nước chảy hoài 
ngàn năm”. 
 

304. MÙI KHÁNH TRUNG. Lời ru quê hương / Mùi Khánh Trung // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1999.- Số 02.- Tr.36 

ĐC.28 
                V115NGH 
“À ơi... à ơi/ Sông Mã quê ta/ Khi mùa mưa về/ Dòng nước đỏ phù sa/ Đêm biên 

cương/ Ầm ầm thác lũ/ Núi Mường Hung/ Như vòng tay của mẹ/ Nâng nhẹ vành nôi/ 
Câu hát yêu thương/ Ơi quê hương/ Ngàn đời yêu quý/ Có tình anh/ Biên phòng nơi đất 
mẹ/ Luôn bên em/ Hát mãi bản tình ca/ Mùa xuân...”. 
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305. ĐINH TÂN. Chiều về thị xã Sơn La / Đinh Tân // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1999.- Số 02.- Tr.36 

ĐC.28 
                V115NGH 
“... Lâu quá mới trở về/ Bao kỷ niệm bộn bề/ Ùa về theo làn gió/ ... Cây phượng 

vĩ còn đó/ Cành chao nghiêng theo gió/ Như mừng rỡ gặp ta/ Ôi! mặn mà thương nhớ.../ 
Đây thị xã Sơn La/ Ai có nhớ chăng ai?/ Để hồn ta thức mãi/ Theo chiều về hôm nay...”. 

 

306. ĐINH TÂN. Tà Xùa quê em / Đinh Tân // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1999.- 
Số 02.- Tr.35 

ĐC.28 
                V115NGH 
“Tà Xùa quê em/ Đỉnh núi cao vời vợi/ Mây giăng suốt bốn mùa/ ... Anh đến 

thăm quê em/ Hương chè dâng bên bếp lửa hồng/ Chén rượu nồng vang tiếng cười ran/ 
Nhớ những buổi sớm mai/ Sương còn giăng kín đường/ Các em đã mang tiếng cười vào 
tận chân núi/ Mùa hái chè rộn vui bản nhỏ/ Bao bàn tay nghiêng theo những búp chè/ Và 
tiếng hát lan tận mãi khe xa/ Quê em đó Tà Xùa...”. 

 

307. NGÔ THỊ PHƯỢNG. Sơn La - Nơi tôi đã đến / Ngô Thị Phượng // Tạp 
chí Suối Reo.- 2004.- Số 03.- Tr.35 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Khi chúng tôi đặt chân đến xứ sở này/ Xiềng xích đã ở trong bảo tàng/ Nhà tù 
rêu phong phủ kín/ Tiếng súng, tiếng bom chỉ còn trong phim ảnh.../ Thị xã thanh 
bình.../ ... Cây đa bản Hẹo giờ là nơi gặp gỡ/ Đào Tô Hiệu mỗi năm đua sắc nở/ Và lớp 
lớp hẹn hò trai gái yêu nhau/ ... Tôi hình dung về quá khứ cha ông/ Trên phim ảnh, bảo 
tàng và hiện vật/ Thắp tình yêu đất nước ở trong lòng”. 

 

308. LÊ HƯỜNG. Hương sắc vùng cao / Lê Hường // Tạp chí Suối Reo.- 2004.- 
Số 5.- Tr.76 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đường lên bản Dao núi liền núi/ Vách đá nghiêng soi dòng suối trong/ ... Dìu dặt 
chim gù xanh bóng thông/ Nhà ai thấp thoáng bên kia dốc/ Nắng sớm nhuộm tươi mái 
ngói hồng/ Tiếng mõ trâu đàn khua lốc cốc/ Nghe giòn như tiếng pháo đầu xuân/ ... Con 
gái bản Dao xinh xắn quá/ Áo chàm lại thắm má bồ quân/ ... Lòng muốn ở lâu với bản 
Dao/ Mật ong đương thấm vị ngọt ngào/ Ấm nồng bếp lửa đằm men rượu...”. 

 

309. HÀ NGỌC THẨM. Mời anh thăm Sông Mã - mùa xuân / Hà Ngọc Thẩm 
// Tạp chí Suối Reo.- 2003.- Số 2.- Tr.33-34 

ĐC.56 
                    S515R  
 “... Thăm Sông Mã - xuân này - tuổi năm mươi/ Ngược Pú Bẩu ngắm những 
“đỉnh mây” chất ngất/ Theo Khe Sanh say thác bạc trắng trời.../ Đường Tây Tiến dấu 
xưa còn đây đó/ Rạo rực câu thơ gợi thuở hào hùng/ Nhớ Xiềng Khọ, Sầm Nưa... tưng 
bừng đêm lửa đuốc/ Tình Việt - Lào mãi thắm thiết, thủy chung/ Núi Mường Hung vẫn 
trăm hoa đua thắm/ Dòng sông Mã vẫn xanh câu hẹn lứa đôi/ Đường nhựa êm đưa, điện 
đã về bản nhỏ/ ... Ngắm cây cầu treo soi bóng nước tâm tình/ Vui Nậm Công ồn ào thác 
điện/ Lồng lộng bến phà ngời ngợi trăng lên/ Thân thương quá: Một dáng cau gợi nhớ/ 
Một cánh đồng vàng ngút ngát Hương Sơn/ ... Nhớ măng đắng “xin” anh vào Sốp Cộp/ 
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Vui bước ngẩn ngơ ngắm tháp Mường Và/ Gái Mường Và nõn nà tay trắng/ Bắp chân 
thon trần mời khách múa “Lăm vông...”. 
 

310. TRẦN TĂNG THẠP. Em hái quả vườn rừng / Trần Tăng Thạp // Tạp chí 
Suối Reo.- 2003.- Số 2.- Tr.38 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đàn bướm vàng loang loáng/ Lượn quanh chiếc khăn piêu/ Em vin cành hái quả/ 
Lỡ rơi ánh nắng chiều/ ... Bướm là xuống khăn piêu/ Đậu vàng đầy ớp quả/ Chim ríu ran 
về tổ/ Áo ướt đẫm mồ hôi/ Em chưa ngừng thu hái/ Gùi đựng cả sao trời”. 
 

311. VÕ SỸ LỆ. Mùa hoa ban nở / Võ Sỹ Lệ // Tạp chí Suối Reo.- 2003.- Số 2.- 
Tr.49 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Trắng trong cả đồi nương/ Tháng ba hoa ban nở/ Hương đan thơm theo gió/             
... Tháng ba xuân rạo rực/ Hoa như làn môi tươi/ Cô gái Thái hé cười/ Xốn xang trời 
bướm ong/ Tháng ba nhẹ gót hồng/ Gái trai say ngày hội/ Chiêng xòe rộn nơi nơi/ Tình 
xuân em rộn ràng...” 

 

312. CẦM HÙNG. Xuân Sơn La / Cầm Hùng // Tạp chí Suối Reo.- 2003.- Số 1.- 
Tr.16 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Xuân này mời bạn đến Sơn La/ Thăm đồi Khau Cả rực rỡ đào Tô Hiệu/ Thăm 
Mường La - Thủy điện - công trình mới/ Sông Đà ngời tỏa ánh mặt trời/ Sáng rạng bản 
mường, sáng lòng người Tây Bắc/ Núi rừng rộ nở những mùa hoa”. 

 

313. ĐINH TÂN. Nhớ chiều phố núi Sơn La / Đinh Tân // Tạp chí Suối Reo.- 
2003.- Số 1.- Tr.44 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Ở nơi biên giới tuy cách xa/ Những chiều buông nhẹ xuống lòng ta/ Nhớ về 
Khau Cả chiều buông tím/ Nhớ chợ ngã ba - Gốc phượng già/ Nhớ sao bản Chậu khi 
chiều tà/ Khói lam lan tỏa những mái nhà/ Bao cô gái Thái mặc “cóm” trắng/ Khăn piêu, 
váy lụa dáng thiết tha/ Ôi Sơn La phố núi của ta/ Nhớ chiều phố núi bao thiết tha/ Sương 
buông áo mỏng, trời se lạnh/ Một vùng phố núi mãi trong ta”. 
 

314. LÒ XUÂN THƯƠNG. Vùng cao đón xuân mới = Pú xung tỏn chiêng 
mắư / Lò Xuân Thương; Lò Thanh Hoàn dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2003.- Số 1.- Tr.48-
50 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Gió vuốt ve như bàn tay mềm mại/ Sương giăng quấn quýt bước chân/ Rừng vi 
vu tiếng sáo muôn ngả/ Nụ đào hoa e ấp sương trời/ Trên núi người vùng cao đón tết/ 
Váy hoa rung rinh theo nhịp khèn/ ... Người ở núi xa đến/ Người núi gần lại/ Ta tụ họp 
bên nhau vui tết/ Sương trắng giăng chẳng sợ níu bước chân/ Trái pa pao truyền hơi ấm 
sang nhau/ Vùng cao mình như rừng hoa đang nở rộ...”. 

 

315. QUANG THỊNH. Qua Bắc Yên thu này / Quang Thịnh // Tạp chí Suối 
Reo.- 2003.- Số 4.- Tr.19-20 
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ĐC.56 
                   S515R  
 “Suối Sập gió ngàn reo/ Đèo Phiêng Ban dướn cổ/ Sau lưng mặt trời đỏ/ Chăn đàn 
mây la đà/ Vào khoảng trời Bắc Yên/ Lên chợ phiên hớn hở/ Phố bậc thang bỡ ngỡ/ Như 
lạc vào cảnh tiên/ Rộn ràng vui tiếng sáo/ Náo nức chè Tà Xùa/ … Ruộng vàng khoanh 
khăn xếp/ Bậc thang đầy ấm no/ Lúa Noong Đa đợi chờ/ … Nhớ một thời Cao Đa/ Vui 
đón máy cày về/ Trên cánh đồng reo vang/ … Thiếu nữ Mông duyên dáng/ Phơi phới 
váy xòe hoa/ Cầu Tạ Khoa khang trang/ … Lá thu vàng vờn nắng/ Nghe tiếng lòng xuân 
sang”. 
 

316. HƯƠNG MAI. Đêm hội Sơn La / Hương Mai // Tạp chí Suối Reo.- 2003.- 
Số 4.- Tr.25 

ĐC.56 
                   S515R  
 “Em cứ hát câu hát: “Inh lả”/ Áo cóm, váy nhung, vòng xòe bịn rịn/ Mắt em cười 
và môi em chúm chím/ … Đêm Tây Bắc xôn xao/ Cả suối, rừng lên tiếng/ Tim mỗi 
người như hóa bài ca/ Cầu thang nhà sàn giữ chân người ở xa/ … Ơi Sơn La!...”. 

 

317. PHAN THU HỒNG. Sông Mã mùa xuân / Phan Thu Hồng // Tạp chí Suối 
Reo.- 2003.- Số 3.- Tr.106 

ĐC.56 
                   S515R  
 “Tôi yêu lắm những ngả đường Sông Mã/ Đang xôn xao đón gió xuân về/ Bóng 
ngựa thồ thấp thoáng ngang sườn dốc/ Và dòng sông phô làn nước say mê/ Tôi gặp mùa 
xuân trong khúc hát dân ca/ Trong tấm khăn piêu mang mùa xuân phơi phới/ … Đêm hội 
múa xòe tiếng hát ai đong đưa/ … Hàng nhãn ngày nào có tay em chăm bón/ Đang vươn 
cành trổ lộc - xây hoa/ … Sông Mã quê hương trọn nghĩa yêu thương”. 

 

318. ANH ĐỨC. Quê hương lời ru / Anh Đức // Tạp chí Suối Reo.- 2002.- Số 
1.- Tr.28 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Xa xa xanh thẳm non ngàn/ Nhìn hoa ban trắng ngỡ ngàn sao đêm/ Triền dâu 
như dải lụa mềm/ Suối reo khúc nhạc êm đềm không ngơi/ ... Xa rồi ngày tháng âm u/ 
Bình minh tháng 8 mây mù đã tan/ Quê hương ơi, đẹp vô vàn/ Vòng xòe rộng mở ngập 
tràn sắc xuân”. 
 

319. TRẦN NGUYÊN MỸ. Mùa hạ Sông Mã / Trần Nguyên Mỹ // Tạp chí 
Suối Reo.- 2002.- Số 1.- Tr.50 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Mùa xuân qua hoa đào khép lại/ Thắp lửa lên, hoa gạo chói non cao/ Tấm tắc 
mưa xuân, hóa thành trận mưa rào/ Gọi hoa ban nở trắng trời Sông Mã/ Nơi biên cương 
mà chẳng hề xa lạ/ Những mái nhà sàn ấm bậc cầu thang/ Hạt cựa mình trong lòng đất 
mênh mang/ Hẹn thu sang mùa vàng tươi câu hát/ ... Nắng vàng ươm thơm mùa ong 
mật/ Sông Mã đầu nguồn nước xanh tựa ngàn mây...”. 
 

320. VĂN MAO. Dâng lên mùa xuân mới / Văn Mao // Tạp chí Suối Reo.- 
2010.- Số 1.- Tr.45 

ĐC.56 
                    S515R 
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 “... Tôi lại về/ Với mái ấm chở che/ Sơn La ơi! “Đất lành chim đậu”/ Dẫu có nơi 
đâu, cũng tha thiết quê mình/ Có dòng Nậm La, uốn lượn xinh xinh/ Như dáng rồng bay, 
dưới chân đồi Khau Cả/ Núi Cọ Hài nghiêng nghiêng sắc đá/ Đón vua Lê về ngự lãm đề 
thơ.../ Tôi ước làm một đóa hoa tươi/ Mừng thành phố/ Dâng lên mùa xuân mới”. 

 

321. HOÀNG VIỆT THẮNG. Bức tranh thổ cẩm / Hoàng Việt Thắng // Tạp 
chí Suối Reo.- 2011.- Số 6.- Tr.46 

ĐC.56 
                    S515R 

“Ơi! Sơn nữ Mường Muổi/ Cần mẫn như con ong/ Thổi hồn vào khung cửi/ Vẽ 
nên bức tranh lòng/ Em dệt mây, dệt núi/ Dệt muôn màu ước mơ/ Bàn tay em ken sợi/ 
Dệt nên những vần thơ/ Nét hoa văn trên thảm/ Lung linh thắp sáng mường/ Eo thon 
mềm áo cóm/ Dệt nên cả quê hương/ Tiếng trống chiêng giục bước/ Lửa bập bùng reo 
vang/ Đêm Chiềng Ly vào hội/ Vòng xòe thêm rộn ràng”. 

 

322. MAI LIỄU. Khăn piêu / Mai Liễu // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- Số 6.- Tr.56 
ĐC.56 

                    S515R 
 “Em thẹn nên chẳng dám trao tay/ Chiếc khăn piêu bay về với gió.../ Gió thổi qua 
đồng, qua khe núi.../ Chỉ xanh, chỉ điều vẫn sợi tình yêu/ Câu hát tình ca vẫn hồn quê rất 
trẻ/ Đất nước bao phen bom đạn xé/ Vẫn ban đầu mê đắm điệu dân ca...”. 

 

323. NÔNG QUANG KHIÊM. Gái Thái / Nông Quang Khiêm // Tạp chí Suối 
Reo.- 2011.- Số 6.- Tr.60 

ĐC.56 
                    S515R 
 “Gái Thái bước ra từ cánh hoa ban/ Lung linh vòng xòe.../ Cô gái hóa giấc mơ tôi/ 
Hàng mác pém/ Căng mùa xuân của núi/ Khăn piêu/ Tỏa ánh trăng ngàn/ Có ai bỏ bùa 
đâu/ Mà say.../ Ơi giấc mơ!/ Cô gái Thái!”. 
 

324. É TOÁN. Như một giấc mơ = Sướng láng phăn / É Toán // Tạp chí Suối 
Reo.- 2011.- Số 6.- Tr.61-62 

ĐC.56 
                    S515R 
 “Pá Uôn ơi! Lâu rồi không gặp lại/ Ước một lần được đến thăm em/ Thăm lại quê 
hương bản mường đổi mới/ Cầu Pá Uôn dải mình trên sóng nước/ Vóc dáng uy nghiêm 
vững chãi giữa dòng/ Như thuồng luồng vắt qua sông bảy màu sặc sỡ/ Sông nước mênh 
mông xanh thắm ngút trời...”. 

 

325. TRẦN SĨ TOÀN. Vinh quang sông Đà / Trần Sĩ Toàn // Tạp chí Suối Reo.- 
2005.- Số 06.- Tr.43 

ĐC.56 
             S515R 

 “Vui sao khi đến Mường La/ … Công trình thế kỷ đây rồi!/ Tiếng xe - tiếng máy - 
Tiếng người âm vang…/ Tình ca nâng bổng đại ngàn/ Non xanh rạo rực - Xốn xang đất 
trời/ … Rộn ràng - Hối hả - Khẩn trương…/ Những xe siêu trọng - siêu trường đuổi 
nhau/ Xe ủi trước - xe gạt sau/ Đất nghìn năm phải đổi màu, thay da!/ Mênh mang con 
nước sông Đà/ Nở bung hoa điện quê ta sáng ngời…”.  
 

326. NGUYỄN KHÔI. Pá Vinh / Nguyễn Khôi // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 
06.- Tr.75 
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ĐC.56 
             S515R 

 “Nơi hồn Thuận Châu lên Mường trời qua cửa Pá Vinh/ … Nơi vạn người về đắp 
đập đào kênh/ Xây thủy điện cho ngày mai bừng sáng/ Hồ sông Đà mênh mang phẳng 
lặng/ Pá Vinh sừng sững/ Thành phố tương lai/ Ít Ong ơi, bản đẹp, mường vui/ … Pá 
Vinh này, ai đó hẹn ai/ Ánh điện ngời thắp sáng cả tương lai…”. 
 

327. NGỌC HỒNG. Tình quê mới / Ngọc Hồng // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 
6.- Tr.76 

         ĐC56 
         S515R 
“… Anh hối hả với những công trình thế kỷ/ Em lo toan cuộc sống mới định cư/      

… Quê hương mình đẹp lắm anh ơi/ Nhà mới thẳng hàng, điện sáng lung linh/ Các em 
nhỏ học ngôi trường mới… ”. 
 

328. LÒ KHUN ÍN. Giỏi giang = Chang la / Lò Khun Ín // Tạp chí Suối Reo.- 
2005.- Số 6.- Tr.97-98 

         ĐC56 
         S515R 
“Anh là ai! Chàng Sơn Tinh phương nào/ Mà giỏi giang đến thế/ Đắp đập và ngăn 

sông/ Nhà máy cao sừng sững/ Mọc giữa dòng sông Đà/ Đón ánh sáng về bản/ Ngàn vì 
sao lấp lánh/ … Khắp muôn phương sáng rực/ Rộn ràng đón văn minh/ Cuộc đời ơi tươi 
sáng/ Thời đại mới vinh quang/ Lên đỉnh cao phơi phới/ … Điệu xòe điện lung linh/ 
Bừng sáng miền Tây Bắc/ Bước chân lên phố phường/ … Điện đi vào xưởng máy/ Nơi 
nhà thương trường học/ Tới vùng trời núi cao/ Và biển cả xanh biếc/ Hân hoan sáng 
nước Việt”. 

 

329. THANH CHƯƠNG. Cảm xúc người chiến sỹ kiểm lâm / Thanh Chương 
// Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1986.- Số 2.- Tr.8 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Người kiểm lâm đi không mỏi đôi chân/ Và lộ trình qua bao ghềnh bao thác/ 
Đôi mắt “rừng” ôm mầu xanh bát ngát/ Sâu nặng tình rừng ai hát đó: “rừng ơi…”/ 
… Người kiểm lâm đi khắp miền rừng/ Mầu áo xanh, bạc theo mưa nắng/ Trái tim 
hồng sáng lên ngọn lửa/ Tâm hồn xanh đẹp rừng mùa xuân/ Đường dốc cao với vắt cơm 
lưng/ Mồ hôi luôn thấm đầm vai áo/ Mến yêu rừng sớm hôm tần tảo/ Như những cánh 
chim không mỏi sớm chiều... Người kiểm lâm đẹp giữa chiều nắng đỏ/ Cảm xúc thiêng 
liêng như hương gỗ - hương rừng”.  

 

PHẦN III 
CA NGỢI QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP, BẢO VỆ TỔ QUỐC 

 

330. VŨ HÙNG KÍNH. Tiểu đoàn quân Sơn La / Vũ Hùng Kính // Một thời là 
chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- Tr.32; 
19cm 

ĐC.85(92) 
                     M458TH  

“Bốn hai tám!/ Tiểu đoàn Sơn La thủa đó!/ Những con em!/ Các dân tộc xứ sở 
vùng rừng/ Tiếp bước cha anh, dũng cảm kiên cường/ Bảo vệ bản làng, biên cương yêu 
dấu/ ... Bên đây Tổ quốc, bên ấy nước Lào/ Sam Xum, Nậm Lộng, Kéo Nác, Huổi Mười/           
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... Những địa danh lẫy lừng trận đánh/ Bao mảnh đời vì nghĩa cả hy sinh/ ... Bốn hai tám 
ai quên ai nhớ/ Ai mất ai còn, giờ ở nơi đâu/ Thời gian trôi nhuộm trắng mái đầu/ Đọng 
vào ký ức sắc mầu chiến tranh”. 

 

331. NGUYỄN QUỐC HOÀN. Con đường mang tên anh / Nguyễn Quốc Hoàn 
// Một thời là chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 
2002.- Tr.43-44; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     M458TH  

“… Con đường ngày ấy anh đi qua/ Thường gặp phu tù ngục Sơn La/ Ngày ngày 
chở nước, đi lấy củi/ Trong cảnh roi đòn nghĩ xót xa/ Nhiệt huyết trong anh sẵn nóng 
bừng/ Đi theo con đường của người cộng sản/ Dẫn đoàn vượt ngục tù cách mạng/ ... Con 
đường hôm nay mang tên anh/ Đường rộng thênh thang rợp bóng cây/ Nhà cao lồng lộng 
phố đông đúc/ Em nhỏ tới trường vui học hành/ ... Hoa nở cây cao quả trĩu cành/ Xe cộ 
ngược xuôi người tấp nập/ Trai gái đi về dưới ánh trăng”. 
 

332. MÙI LEN. Cựu chiến binh làm thơ / Mùi Len // Một thời là chiến sỹ: 
Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- Tr.46; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     M458TH  

“… Thăng trầm anh cựu chiến binh/ Vẫn luôn rực sáng nghĩa tình sắt son/ ... 
Quân đi lớp lớp trùng trùng/ Làm nên lịch sử oai hùng vẻ vang/ Nước nhà thống nhất 
sang trang/ Anh về với mẹ, bản làng thân thương/ Trên trận tuyến mới đời thường/ 
Bản chất người lính làm gương cho đời/ Tháng năm vẫn tỏa sáng ngời/ Xứng danh 
truyền thống là người chiến binh”. 

 

333. VŨ XUÂN NHƯỢNG. Lính Cụ Hồ / Vũ Xuân Nhượng // Một thời là chiến 
sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- Tr.48; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     M458TH  

“Sống vì Đảng/ Chết vì dân/ Gian khổ đã từng/ Đạn bom đâu quản/ Sóng gió cuộc 
đời/ Người lính năm xưa/ Nay tóc đã bạc/ Lòng son vẫn giữ/ Lính Cụ Hồ/ Đâu khuất 
phục thời gian…”. 

 

334. HÀ KIM BẢNG. Mừng 110 năm ngày sinh nhật Bác (1890 - 2000) / Hà 
Kim Bảng // Một thời là chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh 
Sơn La.- 2002.- Tr.48; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     M458TH  

“Ngày mười chín tháng năm/ Là ngày sinh nhật Bác/ … Ba mươi năm bôn ba/ 
Vẫn căng bầu nhiệt huyết/ Bác trở lại Cao Bằng/ Để lãnh đạo cách mạng/ Đánh đuổi 
quân xâm lược/ Giành độc lập tự do/ ... Tròn một dải giang sơn/ Tổ quốc đã thống nhất/ 
Mừng ngày sinh một trăm mười/ Chúng con xin dâng Người đài hoa/ Dù Người nay đã 
đi xa/ Bác Hồ mãi mãi Cha già chúng con”. 
 

335. HOÀNG QUANG VINH. Cựu chiến binh Sơn La / Hoàng Quang Vinh // 
Một thời là chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- 
Tr.52-53; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     M458TH  
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“Với một trái tim hồng/ Ta đi theo cách mạng/ Với tấm lòng cộng sản/ Ta chẳng 
ngại khó khăn/ Vì Đảng lại vì dân/ Dốc một lòng phục vụ/ Nơi chiến trường mong đợi/ 
Những cán bộ tài ba/ ... Nào lên rừng xuống biển/ Nào lội suối trèo non/ Suốt ba chục 
năm tròn/ Xông pha nơi lửa đạn/ Với con người cộng sản/ Anh chẳng sợ gian nguy...”. 

 

336. PHẠM NGUYÊN ĐÁN. Tâm sự lính biên phòng / Phạm Nguyên Đán // 
Một thời là chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- 
Tr.69; 19cm 

ĐC.85(92) 
          M458TH 
“Chúng tôi là lính biên phòng/ Trừ gian diệt phỉ giữ vùng biên cương/ ... Dân là 

bạn, đồn là nhà/ Cán bộ chiến sỹ đều là anh em/ Lời Bác Hồ dạy không quên/ Giữ vững 
độc lập chủ quyền quốc gia...”. 

 

337. TRẦN DUY NĂM. Dấu chân người chiến sỹ / Trần Duy Năm // Một thời 
là chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- Tr.74-75; 
19cm 

ĐC.85(92) 
          M458TH 
“… Thân anh đi khắp chiến trường/ Giặc kia khiếp vía kinh hoàng khôn nguôi/ Từ 

miền ngược, đến miền xuôi/ Trong Nam ngoài Bắc rợp trời quân đi/ Chiến công tô thắm 
quân kỳ/ Nà Ngần Phai Khắt, anh ghi công đầu/ “Điện Biên chấn động địa cầu”/ Ba Gia, 
Bình Giã, Đầu Mầu lừng danh/ Tây Nguyên đó, chiến công anh/ ... Hành quân thần tốc, 
táo bạo hơn/ Giải phóng miền Nam, nước nhà thống nhất/ … Dấu chân anh còn vững 
bước trường chinh/ Để đất nước ngày càng giàu đẹp…”. 

 

338. CHÂU NGỌC. Kỷ niệm xưa / Châu Ngọc // Một thời là chiến sỹ: Thơ.- 
Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh Sơn La.- 2002.- Tr.80-81; 19cm 

ĐC.85(92) 
          M458TH 
“Quân thù gieo tang tóc/ Đất nước gọi lên đường/ … Tạm biệt xa quê hương/ Xa 

người tôi yêu dấu/ Xa cây bàng bến nước/ Tôi vững bước lên đường/ Đi mở đường 
Trường Sơn/ Bắc cầu treo qua suối/ Vượt đèo cao dốc núi/ Dưới lửa đạn bom thù/ Đồng 
đội tôi ngã xuống/ Ngàn vạn người xông lên/ Đường chiến thắng dài thêm/ Vì miền Nam 
xốc tới…”.  

 

339. LƯƠNG VĂN MÈ. Nhớ đồng đội xưa = Ngắm họt phung lán / Lương 
Văn Mè; L.T.H dịch // Thơ văn Sơn La (tuyển chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- 
Tr.155-156; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  
 “... Lòng bâng khuâng chạnh nhớ đồng đội xưa/ Đêm nằm mơ quây quần cùng bè 
bạn/ Trong rừng sâu đánh giặc năm nào/ Đồng đội ơi sống chết có nhau/ Tay bá cổ dìu 
nhau đi từng bước/ Rừng rậm, đêm đen, súng đạn nổ quanh mình/ Lúc ngã, lúc đi, lúc bò 
phía trước/ Tìm diệt quân thù phá hoại quê hương…”.  
 

340. HOÀNG NGỌC. Trên miền Tây / Hoàng Ngọc // Thơ văn Sơn La (tuyển 
chọn).-  H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.194-195; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  
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 “… Đường số Sáu, đường lên Tây Bắc/ Đó đây xác máy bay rơi/ Những Tạ Khoa, 
Cầu Trắng, Tà Vài…/ Máu quyện đất này bao độ/ Nhớ bao chiến sỹ không tên/ Làm nên 
con đường lịch sử/ Đường miền Tây đều chảy về một hướng/ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa/ Như muôn sông về một biển bao la/ Những con đường đã đón bao thế hệ/ Tiếp 
bước cha anh, những người bạn trẻ/ … Đường mới mở rộng dài/ Đảng đã gọi/ Ta đi lên”.  
 

341. VŨ TRỌNG THIỆU. Gái đảm Châu Yên / Vũ Trọng Thiệu //  Nhớ Sơn 
La.- Sơn La: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Hà Nội; 19cm 

T.1.- 2002.- Tr.124-125 
ĐC.85(92) 

                     NH460S 
 “…  Tiếng hát vang ngân vọng mãi lời Bác Hồ/ Thôi thúc thanh niên lên đường 
diệt Mỹ/ Cầu Tà Vài hiên ngang chiến lũy/ Gái Châu Yên mang dòng máu anh hùng/ 
Trong đạn bom tư thế vẫn ung dung/ Trút hờn căm lên đầu lũ giặc…”. 

 

342. VƯƠNG TRUNG. Voi biên giới / Vương Trung // Núi mọc trong mặt 
gương: Thơ.- H.: Tác phẩm mới.- 1980.- Tr.48-49; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      N510M  

“… Voi đàn vào Sốp Cộp, Sơn La/ Vòi dài vung khắp vạt/ Ngà trắng ngà đỏ dựng 
đầy khe/ Voi sang Lào, tự do rong chơi núi/ Voi đến ta, ung dung làm chủ rừng/ Từ 
Mường Tè chạy suốt Tây Nguyên/ Dọc hai miền biên giới/ Quê hương lớn muôn voi/ 
Giống voi hùng xưa nay/ Đã cùng ta giữ nước/ … Voi kéo pháo đánh Tây/ Voi tải đạn 
đuổi Mỹ…”. 

 

343. HOÀNG VIỆT THẮNG. Giữ mãi mùa xuân / Hoàng Việt Thắng // Tuyển 
tập thơ văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 
2014.- Tr.106; 21cm 

ĐC.85(92) 
                      T527T  
 “Mùa xuân này con lên đường nhập ngũ/ Biết mẹ buồn, vui lên nhé, mẹ ơi!/ Cha 
mẹ nuôi con bằng trời, bằng bể/ Từ giã tuổi thơ con bước vào đời/ … Lời Bác dạy đâu 
cần thanh niên có/ Con nguyện làm người lính gác biên cương/ Mỗi tấc đất thấm bao 
xương máu/ Của cha ông đã chiến đấu kiên cường/ … Đất nước ta trên con đường đổi 
mới/ Nhà máy nông trường náo nức dựng xây/ Con xin hứa luôn vững vàng tay súng/ 
Cho quê hương lớn mạnh từng ngày”.  
  

344. MÙI LIỂNG. Tình quê hương / Mùi Liểng // Tuyển tập thơ văn Sơn La 
2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- Tr.31; 21cm 

ĐC.85(92) 
                      T527T  
 “… Ngước mắt nhìn trời đêm bao la/ Một ánh sao băng vụt bay về phương Bắc/ 
Nơi ấy đồng đội tôi đang đánh giặc/ Chốn biên thùy chưa một phút bình yên/ Đôi chân 
tôi đã đi khắp bao miền/ Chẳng hề run sau bao ngày dã ngoại/ Kỳ lạ thay khi trở về đất 
mẹ/ Cứ bồi hồi xao xuyến quá đi thôi/ Kỷ niệm quê hương dài theo năm tháng/ … Tình 
quê hương theo tôi vượt núi ngàn/ Băng thác lũ và qua bao mưa nắng/ Cùng đồng đội 
làm nên chiến thắng/ Ngăn bước chân thù giữ trọn đất biên cương”.  

 

345. PHAN THU HỒNG. Một lần về thăm đồn 453 / Phan Thu Hồng // Thơ 
Sơn La 1984 - 2000.- Sơn La: Hội Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2001.- Tr.58; 19cm 
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ĐC.85(92) 
                      TH460S  
 “Chiều xuân ấy, tôi đến thăm Mường Lạn/ Hoa ban cười khoe sắc núi rừng/ Suối 
Nậm Soi róc rách ngập ngừng/ Như chào đón những người khách lạ/ Tôi gặp nơi đây 
những người lính trẻ/ Tên chưa biết mà coi nhau như ruột thịt/ Chúng tôi hát, các anh bắt 
nhịp/ Đàn đệm bằng nhịp đập trái tim/ Đêm biên cương thiêng liêng lặng im/ Súng vẫn 
thức cùng người chiến sỹ/ Anh đứng gác cho bản mường ngon giấc ngủ/ Cho quê mình 
đẹp mãi những mùa ban”. 
 

346. ĐINH SƠN. Gửi rừng / Đinh Sơn // Thơ Sơn La 1984 - 2000.- Sơn La: Hội 
Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2001.- Tr.118-119; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460S  
 “… Với rừng gắn bó từ lâu/ Tình sâu nghĩa nặng bên nhau đời đời/ Rừng bát ngát 
cây đời xanh thắm/ Gỗ, mây, tre, măng, nấm, trái thơm/ … Rừng ta đó xưa nay gắn bó/ 
Ta với rừng như thịt với da/ Dù trong thành phố nguy nga/ Cũng không quên được tình 
ta với rừng/ Xưa chống Pháp tựa vào rừng núi/ Bữa đói no rau cháo vẫn vui/ Thiếu cơm 
có sắn có mài/ Đêm nằm chung miếng chăn sui ấm tình/ Quyết thắng Mỹ nối liền đất 
nước/ Ta với rừng sánh bước bên nhau/ Rừng đi pháo ngẩng cao đầu/ Diệt thù cứu nước 
giữa bầu trời xanh…”. 
 

347. ĐIÊU KHẮC TRƯỢNG. Người lính với trăng / Điêu Khắc Trượng // Thơ 
Sơn La 1984 - 2000.- Sơn La: Hội Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2001.- Tr.148; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460S  
 “Đêm thu ở chiến hào biên giới/ Tĩnh lặng không gian lồng lộng ánh trăng/ Trăng 
thấp xuống ngỡ ngang tầm tay với/ Súng vươn nòng như muốn đỡ trăng lên/ Trăng im 
lặng mà như trăng biết nói...”. 
  

348. TRẦN QUÝ VỆ. Đi tìm đồng đội / Trần Quý Vệ // Thơ Sơn La 1984 - 
2000.- Sơn La: Hội Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2001.- Tr.167-168; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460S  
 “Chúng tôi lại đi tìm đồng đội/ Nơi chiến trường nước bạn năm xưa/ Giữa mùa 
mưa xuyên rừng lội suối/ Cơm nắm, nước nguồn, nằm ngủ võng giữa rừng sâu/ … Đưa 
các anh về với đất mẹ “Việt Nam”!/ … Bao người mẹ, người vợ hiền sống trong thầm 
lặng/ Mong mỏi đợi chờ ngày gặp lại chồng con/ … Nhẹ nhàng thôi! Ta hãy nhẹ nhàng 
thôi!/ Đừng làm đau thêm những linh hồn liệt sỹ/ Để các anh yên mãi giấc ngàn thu/ 
… Đời các anh đã gánh cả nước non/ Cho Tổ quốc thanh bình và rạng rỡ/ Cho bớt đi 
những nỗi đau muôn thuở/ Để thế hệ mai sau ghi nhớ muôn đời/ … Những người cha, 
anh - Người lính của Bác Hồ”. 

 

349. CẦM BIÊU. Ngày 26 tháng 8 / Cầm Biêu // Pèo fẫy mĩ mọt = Ngọn lửa 
không tắt: Thơ (In hai ngữ Thái - Việt).- H.: Văn hóa dân tộc, 1994.- Tr.229-234; 19cm 

ĐC.85(92) 
                       P205F 
 “… Hai mươi sáu tháng tám/ Bão lan tới Sơn La/ Bão rung đồi Khâu Cả/ Giặc 
Nhật bó gươm hàng/ Bão sập hang Bó Cá/ Chúa mường quỳ xuống thang/ Bão phá nhà 
giám binh/ Cuốn phăng đi trại lính/ Bão tung cửa nhà tù/ Quét sạch đống gông cùm/ 
… Bão lan khắp bản mường/ Cờ sao vàng phấp phới/ Khắp rừng núi phố phường/ Chôn 
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vùi kiếp nhốc cuông/ … Vì bản mường sống còn/ Cùng đồng bào toàn quốc/ Dân Sơn La 
dồn sức/ Vào nòng súng lưỡi cày/ Diệt Pháp ở Điện Biên/ Vì thống nhất hai miền/ Dân 
Sơn La diệt Mỹ/ Góp phần vào trang sử/ Chiến dịch Hồ Chí Minh/ Vì tình nghĩa Việt 
Lào/ Dân Sơn La hiểu rõ/ Thật trọn nghĩa trọn tình/ … Các dân tộc Sơn La/ Qua bao 
phen sóng gió/ Vững tin ở sức mình/ … Cho Tổ quốc giàu mạnh/ Cho bản mường yên 
lành…”. 
 

350. CẦM BIÊU. Bốn mươi năm vẻ vang / Cầm Biêu // Pèo fẫy mĩ mọt = Ngọn 
lửa không tắt: Thơ (In hai ngữ Thái - Việt).- H.: Văn hóa dân tộc, 1994.- Tr.235-236; 
19cm 

ĐC.85(92) 
                       P205F 
 “… Ôi! Bó đuốc mùa thu tháng Tám/ Lời Bác Hồ gọi hồn non sông/ Nhớ muôn 
đời ngày mồng hai tháng chín/ Kiếp lao tù lũ cuốn trôi sông/ Cây tháng Tám đã nở hoa 
xanh lá/ Mầm cách mạng đã sum suê trĩu quả/ Nền độc lập không đời nào nghiêng ngả/ 
… Quyết hy sinh cho Tổ quốc đẹp giầu…”.  

 

351. LÒ VĂN CẬY. Đèn chung bấc / Lò Văn Cậy // Thơ.- Sơn La: Hội Văn học 
Nghệ thuật Sơn La, 1999.- Tr.236-237; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460 
 “… Tây Bắc tôi lưỡi thép xanh rì/ Vung đằng trước thành luồng lửa đỏ/ Vụt đằng 
sau thành sấm sét rực tia vòng vèo/ Đánh vào đầu giặc - giặc bị thiêu thân/ … Chưa 
giành được bản, ta chưa ngủ/ Bắc Nam chưa thống nhất - ta chết không nhắm mắt/ Máu 
đào nhuốm rừng gỗ nghiến cũng cam/ Nhuốm bãi bằng đồi cỏ cũng quyết/ Lòng ta 
nguyện với nước non ta…”. 
 

352. LÒ VĂN CẬY. Tiếng máy / Lò Văn Cậy // Thơ.- Sơn La: Hội Văn học 
Nghệ thuật Sơn La, 1999.- Tr.240-241; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460 
 “… Tiếng máy cày thay trâu/ … Sáu lưỡi cày dàn hàng ngang/ Sáu luống cày 
rộng thẳng/ Ào ào cuốn hút những bụi rậm, lau gianh, gai góc/ … Mầu đất mới hiện lên 
thơm lừng hương mới/ Anh công nhân lái máy với nụ cười tươi trẻ vô tư/ Tiếng máy reo 
ầm ầm ấm áp/ Phá tan hoang dại, phá tan đêm đen cho đời đất đời người…”.  
 

353. LÒ VĂN CẬY. Con mương / Lò Văn Cậy // Thơ.- Sơn La: Hội Văn học 
Nghệ thuật Sơn La, 1999.- Tr.242-243; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460 
 “… Đoàn thanh niên phá đá xẻ đôi/ Khai trương con mương mới/ Con mương thi 
đua với những trai trong vùng/ Đang ngày đêm đánh Mỹ tận trong Nam/ … Gái, trai ta 
sức mạnh sóng sông Đà, sông Mã/ Sóng suối Công thác ghềnh chụm lại/ Chan chát tiếng 
búa rộn trong tay/ Tiếng mìn vang khói tỏa thơm lừng/ Rào rào tiếng xẻng xúc/ Phầm 
phập tiếng cuốc bàn, cuốc chim/ Những chiếc xà beng - gân guốc căng tròn/ … Đánh 
thức bãi hoang dậy…”. 
 

354. LÒ VĂN CẬY. Núi đan rào / Lò Văn Cậy // Thơ.- Sơn La: Hội Văn học 
Nghệ thuật Sơn La, 1999.- Tr.256-257; 19cm 
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ĐC.85(92) 
                      TH460 
 “… Lòng dân là sức mạnh/ Hóa thành núi đan rào/ Phên tiếp phên chồng chất/ 
Phên dăng cao, dăng thấp/ Phên rộng, phên dài/ Dài theo dải biên cương đất nước/ Giặc 
phương nào muốn cắn xé/ … Đất Việt Nam/ Không cho kẻ nào xé đi bằng một đốt ngón 
tay/ … Giặc điên cuồng quân đông đến mấy/ Dân đất Việt/ Vẫn ung dung mài gươm trên 
đùi thay đá/ Như chính núi đan rào/ Đã từ mấy ngàn năm/ Giăng thành cao lũy thép giữ 
non sông”.   
 

355. TRẦN NGUYÊN MỸ. Tưởng nhớ các anh / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình 
núi.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.15; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460T 
 “Tôi ngả mũ giữa nghĩa trang liệt sỹ/ Bao ngôi mộ xếp hàng bình dị/ Tổ quốc ghi 
công/ … Các anh ơi, các anh!/ Những tấm bia còn nhiều dòng để vắng/ … Vì Tổ quốc 
ghi công đâu nghĩ tới lưu danh/ … Sơn La, Hưng Yên, Lai Châu, Hà Nội…/ Ta cầm 
súng đứng lên theo lời Bác gọi/ Thắng giặc rồi các anh nghỉ bên nhau/ Bao chiến binh 
của Tây Tiến năm nào/ Bao dũng sỹ của Điện Biên lừng lẫy/ Giờ ngủ ngon nghe sông 
hát tình ca/ Máu của các anh đã nở thành hoa”.  
 

356. TRẦN NGUYÊN MỸ. Đêm miền Tây / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình núi.- 
Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.28; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460T 
 “Đêm Tây Bắc nghe phập phồng núi thở/ Sông Mã gầm lên, đàn ngựa trắng tung 
bờm/ Đêm Tây Bắc nghe núi rừng trăn trở/ Hẹn mùa vàng ngô lúa chín thơm/ Đêm Tây 
Bắc những bản mường yên ngủ/ Núi hổ phục, long chầu đang tỉnh hay mơ?/ … Một 
tiếng gà nghe chung hai nước Việt - Lào/ “Xăm ma khi” hai nước cùng chung múa/ Nhớ 
Tây Tiến đời chiến binh máu lửa/ Mường Hịch, Sài Khao… một thủa bi hùng/ … Đêm 
đang tan, nắng mới trải muôn vùng”.  
 

357. TRẦN NGUYÊN MỸ. Mường Lạn / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình núi.- 
Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.41; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460T 
 “Mường Lạn chiều nay nắng nhuộm màu cờ/ Với qua biên giới bắt tay bạn Lào/ 
Ngồi uống rượu cần trên biên ải/ Vít cong sườn đồi/ Uốn cong vầng trăng/ Đường vành 
đai giữ đất vươn dài/ Ngút rừng xanh che mát từng cột mốc/ Bản Mèo treo trong sương/ 
… Mũi súng biên phòng nghe nín thở/ Suối Lạn thì thầm “Tiễn dặn người yêu”. 
 

358. TRẦN NGUYÊN MỸ. Thị trấn miền Tây / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình 
núi.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.57-58; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460T 
 “Ôi! Thị trấn miền Tây nho nhỏ/ Bao yêu thương đâu dễ nói lên lời/ Dãy phố cổ, 
con người, ngọn gió/ Hóa tâm hồn theo trọn cuộc đời tôi/ … Thị trấn mình còn mờ dưới 
sương mai/ Đã rộn tiếng cười cô gái Mèo xuống chợ/ Đồi Khâu Tú hoa ban vừa bói nở/ 
Gợi câu chuyện tình trong cổ tích xa xưa… ”. 
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359. ĐINH LẰM. Gánh nước lên trận địa / Đinh Lằm, Vũ Vân // Vòng xòe - 
Sao sa: Thơ.- Sơn La: Sở Văn hóa Thông tin Sơn La, 1984.- Tr.7; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      V431X 
 “... Các anh đứng gác cho dân mường gặt hái/ Cho chúng em dệt vải trồng bông/      
… Em gánh lên đây/ Bát nước chè xanh - tình nghĩa bản mường/ Đạn bay lên hạ “thần 
sấm” “con ma”/ Nở hoa chiến thắng - đẹp mắt gần xa”.  

 

360. ĐINH LẰM. Đồng xanh / Đinh Lằm, Vũ Vân // Vòng xòe - Sao sa: Thơ.- 
Sơn La: Sở Văn hóa Thông tin Sơn La, 1984.- Tr.14; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      V431X 
 “… Từ cánh đồng những chàng trai ra trận/ Lúa rì rào nâng bước hành quân/ ... 
Cánh đồng quê hương nàng Lọc, nàng Han/ Dòng máu kiên trung Lý Tả/ Đất bản Thải - 
gươm thần xưa chống Pháp xâm lăng/ Nay soi tiếp đường ta đi đánh Mỹ/ Giữ lấy đồng 
xanh quê hương”.  
 

361. ĐINH LẰM. Đêm biên cương / Đinh Lằm, Vũ Vân // Vòng xòe - Sao sa: 
Thơ.- Sơn La: Sở Văn hóa Thông tin Sơn La, 1984.- Tr.37; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      V431X 
 “Đêm đêm anh vẫn thức/ Mắt vẫn sáng như sao/ Bạn đường - con ngựa chiến/ 
Cùng anh vượt núi cao/ Cùng anh đi trăm nẻo/ Quyết tiêu diệt quân thù/ Cho trăng ngàn 
sáng tỏ/ Cho giấc ngủ thêm say”. 
 

362. ĐINH LẰM. Đố kẻ nào ngăn nổi / Đinh Lằm, Vũ Vân // Vòng xòe - Sao 
sa: Thơ.- Sơn La: Sở Văn hóa Thông tin Sơn La, 1984.- Tr.37-38; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      V431X 
 “… Quê hương tôi núi rừng Tây Bắc/ Kề vai sát cánh với quê anh/ Vít cổ “con 
ma”, “thần sấm”, “giặc trời”/ Cho mùa ban nở rộ ngày xuân sang/ Cho đồi nương ngô, 
lúa chín vàng/ Tây Bắc với Tây Nguyên/ Kết bện thành một khối/ Sức ta mạnh lớn/ Đố 
kẻ nào ngăn nổi”. 
 

363. ĐINH LẰM. Ta lại lên đường / Đinh Lằm, Vũ Vân // Vòng xòe - Sao sa: 
Thơ.- Sơn La: Sở Văn hóa Thông tin Sơn La, 1984.- Tr.39; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      V431X 
 “… Ta đi không tính ngày kể tháng/ Quyết không giành cho quân thù con đường 
nào khác/ Vì ta là dân quân/ Giữ bản mường của ta tiếng khèn quyện trong tiếng hát/ 
Đêm nay/ Ta lại cùng đồng đội lên đường/ Đi truy lùng lũ thổ phỉ, biệt kích độc ác”. 
 

364. ĐINH LẰM. Anh lại ra đi / Đinh Lằm, Vũ Vân // Vòng xòe - Sao sa: Thơ.- 
Sơn La: Sở Văn hóa Thông tin Sơn La, 1984.- Tr.47-48; 20cm 

ĐC.85(92) 
                       V431X 
 “… Màu áo lính anh mặc đó chưa phai/ Chiều nay lại tiễn anh lên đường/ Không 
trở lại Trường Sơn năm trước/ Mà ngược sông lên với Hoàng Liên/ Dẫu Trường Sơn hay 
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Hoàng Liên Sơn/ Chẳng cánh rừng nào làm anh bỡ ngỡ/ Lần này anh đi vẫn nụ cười rạng 
rỡ/ Vẫn ba lô, cây súng ung dung/ Những bước đi vững chắc, hào hùng…/ Ai còn muốn 
nghe tiếng súng rền đạn réo/ Nhưng giặc đến rồi/ Trên biên giới/ Anh lại ra đi”.  

 

365. ĐINH LẰM. Hai chiến sỹ / Đinh Lằm, Vũ Vân // Vòng xòe - Sao sa: Thơ.- 
Sơn La: Sở Văn hóa Thông tin Sơn La, 1984.- Tr.49; 20cm 

ĐC.85(92) 
                       V431X 
 “Anh ở nơi biên cương/ Bốn mùa sương giăng trắng/ Nắng tràn ngập thung xa/ 
Khi chiều ngả lưng đèo/ Bản Mèo vang tiếng hát/ Bát ngát rừng tím xanh/ Rừng quanh 
co dốc đứng/ Bóng đoàn quân vẫn đi/ … Từ miền quê thân thương/ Tôi hướng về biên 
giới/ Trong nỗi nhớ xa vời/ Nâng bước ta đi tới/ Biên giới là quê hương/ Tôi với anh đôi 
phương/ Cùng chung một ý chí/ Bởi ta là chiến sỹ”.  

 

366. HOÀNG TRỪU. Một thời để nhớ / Hoàng Trừu // Hương xuân: Thơ.- Sơn 
La: Chi hội Văn học nghệ thật Phù Yên tỉnh Sơn La, 2008.- Tr.21; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      H561X 
 “60 năm Công an Phù Yên/ Một thời để thương/ Một thời để nhớ/ Đêm mơ sương 
lạnh từ Hang Chú/ Thánh thót mồ hôi dốc Kim Bon/ Ai đi tiễu phỉ ngày xưa ấy/ Ngô 
chan canh bí dễ gì quên/ … 60 năm Công an Phù Yên/ Một thời đạn bom/ Một thời binh 
lửa/ …60 năm Công an Phù Yên/ Biết bao chiến công thầm lặng/ Quên ngủ, quên ăn cho 
sự bình yên…”. 

 

367. TRẦN VƯƠNG LUYỆN. Cả Trung đoàn vào trận / Trần Vương Luyện // 
Nhớ Sơn La.- H. : Lý luận chính trị.- 19cm 

T.2.- 2005.- Tr.239-240 
ĐC.85(92) 

                      NH460S 
“Chúng tôi lính Trung đoàn/ Con em nhân dân các dân tộc Sơn La/ Ra đời trong 

những ngày “bão táp phong ba”/ … Trung đoàn chúng tôi hát chung bài hát “Vì nhân 
dân quên mình”/ Tuy còn nhiều người chưa nói sõi tiếng Kinh/ Chỉ quen tiếng Thái, 
Mông. Mường, Dao, Xinh Mun, Khơ Mú…/ Hội tụ về đây đứng chung đội ngũ/ 754 - 
phiên hiệu Trung đoàn/ Chúng tôi hành quân qua bản qua làng/ Có nghĩa Đảng, tình dân 
chở che nâng bước/ … Đường chúng tôi đi còn lắm gian truân/ Chúng tôi hiểu/ Chúng 
tôi tin/ Cả Trung đoàn vào trận…”.   
 

368. TRẦN VƯƠNG LUYỆN. Chiến sỹ Tây Bắc - Quân khu 2 / Trần Vương 
Luyện // Nhớ Sơn La.- H. : Lý luận chính trị.- 19cm 

T.2.- 2005.- Tr.240-241 
ĐC.85(92) 

                      NH460S 
“… Tây Bắc ơi, quê hương ơi/ Miền biên giới xa xôi lũy thép/ Chúng tôi đến, 

chúng tôi đi/ Mang niềm mơ ước/ Bảo vệ quê hương, Tổ quốc đẹp giàu/ Độc lập, tự do 
lời Bác ghi sâu/ “Quân đội ta, kẻ thù nào cũng đánh thắng”/ Đời người lính, “chân đồng 
vai sắt”/ Bao gian nguy có ngại ngùng chi/ Người trước ngã người sau tiếp bước/ Máu tô 
thắm sắc đỏ quân kỳ/ … Đất nước ơi, quê hương ơi anh dũng/ Có chúng tôi những người 
lính đi đầu/ Giữ vững lời thề mãi mãi ghi sâu/ Chiến sỹ Tây Bắc - Quân khu 2 kiên 
cường chiến thắng”.  



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 78 

369. NGUYỄN HÙNG THANH. Thăm Nhà tù Sơn La / Nguyễn Hùng Thanh 
// Nhớ Sơn La.- H. : Lý luận chính trị.- 19cm 

T.2.- 2005.- Tr.263-264 
ĐC.85(92) 

                      NH460S 
“Sơn La chứng tích nhà tù/ Tường rêu xanh lớp nhuộm từ thời gian/ … Lòng đất 

lưu giữ hầm sâu/ Dấu hình cùm kẹp, từ đâu, ngọn nguồn?/ … Bao người đổ máu hy sinh/ 
Bao người xiềng xích, cực hình, tống giam/ Xâm lược tàn bạo dã man/ Nhưng sao khuất 
phục người Nam quật cường/ … Tôn vinh thán phục ngợi ca/ Những người cộng sản 
vượt qua tù đày/ Xây nên chiến tích hôm nay/ Sử thi muôn thuở, ơn này sáng danh”.   

 

370. CẦM HÙNG. Những người lính tiễn đưa người lính / Cầm Hùng // Tạp 
chí Suối Reo.- 2015.- Số 154.- Tr.35 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Cứ vào mùa tuyển quân/ Những người lính tiễn đưa những người lính/ Ông xưa 
đánh Pháp/ Nay tiễn cháu lên đường/ Bố đi bộ đội đánh giặc Mỹ/ Tiễn con lên tuyến đầu 
giữ đường biên/ Chú phục viên về làm xã đội/ Tiễn thanh niên trong ngày hội tòng quân/ 
Chị đi làm văn công tổng cục/ Về thăm nhà tiễn em gái út/ Lên đường cầm súng giữ biên 
cương/ Những người lính tiễn đưa người lính/ Tiếp bước nhau giết giặc giữ mường”. 
 

371. HÀ THU. Thư tình của lính biên phòng / Hà Thu // Tạp chí Suối Reo.- 
2015.- Số 155.- Tr.39 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Tôi không thể nào chia sẻ cho em/ Cái nắng như nung của miền biên giới/ Và 
ngọn  gió sẫm màu da con gái/ Những trận lũ rừng hung dữ đến rồi đi/ … Đường tuần tra 
vai mỏi chân chồn/ Từng cột mốc định dáng hình đất nước/ Có bốn ngàn năm máu 
xương chồng chất/ Có tiếng mẹ ru góc bể chân trời/ … Gót giày sờn in vách núi cheo 
leo/ Đường biên gọi bồi hồi chân bước/ Gửi lại cho em khoảng trời mơ ước/ Tổ quốc vẹn 
tròn từ cột mốc biên cương”. 
 

372. PHAN THU HỒNG. Người chiến sỹ biên phòng / Phan Thu Hồng // Tạp 
chí Suối Reo.- 2015.- Số 155.- Tr.42 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Xin hát về anh người chiến sỹ biên phòng/ Đang ngày đêm canh giữ biên cương 
Tổ quốc/ Như ngọn lửa bếp nhà sàn ấm áp/ Bản làng xa anh thắp ngọn lửa lòng/ Thầy 
giáo cũng là anh người lính biên phòng/ Đem cái chữ cho người già, con trẻ/ Anh mang 
đến bao điều mới mẻ/ Cùng với vùng cao xóa đói, giảm nghèo/ Đường hành quân trên 
triền núi cheo leo/ Bình dị trong anh màu xanh áo lính/ … Bao tháng năm không mòn 
mỏi bước chân/ Trên đường hành quân suốt chiều dài biên giới/ Chủ quyền giang sơn 
hùng thiêng lên tiếng gọi/ Mỗi ngọn cỏ, nhành cây là máu thịt thiêng liêng/ Từ mọi miền 
quê về đây chung đội ngũ/ Chung sắc phục xanh, chung ngôi sao trên mũ/ Có gì đẹp hơn 
người chiến sỹ biên thùy/ … Đạp mọi chông gai vững bước đi lên/ Trong trái tim anh 
ngân vang lời Tổ quốc/ Để đất nước mình đẹp mãi những mùa xuân”. 
 

373. TRẦN NGUYÊN MỸ. Biên thùy / Trần Nguyên Mỹ // Tạp chí Suối Reo.- 
2015.- Số 155.- Tr.48 
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ĐC.56 
                    S515R  
 “Vào đồn Mường Lạn chiều nay/ Tím trời biên ải, mây xây trường thành/ Nà Khì 
núi đứng bao quanh/ Nậm Ca long mạch, giữ lành quê hương/ Tuần tra mòn đá thành 
đường/ Gian nan thấm chí can trường ông cha/ Biên cương Tổ quốc bao la/ Tưới bao 
xương máu, nở hoa bốn mùa/ Rừng biên đỏ nắng, xám mưa/ Lính đồn tay súng vẫn chưa 
phút chùng/ Thâm sơn sương khói trập trùng/ Trái tim - ánh lửa - canh chung biên thùy/ 
… Giữ từng cột mốc, bờ khe/ Vững vàng phên dậu, chắn che sơn hà”. 
 

374. ĐIÊU VĂN MINH. Hương hai bảy tháng bảy = Hương sáo chết bươn 
chết / Điêu Văn Minh; Na Ly dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2015.- Số 155.- Tr.61-62 

ĐC.56 
                    S515R  

“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Anh xả thân dính làn bom đạn/ … Anh nằm 
đây giữa non ngàn sương gió/ Ơi các anh đã anh dũng kiên cường/ Xứng danh là con 
cháu Bác Hồ/ … Đất nước bình yên có công anh vun đắp/ … Trước vong linh các anh 
hùng liệt sỹ/ Khói hương tỏa ngào ngạt/ Khắp núi, khắp rừng, khắp đất trời bao la/ Công 
anh tựa sao trời/ Mênh mông như biển cả/ Ghi danh đến muôn đời…”. 

 

375. LÒ THANH HOÀN. Viết từ nghĩa trang Mai Sơn / Lò Thanh Hoàn // Tạp 
chí Suối Reo.- 2014.- Số 149.- Tr.43 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Nghĩa trang Mai Sơn/ Các anh, các chị về từ hai cuộc chiến chinh/ Đánh đuổi 
xâm lăng  giành lại hòa bình/ Từ chiến dịch Điện Biên đến chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ 
đại/ Từ những nẻo đường mặt trận, đạn bom khốc liệt/ Cánh đồng Chum, Pa Thí và biên 
giới Tây Nam/ Từ Hà Giang, Lào Cai đến Tây Nguyên, Quảng Trị/ Đón các anh, các chị 
về với đất mẹ thân thương/ Những ngôi mộ vẫn xếp hàng như thủa nào trong quân ngũ/ 
Sẵn sàng đợi lệnh, sẵn sàng hành quân…”. 
 

376. LÒ MINH ÓN. Giọt máu anh thắm mãi = Pớp lượt ái báu pháng / Lò 
Minh Ón; Na Ly dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 149.- Tr.52-53 

ĐC.56 
                    S515R 
 “Tháng bảy tới lắng đọng lại/ Trong ký ức mỗi người dân/ Chiến công anh tô 
thắm/ Những trái tim hồng/ Đất nước ấp ôm/ Giọt máu anh hòa cùng sông Đà/ Cho ánh 
điện tỏa sáng/ Nhuộm cánh đồng cho lúa nặng bông/ Cho em nhỏ hân hoan tới lớp/ Cho 
bản mường hoa nở ngát hương/ Thành phố mới hôm nay nguy nga/ … Giọt máu anh 
thắm cờ Tổ quốc/ Mãi mãi không phai mờ/ Đất nước phồn thịnh/ Ơn nặng nghĩa tình 
anh”. 
 

377. LƯỜNG VĂN MÈ. Nhớ công cha = Chứ công ải / Lường Văn Mè; Lò 
Thanh Xuân dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 150.- Tr.54-55 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Thời ấy - Tây đến cướp phá bản/ Phìa tạo bóc lột dân/ Bắt lính, bắt phu làm trâu 
ngựa/ Ức hiếp đàn bà trẻ thơ/ Làm sao nổi lòng yêu Tổ quốc/ … Cha lên đường theo 
tiếng gọi cứu nước/ Năm tháng dài tưởng chừng như vô tận/ … Nhưng có tình Đảng, 
tình Bác như cha/ Thêm tình dân che chở sớm chiều/ … Nay Tổ quốc bình yên non sông 
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một dải/ Cha đã về tổ ấm đông vui/ Mừng công cha - Huân chương lấp lánh trên ngực/ 
Là tấm gương sáng cho con cháu noi theo”. 
 

378. LƯỜNG VĂN TỘ. Viếng Nàng Han = Sớ Náng Han / Lường Văn Tộ // 
Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 150.- Tr.56-57 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Thủa xưa sinh Nàng Han/ Mặt xinh tươi trái tim hồng dũng cảm/ Ngồi lưng ngựa 
tay vung gươm quyết chiến/ Xông pha chiến trận lũ giặc kinh hoàng/ Dẹp yên giặc Nàng 
trở về mường trời/ Tiếng thơm muôn thủa lưu truyền/ Nhớ Nàng Han người Mường 
Chiên lập miếu/ Rước Nàng về trong hồ rộng non cao… ”.  

 

379. HOÀNG NAM. Nỗi nhớ người lính / Hoàng Nam // Bản tin Văn hóa 
Thông tin.- 2004.- Số 10.- Tr.43 

ĐC.25 
                  V115H 
“Chiều buông sương bay mờ sắc núi/ Gió êm ả đón ánh sao trời/ Từ biên giới nhớ 

về em xa lắc/ Nguyện chắc tay súng giữ gìn Tổ quốc bình yên/ Mùa mưa biên giới chút 
chiều hửng nắng/ Sớm chiều bóng núi cõng trên lưng/ Niềm vui lính trẻ hồn nhiên 
thế/ ... Ánh trăng khuya trải dài suối tóc/ Anh thầm mơ hẹn ước mùa xuân/ Khoảng trời 
riêng bừng lên tím biếc/ Tình quê hương đi suốt cuộc đời”. 

 

380. THU YÊN. Đường đến vinh quang / Thu Yên // Bản tin Văn hóa Thông 
tin.- 2005.- Số 12.- Tr.36 

ĐC.25 
                   V115H 
“Hai mươi mốt năm - gần một phần tư thế kỷ/ Những người lính ra đi kháng chiến 

trường kỳ/ Để lại quê nhà người mẹ già vịn tay trên cánh cửa/ Mắt dõi nhìn vào bóng tối 
đêm thâu/ Để lại người vợ hiền/ Và thửa ruộng với đường cày dang dở/ Đứa con thơ tập 
nói, gọi: “Cha ơi”!.../ Nơi chiến trường đạn lạc, bom rơi/ Chất độc mầu da cam đục mờ 
như khói phủ/ Đêm Trường Sơn mưa nguồn thác lũ/ Hai mươi mốt năm trường/ Chưa 
đêm nào có giấc ngủ bình yên.../ Đường đến vinh quang nào mà chẳng thấm máu xương/ 
Gian khổ can trường và cả lòng dũng cảm/ Những người lính trở về/ Trên ngực áo, tấm 
huân chương chói sáng/ Và quê hương cũng sạch bóng quân thù/ ... Đêm Trường Sơn 
mưa nguồn, giá lạnh.../ Cho hôm nay/ Núi sông ngàn năm còn ru mãi/ ... Tổ quốc mùa 
xuân, rực rỡ sắc cờ hoa”. 
 

381. THÁI DŨNG. Mẹ / Thái Dũng // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1994.- Số 
3+4.- Tr.15 

ĐC.28 
                V115NGH 

“Mẹ! Chúng con hiểu: Tấm huân chương/ Không làm đầy thêm căn nhà trống 
vắng/ Lòng mẹ cô đơn - mái đầu bạc trắng/ Gánh bảy mươi mùa mưa nắng trên vai/ Mất 
mát đau thương không sẻ được cho ai/ Mẹ gánh chiến tranh trên đôi vai nhỏ bé/ Hai 
vành khăn tang hai thế hệ/ Chồng hy sinh rồi con lại hy sinh/ Thằng cả chết ở trận Khe 
Sanh/ Mộ không còn vì bom thiêu mất xác/ Thằng út hy sinh trên Đông Bắc/ Mộ bây giờ 
đặt ở nghĩa trang/ Ngày giỗ chồng mẹ thắp nén nhang/ Gọi linh hồn con về đoàn tụ/ 
Mang vào thiên thu một cuộc đời lửa/ Mắt mẹ nhòa trong giữa khói hương/ Thương 
chồng con mẹ khắc vào tim/ Dấu nỗi đau sau mầu hoa trắng/ Mẹ nuôi con, mẹ nuôi chí 
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lớn/ Thêm yêu đất nước vĩnh hằng/ Những tấm Bằng - Tổ quốc ghi công/ Ba cha con 
cùng là liệt sỹ/ Tấm huân chương nói điều giản dị/ Mẹ anh hùng - Người mẹ Việt Nam”. 

 

382. CẦM HÙNG. Chim Tây Bắc hót nơi tiền phương / Cầm Hùng // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1994.- Số 3+4.- Tr.23 

ĐC.28 
                V115NGH 

“Đâu có ngờ/ Giữa nơi tiền phương/ Tôi lại gặp/ Một tình yêu/ Đẹp duyên đến 
thế/ Giữa tọa độ/ Ba bề khói lửa/ Có chim rừng/ Vỗ cánh bay qua.../ Đêm ven biển/ Cách 
rừng rất xa/ Mà nghe chim khẳm khá/ Kêu khá khá... khon khon/ ... Tiếng chim xuyên 
vào đêm/ Trong rì rầm sóng biển/ Xa xa/ Chim này, chim của Mường La/ Lúc ở nhà vẫn 
nghe kêu trên núi/ Nay biết bay về nơi ta đánh giặc/ Mang tiếng nói của núi rừng Tây 
Bắc/ Hót giữa nơi tiền phương”. 

 

383. LÒ VŨ VÂN. Nỗi nhớ biên cương / Lò Vũ Vân // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1994.- Số 3+4.- Tr.36 

ĐC.56 
                V115NGH 

“Đã xa rồi những chiều xuân xanh tím/ Đêm không trăng nằm gối súng bên non/ 
Những vạt nương xa mờ theo triền núi/ Những mái sàn thưa thớt dưới thung khe/ Biên 
giới ta xa tự bao giờ?/ Mỗi lần nhớ lại lòng nôn nao/ Mường Lèo quên sao - Ngày đưa 
tiễn/ Mưa núi lâm thâm lệ chực trào/ Ai về nhắn gửi thăm Lành Bánh/ Bao mùa giá lạnh 
bao mùa thương/ Ta đi núi vắng còn in đó/ Một ánh trăng soi mấy đêm trường/ Biên giới 
xa rồi - Biên giới xa...”. 

 

384. CẦM THỊ CHIÊU. Mẹ nguôi nỗi đau = Me sáng luống khôm / Cầm Thị 
Chiêu // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1995.- Số 1+2.- Tr.9 

ĐC.28 
                V115NGH 

“Trên đời không có nỗi đau nào/ Bằng nỗi đau - mẹ mất đứa con yêu/ ... Đâu có 
uổng/ Máu đổ cho nền độc lập đâu có phí/ Máu anh rơi xuống nước, thế hệ sau thả cá/ 
Máu anh rơi xuống ruộng, lớp lớp người cày cấy nếp thơm/ Máu tiếp máu giành lấy nền 
độc lập/ Lớp tiếp lớp xây đắp nền tự do/ ... Mẹ ơi! Lau nước mắt/ Đất nước đổi mới rồi/ 
... Lời Bác Hồ đã dạy/ “Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn 
mười ngày nay...”/ Vui lên đi mẹ ơi!/ Đây vạn con nâng giấc/ Sáng mãi tên người mẹ 
anh hùng Việt Nam”. 

 

385. NGỌC BÁI. Một thời áo lính / Ngọc Bái // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1995.- Số 1+2.- Tr.19 

ĐC.28 
                V115NGH 

“Tôi đã có một thời làm lính/ Mấy chục năm biền biệt xa nhà/ Niềm kiêu hãnh 
chất đầy ba lô cóc/ Thanh thản cười khỏa lấp xót xa/ ... Thôi cái thời chiến trận cũng đã 
qua/ Thôi thiếu phụ đừng bao giờ khóc nữa/ Khó lòng chết những câu thơ dang dở/ 
Trước cửa thiền gương mặt bỗng trầm tư/ Tôi làm lính không có gì đặc biệt/ Đi suốt thời 
đất nước có chiến tranh/ Không ồn ã bước qua bao miền chết/ Chợt giật mình tóc rụng 
lúc còn xanh”. 

 

386. PÂNG QUÂN. Thị xã Sơn La / Pâng Quân, Cầm Biêu; Cầm Biêu lược dịch 
// Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.5-7 
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ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Bớ giặc Mỹ điên cuồng xấc láo/ … Muốn muôn dân trở lại kiếp ngựa trâu/         
… Đất Sơn La nay bị bom phá/ Đổ nhà cửa và tan nát đường xá/ Dân Sơn La không hề 
chuyển một lông chân/ Mảnh đất này chúng bay không khiêng theo được/ Đường đi xe 
vẫn chạy băng băng/ Lúa cứ mọc cả trên miệng hố bom/ Dưới lùm cây cửa hàng vẫn tấp 
nập/ Cạnh hốc đá cửa hàng vẫn đông vui…”. 
 

387. NÔNG QUỐC CHẤN. Gửi Tây Bắc anh hùng / Nông Quốc Chấn // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.9-11 

ĐC.28 
                 V115NGH 

“… Nghe anh thắng Mỹ trên Mộc Châu/ Tôi xin gửi bài thơ ca ngợi/ Một chiếc bị 
rơi, một thằng bị trói/ Đánh thắng từ loạt đạn đầu/ Tiếp trận trước, liền những trận sau/ 
Mười một, mười lăm, hai mươi… rơi xuống núi/ … Hoan hô Tây Bắc anh hùng/ … Khi 
giặc Tây lên Pú Luông, Pú Chạng/ Lên Mường La, Mường Muội, Mường Pồn…/ Khi 
Việt gian, thổ phỉ đến bản thôn/ Cả gái trai đều xung phong chiến đấu/ … Giặc có thể 
phá rừng, phá núi/ Phá chợ, phá nhà/ Nhưng giặc không thể phá trái tim ta/ Niềm tin sắt 
đá/ Chí căm thù rực lửa/ Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lăng!”. 

 

388. ĐINH VĂN ÂN. Dặn con / Đinh Văn Ân // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1977.- Tr.33-34 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Giặc Mỹ/ Như con sói con hùm trên rừng/ Như con cáo quen ăn gà mẹ/ Nó 
gây bao chồng góa vợ - vợ khổ đau/ Người xa người, nhà lìa cửa/ … Rầm rập con gái đã 
vung dao/ Rầm rập con trai đã sẵn sàng súng đạn/ Kĩu kịt cái gánh, đôi quang/ … Dập 
dìu gái trai đua nhau ra trận/ Rộn rã tiếng reo cười/ Đi đuổi giặc Mỹ cướp nước/ … Đất 
nước này là của ta/ Ruộng vườn là của hợp tác xã/ Hãy giữ gìn nhé, con út của mẹ!/ Hãy 
giữ gìn nhé, cháu yêu của bà!/ Đuổi hết giặc/ Để đôi chim tính tòng/ Thong dong bay 
liệng vòng núi đá/ Chú với bác được gặp nhau/ Ruộng hợp tác, mường ta/ Có cơm trên 
con cá lượn dưới/ Chan chan nhà ngói đỏ…”. 
 

389. PHAN BÁ. Bóng cây đào và chiều cao phản lực Mỹ / Phan Bá // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.39 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Giặc đến quê ta tầng tầng lớp lớp/ Dùng độ cao triệt phá bản làng/ Ta ngẩng 
đầu dưới bóng đào Khâu Cả/ Đánh độ cao Hoa Kỳ xảo trá/ Bằng kiên cường - nát vụn 
đuya ra/ Bằng “tiếng reo” vang vọng dưới tầng nhà/ Bóng cây đào đã xanh rờn sắc lá/ 
Độ xanh này là độ xanh Sơn La”. 

 

390. DƯƠNG THU HẢI. Tiếng cuốc dưới đêm trăng / Dương Thu Hải // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.72-73 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Tôi đã nghe tiếng cuốc tự năm xưa…/ Tiếng cuốc phá đường chặn đoàn xe 
giặc Pháp/ Đêm nay, đêm trăng/ Sương trùm đỉnh núi/ ... Tôi còn nghe tiếng cuốc giữa 
đường ta/ Con đường Sơn La/ … Những miệng bom của Huê-kỳ loang lổ/ Mạch giao 
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thông đang nghẹn nhói tim người/ Hỡi các anh, các chị - tuổi hai mươi/ Vững tay cuốc 
đang nối liền mạch máu/ Tôi đã thấy trên con đường số sáu/ Từ ngày xưa tiếng cuốc nối 
thêm dài/ Và ngày qua tiếng cuốc mở tương lai/ Nay tiếng cuốc bổ xuống đầu giặc Mỹ/ 
Dưới bàn tay của các anh, các chị/ Những miệng bom run rẩy khép thân mình/ … Từng 
hồi cuốc trên con đường vẫn đổ/ … Tiếng cuốc đào mồ chôn giặc Mỹ - tôi nghe”.  
 

391. ĐÀO XUÂN NGÀ. Ánh sáng ngọn đèn / Đào Xuân Ngà // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.87 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Quầy hàng tan sau trận bom thù/ Nhưng vẫn còn rõ nguyên nền cũ/ Mấy cái cột 
đen thui - cháy dở/ Nhọn như là mũi chông!/ … Nơi ánh đèn là cửa hàng đêm/ … Như 
con thoi nối bản mường trận tuyến/ Đôi quang gánh vào khu sơ tán/ Nơi cần hàng có em 
đến trao/ “Thần sấm”, “con ma” sà thấp, bay cao/ Ngăn sao nổi bước chân em mậu dịch/ 
Như đêm đến ánh lửa đèn không tắt/ Cửa hàng đêm nghe rõ tiếng em”. 
 

392. NGUYỄN ANH TUẤN. Vài dòng kỷ niệm / Nguyễn Anh Tuấn // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.90-91 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Trường sơ tán, thầy trò vào khe suối/ Sống lại ngày kháng chiến gian nan/ … Có 
những buổi thầy trò đi nương/ Chống cuốc nhìn về nơi bom nổ/ Đá vọng lại, bom rền 
chát chúa/ Nỗi đau lớn lên. Khát vọng hóa trập trùng…”. 
 

393. TRỌNG SANG. Chiếc vòng tay bạc / Trọng Sang // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.-  1976.- Số 1.- Tr.62-63 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Cán bộ ngày về mường/ Biết thương người nghèo khổ/ Như nước suối trong 
nguồn/ Nuôi cây ngô, cây lúa/ Người Mèo nghe cán bộ/ Chụm lại như cây rừng/ Trai 
Mèo theo cán bộ/ Đánh giặc giữ đất mường/ Người Mèo giờ có cơm/ Người Mèo giờ có 
chữ/ Đời người Mèo hết khổ/ Được ném pao mừng xuân…”. 

 

394. ĐÀO NGUYÊN BẢO. Đường tuần tra theo đội hình cánh cung / Đào 
Nguyên Bảo // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1978.- Tr.24-25 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Đường tuần tra theo đội hình cánh cung/ Anh vượt Huổi Sâm lại lên Huổi 
Puốc/ Chiều Nậm Lạn mây giăng ngang dốc/ Một tiếng chim chiều nao nao miền quê/ 
… Anh vẫn đi, nguyên vẹn đội hình/ Dù trước mặt Huổi Le chắn lối/ Trăm con suối 
cùng đổ về Nậm Soi/ Như lòng ta, năm tháng - một quê hương/ Biên giới trải màu xanh 
mênh mông/ Chiều Pu Hao anh dừng ngang đỉnh núi/ Cây súng chạm trời, võng canh 
hàng dọc/ Tiểu đội ngồi ăn vẫn hình thế cánh cung/ … Theo hương rừng từng cánh võng 
rung chao/ Đêm biên giới mơn man hơi gió biển/ Khi tiếng gà rừng gọi nhau xao xuyến/ 
Anh lại đi, theo đội hình cánh cung”.  

 

395. VĂN DÂM. Đất nước / Văn Dâm // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1980.- Số 
1.- Tr.13-14 

ĐC.28 
                V115NGH 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 84 

 “… Lời Đảng gọi hay lòng ta tự hỏi/ Nước non này thấm máu ông cha/ Cho mùa 
ngọt - sai hoa, lắm trái/ Cho trời êm, sóng lặng, bão hòa!/ … Đất nước dù gang tấc chưa 
yên/ Quê hương vẫn ngày đêm thúc giục!/ Xao động canh khuya, tiếng chày “thậm 
thịch”/ Hạt gạo mẹ trao - tròn bao du kích/ Tấm áo thao trường - em vá lại cho ai?/ Bên 
bước tuần tra - đá sắc gươm mài!/ ... Cây lúa chiêm xuân, đẹp người chăm sóc/ Đây 
chiến trường xưa - trận địa sẵn sàng/ Bao thế hệ bền lòng chung sức/ Bạo cường nào 
khuất phục được dân ta?/ Siết ngọn gió, ta làm nên trận lốc/ Cả nước lên đường/ Ơi, tuổi 
trẻ Sơn La!”.  

 

396. ĐINH SƠN. Ngày anh đi / Đinh Sơn // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1980.- 
Số 1.- Tr.35 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Ngày anh đi bộ đội/ Bảo vệ miền biên giới/ … Bao đau thương tang tóc/ Trùm 
lên dọc biên cương/ Cũng bởi giặc xâm lăng/ Súng anh nhằm trúng đích/ Quật ngã nghìn 
tên địch/ Núi rừng ta vít chặt/ Chúng không lối chạy về/ Em tay cày, tay súng/ Quyết giữ 
vững quê hương/ Lúa chắc hạt, chùng bông/ Hương ngát nơi chiến trường…”. 
 

397. VŨ BÍCH THÂN. Đêm đứng gác / Vũ Bích Thân // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1980.- Số 1.- Tr.34 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Đêm nay tôi đứng gác/ … Hỏi cây ơi có biết/ Ở nơi chiến trường xa/ Bao chiến 
sỹ như ta/ Súng cầm tay đứng gác/ Cũng nghe cây xào xạc/ Cũng tắm gió gội sương/ Giữ 
vững dải biên cương/ Của Việt Nam - Tổ quốc”. 

 

398. CẦM HÙNG. Bình minh ở ngã ba biên giới / Cầm Hùng // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1980.- Số 2.- Tr.11 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Đuốc Bác Hồ, đi bộ hành quân/ Qua các ngả đường có dấu chân người lính/             
… Đuốc Bác men qua hẻm rừng, ven suối/ Đến chốt tiền tiêu nơi ngã ba biên giới/ Đuốc 
sáng ngời trên chốt tiền tiêu/ Ở ngã ba biên giới càng hiểu nhiều/ Ánh đuốc sáng rõ bạn 
rõ thù/ Đứng giữa biên cương gìn giữ trời đất/ Và giữ mãi trong người ánh sáng của 
niềm tin/ Từ ngọn đuốc Bác Hồ/ Để làm bình minh ở ngã ba biên giới”.  
 

399. XUÂN ĐÀI. Cá Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng / Xuân Đài // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1980.- Số 2.- Tr.25 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Trên đỉnh núi cao/ Có anh chiến sỹ/ Mũ sáng ngôi sao/  Ngày đêm đứng gác/ 
Giữa biển mây mênh mông/ Bốn mùa xuân hạ thu đông/ Chiến sỹ biên phòng/ Đào hồ 
nuôi cá/ Từ ngày cá của Bác/ Gửi tặng lính biên phòng/ Giữa biên cương bát ngát/ Có 
thêm niềm vui chung...”. 

 

400. PHÀN ĐÌNH HẶC. Giữ cho em mùa xuân = Dam pauz chu pu / Phàn 
Đình Hặc // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1986.- Số 4.- Tr.22-23 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
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“… Anh phải cầm súng ra đi/ Cứu lấy làng lấy nước/ Cho cây ngô lên bắp, cho 
cây lúa trĩu bông/ Cho mùa xuân về soi sáng khắp bản Dao/ … Anh cứ yên lòng đi ra 
trận/ Việc nhà việc bản có em chăm/ … Ta cầm tay nhau đi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc/ 
Cho mùa xuân về soi khắp miền quê hương”. 

 

401. KĂM MUỘN (NGUYỄN PHÙNG). Gửi anh / Kăm Muộn (Nguyễn 
Phùng) // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1984.- Số đặc biệt.- Tr.25 

           ĐC.28 
                 V115NGH 

“Thư viết thăm anh từ Mường La/ Giữa sáng xuân nay, nắng hiền hòa/ Giữa trời 
lộng gió - tin vui mới/ Ngăn sông đắp đập giữa sông Đà/ Thư viết thăm anh từ Mường 
La/ Giữa ngày Đảng bộ đang đại hội/ Quyết định đường lên của quê ta/ Chặng đường 
bước tiếp vui phơi phới/ Bản mường đổi mới - rộn tiếng ca…/ … Ít Ong quê mẹ đã khác 
xưa/ Sáng bừng ánh điện, sáng ước mơ/ Ríu ran đàn trẻ vui trường mới/ Nhìn xuống 
đồng xanh lúa thâm canh/ Anh còn giữ chốt ở biên cương/ Em gửi tới anh vạn tình 
thương/ Như nước sông Đà dâng cao mãi/ Cho đời đổi mới - sáng tương lai”. 

 

402. TÒNG CƯƠNG CHUNG. Gửi anh chiến sỹ biên cương = Phák chụ hé 
đen mướng / Tòng Cương Chung; Hà Ngọc Sởn dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1985.- Số 1.- Tr.29 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Mừng anh thương đang chốt giữ biên cương/ Chiến trường xa, nào anh kể 
tháng năm trôi/ … Hoa đào biên cương - Hoa hồng thắm/ Như mối tình đằm thắm trong 
tim/ Súng bên mình coi thường sương gió/ Mắt sáng tựa sao khuê/ Bọn giặc kia mắt cú 
vọ chớ hòng nhòm ngó/ Nơi biên cương cửa ải đất mường ta…”. 

 

403. THÀO THỊ MAI. Tiễn thanh niên lên đường = Xa tu hluok nde cer / 
Thào Thị Mai; Hờ A Di dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1985.- Số 1.- Tr.46-47 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Các anh hãy một lòng dũng cảm/ Cầm chắc tay súng giữ biên cương/ Không 
để kẻ thù đến xâm chiếm/ Cho đất nước này mãi mãi là của ta/ Các anh hãy vui lòng đi 
diệt thù/ Cầm chắc tay súng bảo vệ bờ cõi/ Không cho quân giặc đến xâm lăng/ Cho Tổ 
quốc này mãi mãi là của mình/ Các anh hãy gắng sức lập nhiều chiến công/ Chúng em ở 
lại gắng đảm đang/ Tiền tuyến thi đua lập công mới/ Hậu phương đua tài xây đời ấm 
no”.  

 

404. HỜ A CHỨ. Bảo vệ vững chắc biên giới =  Por hủv truộx đriv têz / Hờ A 
Chứ; Hờ A Di dịch nghĩa // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1986.- Số 1.- Tr.27-28 

           ĐC.28 
                V115NGH 

“Tôi đi làm bộ đội/ Cầm súng giữ biên cương/ Gia đình tôi ở xa/ Tôi coi đồn là 
nhà/ Biên giới là quê hương/ Ngày ngày tôi đi tuần/ Trên mọi nẻo đường mòn/ … Tôi 
quyết tâm hơn nữa/ Trong khi làm nhiệm vụ/ Để giữ vững biên cương/ Không cho kẻ 
địch lọt vào/ Đất nước của chúng ta/ Đồng bào các dân tộc/ Mới yên ổn làm ăn”.  
 

405. NGHIỆM THỊ THU HÀ. Trên điểm tựa - hoa dâm bụt vẫn nở / Nghiệm 
Thị Thu Hà // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1986.- Số 2.- Tr.5 
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           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Sáng hôm nay - điểm tựa trơ trụi lá/ Bên chiến hào sau trận đánh chiều qua/ Tôi 
bỗng thấy một bông hoa mầu đỏ/ Từ cây dâm bụt - trong đạn lửa - nở hoa!/ Sau trận 
đánh, áo tôi đẫm mồ hôi/ Còn ít nước, tưới cho hoa dâm bụt/ … Chắc giờ này trường cũ 
ở hậu phương/ Hàng dâm bụt rào quanh trường cũng vậy/ Hoa cũng nở - cũng tươi mầu 
lộng lẫy/ Như ở trên này - nơi nắng lửa biên cương”. 
 

406. PHÀN ĐÌNH HẶC. Kèn lá và ngựa chiến lên đường / Phàn Đình Hặc // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1987.- Số 2.- Tr.16 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Tiếng ngựa hí trên đồi/ Đội du kích A Phủ/ Lên đường sớm mùa xuân/ Sương 
muối còn chưa tan/ Bóng ngựa ô lao vút/ Đi diệt loài thú dữ/ Cho hoa đào kết trái/ Cho hoa 
ban thắm rừng/ Cho cây lúa nặng bông/ Bắp ngô đầy chắc hạt/ Bản làng cao tiếng hát/ Đón 
chào mùa xuân sang/ Diệt tan bầy giặc ác/ Anh bước tiếp lên đường/ Người người đi hối hả/ 
Cờ sao bay phơi phới/ … Tiếng ngựa hí vang đồi/ Đưa du kích A Phủ/ Diệt bè lũ xâm lăng”. 
 

407. THANH TUẤN. Đồng đội của anh / Thanh Tuấn // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1989.- Tr.14 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Tôi muốn là đồng đội của anh/ Ba lô trên vai lên điểm tựa/ Chung cái rét nắng 
mưa khói lửa/ Để quê mình mãi mãi màu xanh/ Tôi muốn là đồng đội của anh/ Cưỡi 
sóng vượt đại dương ra đảo/ Chung cái nắng như nung mùa bão/ Cho đảo mình hát khúc 
bình yên/ Tôi muốn là đồng đội của anh/ Mang nỗi nhớ thương sang đất bạn/ Chung cái 
sốt rừng sâu ở lán/ Cho em thơ vĩnh viễn hòa bình…”. 

 

408. TRẦN CÔNG CHÍNH. Đường hành quân / Trần Công Chính // Nhớ 
Sơn La.- Sơn La: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Hà Nội; 19cm 

T.1.- 2002.- Tr.167-168 
ĐC.85(92) 

                     NH460S 
 “… Đường hành quân/ Đường lên Tây Bắc/ … Vượt Lũng Lô - Ba Khe mù 
sương/ Băng đèo Chẹn, Chiềng Đông giữa bom đạn/ Đến Yên Châu - Cò Nòi - Nà Sản/ 
Đến Sơn La - rồi cổng trời Pha Đin/ … Đi hành quân thần tốc/ Nào pháo/ Nào xe/ Quân 
lương vũ khí/ Dân công/ Bộ đội/ Thanh niên xung phong/ Trên đường ào ạt tiến quân”. 

 

409. BÙI KHẮC DỰ. Không thể nào quên anh / Bùi Khắc Dự // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 2002.- Số 5.- Tr.41 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Theo lời Bác Hồ gọi/ Là tuổi trẻ xung phong/ Vào chiến dịch Điện Biên/ Anh 
phá bom nổ chậm/ Chống lầy đường xe thông/ Anh đi tuổi còn xanh/ Không quản gì 
gian khó/ Rồi nằm lại từ đó/ Những nấm mồ vô danh!/ … Đất Cò Nòi in dấu/ Tượng đài 
ghi công anh/ … Nghĩa “uống nước nhớ nguồn”/ Tình Sơn La gìn giữ/ Một thời Điện 
Biên Phủ/ Không thể nào quên anh”. 

 

410. NGUYỄN KHUÔNG. Gửi lời yêu thương / Nguyễn Khuông // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 4.- Tr.32 
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           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Chiều đông tôi đến nghĩa trang/ Nắng vàng sưởi ấm hai hàng cây xanh/ Tượng 
đài cao sáng long lanh/ Mộ anh nằm giữa đất lành quê hương…/ … Máu anh tô thắm cờ 
sao/ Cho dòng điện sáng, hoa đào thêm tươi/ Nghỉ yên nhé các anh ơi!/ Nén hương thơm 
gửi vạn lời yêu thương”.  

 

411. CẦM GIANG. Em là con gái Châu Yên / Cầm Giang // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 2001.- Số 6.- Tr.38-39 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Rừng Châu Yên có nhiều cây khế/ Suối Châu Yên có lắm tai chua/ Có nhiều cái 
mỏ thật to/ Nhưng con gái Châu Yên không chua không chát/ Ngọt ngào như tiếng cười 
câu hát/ … Nhưng khi thằng giặc đến giết người Thái Trắng/ Thì gái Châu Yên cũng 
giỏi bắn/ Cũng làm nên cái bẫy cái chông/ ... Để thằng Tây kinh cái đất Yên Châu/ Để 
thằng ngụy sợ người con gái/ Bọn thổ phỉ không dám qua lại/ Yên Châu là của Châu 
Yên…”.  

 

412. TÒNG CHIÊN. Nghĩa tình biên giới đón xuân / Tòng Chiên // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 1.- Tr.65 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Anh yêu nơi biên cương thương nhớ/ Sợi chỉ hồng duyên thắm của em/ … Bình 
yên biên giới bởi có anh/ Ngày đêm canh giữ trọn lời Bác dặn/ Mặt trời ngủ rồi trăng lên 
anh vẫn thức/ Để muôn đời cột mốc được bình yên/ Để quả còn rực rỡ mãi tua rua/ Cho 
chiếc khăn piêu đón còn tìm bạn/ Cho cánh đồng ngô lúa bội thu/ Cho sông nước đầy 
tôm, đầy cá/ Cho bình yên mãi mãi đất biên thùy”.  

 

413. CAO THÀNH. Ngày trở về / Cao Thành // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
2001.- Số 3.- Tr.27 

           ĐC.28  
                V115NGH 
 “Ngày trở về là ngày chiến thắng/ Gương mặt anh tươi rói hân hoan/ Thân thể tuy 
không còn nguyên vẹn/ Đôi nạng giờ thay thế một chân/ … Ngày trở về là ngày kiêu 
hãnh/ Đầy chiến công hiển hách quang vinh/ Đầu ngửng cao với màu áo lính/ Mất một 
chân - còn đất nước nguyên lành”.  
 

414. CẦM VUI. Mẹ Việt Nam anh hùng = Ếm Việt Nam anh hùng / Cầm Vui; 
LTH dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 3.- Tr.37-38 

           ĐC.28  
                V115NGH 
 “… Trái tim của người mẹ Việt Nam anh hùng/ Công của mẹ cao như núi đá/ 
Tấm lòng mẹ như biển lớn không bờ/ Yêu đất nước bao lần mẹ tiễn con ra trận/ Gạt tình 
thương của riêng mình để đất nước được bình yên/ … Tiễn con theo cùng bè bạn/ Cầm 
súng diệt thù giữ lấy quê hương/ Dẫu mai đây các con không về với mẹ/ Hồn của con 
hòa vào hồn sông núi/ Trái tim con hòa vào trái tim bè bạn/ Lòng mẹ đau nhiều nước 
mắt nuốt vào trong/ Nhớ ngày xưa con nằm võng dây rừng/ Trên lưng mẹ địu vai hằn vết 
dây/ … Mong con lớn để theo bè bạn/ Cầm súng diệt thù xông pha bom đạn/ Gìn giữ 
quê hương đất nước thanh bình…”. 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 88 

415. NGUYỄN THỊ NGỌ. Nhớ ngày ấy - Sơn La / Nguyễn Thị Ngọ // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 2000.- Số 2.- Tr.28 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Kỷ niệm không quên trên đất Sơn La/ Bom đạn giặc xé trời thị xã/ Những 
mảnh vỡ ngổn ngang phố xá/ Chỉ cây đào - xuân vẫn xòe hoa/ Ôi những con đường ta đã 
đi qua/ Bó Ẩn - Bum Luông - bản Hạ - bản Phát/ Nà Si… dốc cao vắt vào câu hát/ Trập 
trùng theo nhịp hành quân!/ Cầu Trắng ơi! - nơi pháo ta giăng/ Nã máy bay thù chiến 
công còn thắm/ … Chảo lửa Chiềng La hun đúc hờn căm/ … Đã qua rồi những năm 
chiến tranh/ … Vẫn tươi rói nhớ một thời son trẻ/ Sống với mưa rừng, gió núi, sương 
sa…/ Sớm nay bồi hồi thăm lại Sơn La/ Hoa ban trắng trong chung thủy/ Đào vẫn thắm 
một lời thề chiến sỹ/ Rừng vẫn xanh - xanh mãi tuổi xuân”. 

 

416. CẦM THỊ CHIÊU. Đất anh hùng = Mường han / Cầm Thị Chiêu // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 2.- Tr.74-75 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Mường Chanh vang tiếng anh hùng/ Bước theo cờ Đảng từ thời tiền thân/ Không 
khuất phục thực dân phong kiến/ … Trên đồi cao Khâu Cả đến Mường Chanh/ Lửa cách 
mạng ngày đêm âm ỉ cháy/ Hun đúc quê ta theo Đảng đến cùng/ ... Chân nhịp bước trên 
con đường cách mạng/ ... Lớp lớp người, đã xông lên đòi quyền độc lập/ Lớp lớp người, 
ta cùng chung sức xây quê nhà/ Hãy vui lên những người con đất mẹ anh hùng/ Xứng 
với Đảng tin cậy với truyền thống đẹp từ ngàn xưa”.  

 

417. VỪ TUYẾT MAI. Tâm tình cùng trăng = Hmo kaiv hli / Vừ Tuyết Mai // 
Tạp chí Suối Reo.- 2004.- Số 6.- Tr.75-76 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Trăng soi bóng anh mờ trong đêm/ Giá rét đêm dài sương đầm vai áo/ Mình 
anh cùng với núi rừng bao la/ … Trăng soi bóng anh mặc áo xanh chiến sỹ/ Đội mũ có 
sao năm cánh nơi xa/ Đêm ngày canh giữ cho biên cương thanh bình/ … Tuổi xuân đổi 
lấy hòa bình cho dân…”. 

 

418. ĐINH THỊ HOÀI. Thăm tượng đài Cò Nòi = Săm tượng đài Cò Nòi / 
Đinh Thị Hoài // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 5.- Tr.149-150 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Đến nghĩa trang Cò Nòi/ Thăm tượng đài chín chín liệt sỹ/ … Ơi các anh các chị/ 
Lớp lớp tuổi trẻ luôn ghi công các anh/ Đất nước nay đã thanh bình/ Cây cối được đơm 
hoa kết trái/ Đường sá thêm mở rộng/ Lời ca được vang xa/ … Ngày ấy, nơi đây/ Là con 
đường duy nhất/ Cho chị dân công tải gạo/ Anh bộ đội vác pháo đưa vào chiến trường/ 
Anh chị không tiếc máu xương/ Giữ cho quê hương ngàn hoa đua nở/ Cho cánh đồng lúa 
chín vàng/ Bản làng không ngừng đổi thay/ Thăm tượng đài Cò Nòi hôm nay/ Hỡi các 
anh các chị/ … Đất nước đã bình yên/ Tổ quốc luôn ghi nhớ công ơn anh, chị”. 
 

419. DƯƠNG THỊ MÙI. Những người con của núi / Dương Thị Mùi // Tạp chí 
Suối Reo.- 2006.- Số 6.- Tr.30 

           ĐC.56 
                    S515R 
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 “… Trên đồi Khau Cả/ Bao người con thương yêu phải ngã/ Tượng đài Cò Nòi 
nói lên tất cả/ Sơn La! Sơn La!/ Máu các anh đang nhuộm thắm những mùa hoa/ ... Hồn 
các anh đang vang mãi những bài ca”. 
 

420. CÀ THỊ HOAN. Nghĩa tình biên giới = Đen ái kiến phưa / Cà Thị Hoan // 
Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 6.- Tr.82-83 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Núi rừng cao xanh nơi biên thùy Tổ quốc/ Mây ôm ấp núi, sương trùm trời xanh/     
… Thương anh lắm người chiến sỹ biên phòng/ Ngày đêm canh giữ bình yên cho đời/ 
Để trăng mãi tỏ, cho rừng mãi xanh/ Bản em yên giấc, mường em yên lòng/ Vườn cây 
trái ngọt bốn mùa vàng xanh/ Hỡi anh, người lính sao xanh/ Về đây cùng xóm cùng 
mường bản em/ … Màu áo anh tô thắm rừng xanh/ Như tình quân dân ngàn đời thắm 
mãi/ Như lũy thép ngăn bầy lũ sói lang/ Nơi biên thùy thắm tình anh bộ đội/ … Tình 
quân dân ngàn năm không cạn nghĩa/ Để núi rừng thắm mãi màu xanh…”. 

 

421. CAO THÀNH. Bình yên cuộc sống / Cao Thành // Tạp chí Suối Reo.- 
2009.- Số 3.- Tr.44 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Nơi biên ải/ dù gió ngàn dữ dội/ hay sương đêm phủ trắng bờ vai/ … Sự bình 
yên/ là cơm ăn, nước uống/ là hòa bình, là khát vọng ước mơ/ là giấc ngủ ngon của 
những trẻ thơ/ … Sự bình yên từ nơi biên giới/ Là sự sống còn của đất nước ngàn năm/ 
… Nhớ bài học, anh vững vàng canh giữ/ Lính biên phòng vì bình yên cuộc sống/ 
Không để mây đen, gió dữ lấn tràn/ … Bên người lính giữ canh biên ải/ Có cả hậu 
phương làm phên dậu chắn che/ Cột mốc đường biên - ranh giới phân chia/ Anh đứng 
gác - giữ bình yên cuộc sống”. 
 

422. LÒ MINH ÓN. Ôm ấp vùng biên = Púa chăn đen mướng / Lò Minh Ón // 
Tạp chí Suối Reo.- 2009.- Số 3.- Tr.73-74 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Chị vùng biên tay cầm bút không run/ Anh biên cương chắc tay súng không rời/ 
Anh chị là điểm tựa khoác súng giữ gìn quê hương/ … Vùng biên nay nở hoa kết trái/ 
Nắng ấm bình minh sáng vùng cao thấp/ Các anh chị Việt Lào luôn lòng trong sáng/ … 
Lòng vẫn nghiêm như cọc sắt đồng vàng/ Ôm ấp vùng biên làm lá chắn biên cương/ Ôm 
biên giới sáng ngời năm tháng/ Bác dặn rồi xin mãi mãi theo chân/ Thành tay phải Đảng 
luôn cậy tới/ Cho sáng vùng biên hằng mong ước/ Lấy vùng biên xanh mãi đẹp thêm/ … 
Đường sát nhau nối đẹp không mờ/ Ôm ấp như vàng - ngọc sáng mãi đất biên cương”. 

 

423. CÀ THỊ HOAN. Lá thư xuân = Chiêng phák quám xương / Cà Thị Hoan 
// Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 01.- Tr.69-70 

ĐC.56 
             S515R 

 “Mùa xuân về muôn hoa khoe sắc thắm/ Bản mường vui náo nức họp xum vầy/        
… Xuân này anh lại đón tết ở biên cương/ ... Nhưng em ơi! Hãy cởi lòng rộng mở/ Làm 
ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim anh/ Vì nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ/ Đôi ta hãy gác 
lại tình riêng/ Dải biên cương đang giục ta tiếp bước/ Anh vẫn hành quân trên khắp nẻo 
đường mòn/ Giữ yên bình cho bầu trời tấc đất quê hương/ Ngăn bầy lang sói quấy phá 
bản mường/ Để núi rừng hoa nở thắm ngàn xuân”. 
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424. CÀ VĂN CÓN. Cây đa - Chứng tích một thời = Co núa - bia cắm / Cà 
Văn Cón; Cà Hoan dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 04.- Tr.77-78 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Có một cây đa lịch sử/ Cành lá xum xuê tỏa bóng bên đường/ Năm xưa thời bản 
mường chống giặc/ Là nơi họp bàn - liên lạc giữa chiến sỹ trung kiên/ Quyết hy sinh 
giành tự do cho mường, cho bản/ ... Đồi Khau Cả ngục tù xiềng xích/ Chẳng giam được 
lòng yêu nước, cứu dân/ Lò Văn Giá - một trái tim gang thép/ Dẫn đường cho chiến sỹ 
cộng sản vượt ngục về xuôi/ … Cây đa năm xưa vẫn tỏa bóng vươn mình/ Dòng chữ 
vàng lịch sử in khắc mãi ngàn năm”. 

 

425. CẦM THỊ CHIÊU. Bông hoa ngàn đời ngát hương = Thuông bók hom 
báu huổi / Cầm Thị Chiêu // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 04.- Tr.81-86 

ĐC.56 
                    S515R  
 “ ... Nhưng anh đã chết đâu, anh vẫn còn sống mãi/ Máu anh rơi xuống ruộng biến 
thành rừng cờ sao/ Rơi xuống nước, hóa thành ngàn ao cá/ ... Anh là bông hoa, ngàn đời 
ngát hương/ Sáu mươi năm vẫn nặng sâu tình nghĩa/ Càng lâu càng in sâu nỗi nhớ/ Dân 
quyết xây tượng đài để mãi ghi ơn”. 
 

426. TRẦN THANH PHÚC. Gửi anh người chiến sỹ biên phòng / Trần Thanh 
Phúc // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 04.- Tr.28 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Ém mình trong muỗi vắt/ Rắn độc trườn qua chân/ Từng phút giây chầm 
chậm/ Căng mắt nhìn trong đêm/ Trăng tà rồi trăng lặn/ Biên giới vẫn bình yên/ Bình 
minh hồng nan quạt/ Lóng lánh cỏ sương mềm/ Anh cầm chắc tay súng/ Nơi biên thùy 
xa xăm/ Đêm đêm em thầm gửi/ Tình yêu qua vầng trăng”. 

 

427. LÒ XUÂN THƯƠNG. Nhính Châu Yên = Gái Châu Yên / Lò Xuân 
Thương; L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 6.- Tr.93-94 

         ĐC56 
         S515R 

 “... Gái Châu Yên cây súng chẳng rời/ Nòng súng giương cao bắn tan đầu giặc/ 
Cầu Tà Vài có chúng em nhả đạn/ Dốc Chiềng Đông các anh cùng hiệp sức/ Cho máy 
bay giặc gẫy đầu, nát cánh/ Rơi xuống tan tành bên suối Chiềng Đông/ ... Thời gian trôi 
dấu tích chẳng phai mờ/  Gái Châu Yên một thời đánh giặc”. 
  

428. CÀ VĂN CÓN. Thức cùng trăng = Khánh bươn / Cà Văn Cón; L.T.H 
dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 6.- Tr.95-96 

         ĐC56 
         S515R 

 “… Còn anh sẽ thức cùng trăng sao/ Súng bên mình canh giữ rừng biên giới/ Ướt 
áo sương đêm chẳng ngại ngần/ Ngăn hổ ác không cho vào bản/ Chặn lũ sói không cho 
vào đến mường/ Cho em yêu thêu nhiều khăn piêu mới/ Cho các em học bài dưới điện 
sáng lung linh/ Cho cụ già êm trong giấc ngủ/ Bình yên cùng mãi bản mường em”. 
 

429. VÀ THỊ LIA. Nhớ người biên cương = Ndo cox nhoz đriv têz / Và Thị 
Lia; L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 6.- Tr.99-100 

         ĐC56 
         S515R 
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 “… Anh lính áo xanh quân hàm ở phương xa/ Ngày đêm canh giữ biên cương yên 
bình/ … Trăng ơi, hãy soi sáng bóng người chiến sỹ biên phòng/ Ngày đêm hành quân 
trên khắp nẻo đường mòn/ Chống, ngăn lũ sâu quậy phá bản mường, quê ta/ Để giữ yên 
bình giấc ngủ dân ta muôn làng…”. 

 

430. VĂN MAO. Mẹ vẫn đi tìm / Văn Mao // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 04.- 
Tr.42 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Trong nghĩa trang/ Tôi cùng mẹ, bước đi chầm chậm/ Thắp nén hương thơm, 
cắm lên từng mộ chí/ Ơi các anh, trăm ngả đâu về/ … Thời gian trôi, vương mãi nỗi sầu/ 
Tôi và mẹ vẫn đi tìm như thế/ Dễ đến trăm nơi, chân trời góc bể/ Chưa được gặp nhau, 
dù chỉ ở trên bia/ Có nỗi đau nào hơn nỗi đau lòng mẹ/ Có day dứt nào bằng: Người vợ 
trẻ mãi chờ chồng nay đã héo hon/ Hai cuộc chiến tranh một mất, một còn/ Mẹ đã mãi 
xa…/ Người chồng và duy nhất đứa con trai yêu quý/ Mẹ đã đến nhiều nghĩa trang/ Nơi 
các anh yên nghỉ/ Soi từng hàng bia/ Ơi những liệt sỹ vô danh/ … Trong tư thế điệp 
trùng đội ngũ/ Sao năm cánh vẫn ngời ngời trên mũ/ Ơi! những linh hồn, tên tuổi, hóa 
núi sông”. 

 

431. CÀ VĂN CÓN. Nặng nghĩa ơn tình = Công ý ái han cả / Cà Văn Cón; 
L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 04.- Tr.63 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Hãy nhớ ơn những người con dũng cảm/ Đánh đuổi giặc cho đất nước được 
bình yên/ … Máu các anh rơi xuống nơi đất bằng phiêng bãi/ Thành nương ngô xanh 
đến tận chân trời/ Ôi các anh các chị ngàn đời yêu dấu/ Những con người vì Tổ quốc hy 
sinh/ Cho điện sáng lung linh cuộc đời đẹp mãi/ Nghĩa tình sâu nặng mãi không quên”. 

 

432. CÀ THỊ HOAN. Lá thư xuân = Xư phák chốm chiêng / Cà Thị Hoan; 
L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- Số 01.- Tr.73-74 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Nơi biên cương hoa đào đang khoe sắc/ Rừng trắng hoa ban trắng cả núi đồi/ 
Đường biên giới ấm bàn chân chiến sỹ/ Tiếng chim rừng nâng nhẹ bước hành quân…”. 
 

433. ĐINH QUANG CHƯỞNG. Giữ lấy miền biên cương = Có lế tất đák / 
Đinh Quang Chưởng; Đinh Liên dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- Số 01.- Tr.75-76 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Chúm chím bông hoa đào/ Lung linh rực sáng ngôi sao trên mũ/ Anh nhập ngũ 
lên đường bảo vệ miền biên cương/ ... Trời đẫm mưa nắng hạn anh không nao lòng/ Nơi 
quê hương em đảm việc nhà, đồng ruộng/ Anh ở nơi biên giới cầm chắc tay súng/ Giữ 
mãi miền biên cương yên vui…”. 

 

434. BẠC THỊ HOÀN. Nhớ ơn liệt sỹ / Bạc Thị Hoàn; L.T.H dịch // Tạp chí 
Suối Reo.- 2011.- Số 04.- Tr.74-75 

ĐC.56 
                    S515R  
 “... Cùng trang lứa anh lên đường nhập ngũ/ Bảo vệ quê hương cuộc sống thanh 
bình/ … Máu anh đổ tô thắm màu cờ đỏ/ Cho giấc ngủ người người ngon giấc/ Cho em 
thơ múa hát tới trường/ Cho lúa thêm xanh hoa quả trĩu cành/ Cuộc sống thanh bình nhớ 
mãi công anh/ … Người đã hy sinh cho đất nước đẹp giàu”. 
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435. LÒ VĂN NHỒNG. Anh thương binh = Ái thương binh / Lò Văn Nhồng; 
N.L dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- Số 04.- Tr.76-77 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Thủa thiếu thời sức trẻ căng đầy nhựa sống/ Vác súng trên vai canh giữ biên 
thùy/ Xông pha chiến trận trong mưa bom, bão đạn/ ... Miền đất anh qua có máu anh 
thấm xuống/ Rừng cây thêm xanh lá, chim muông rộn tiếng ca/ Anh đã hy sinh một phần 
xương máu/ Bảo vệ Tổ quốc đánh đuổi giặc thù/ … Đất nước hôm nay đẹp giàu có công 
anh góp sức/ Anh! Người thương binh dũng cảm, kiên cường…”. 

 

436. NGUYỄN VIẾT TRIỂN. Tâm sự người lính cựu / Nguyễn Viết Triển // 
Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 01.- Tr.59 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Chiến trường rực lửa xông pha/ Ta đây, mình đấy ai mà nỡ quên/ Kiên trung, 
chí dũng, gan bền/ Xung phong trận tuyến đạp lên đầu thù/ … Trọn đời Tổ quốc vinh 
quang/ Tuổi xuân đâu tiếc, đâu màng công danh/ Nhớ lời tuyên thệ trung thành/ Trái tim 
người lính rạng danh đất trời”.  

 

437. LÒ MINH ÓN. Con yêu của mường = Lụk pánh mướng / Lò Minh Ón // 
Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 05.- Tr.67 

ĐC.56 
                    S515R 
 “Bố Sông Mã quý con như hòn ngọc/ Mẹ Mường Hung quý như hòn vàng/ … Anh 
cùng theo bạn thiếu sinh quân/ Lên vùng cao Tây Bắc xa xôi/ Anh là Bích Vân - gương 
sáng dẫn đầu/ Cùng toàn dân nơi biên cương Sông Mã/ Dũng cảm ngoan cường đánh tan 
đồn giặc/ Tiếng thơm theo gió bay xa/ Trận Mường Hung đồn thù tan tác/ Mường Nưa, 
Lằm Tợ phỉ tan tành/ Giải phóng rồi dòng sông Mã reo vui/ … Giải phóng rồi khắp miền 
Tây Bắc/ Đất nước hòa bình bản mường yên vui/ Nhưng còn nước bạn Lào đang khổ/ Anh 
lại lên đường vì tình nghĩa anh em/ Tình biên giới uống chung nguồn nước/ Việt - Lào mãi 
mãi anh em/ … Anh ra đi vì nghĩa tình bền chặt/ Công lao này cả hai nước ghi ơn/ Như vì 
sao sáng mãi trên trời/ Như Sông Mã qua các vùng đồi núi/ Như lòng cha, lòng mẹ mãi yêu 
con/ Dòng sông Mã, núi Mường Hung in bóng hình anh mãi”. 

 

438. NGUYỄN KIM THANH. Viết ở nghĩa trang Gốc Ổi / Nguyễn Kim Thanh 
// Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 01.- Tr.78-79 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Tôi đứng lặng phút giây trước nghĩa trang Gốc Ổi/ Giữa đại ngàn trầm mặc Sơn 
La/ Cây đào Tô Hiệu đang nở lộc ra hoa/ Trước mộ chí các anh khói hương trầm nghi 
ngút/ Trời Sơn La vời vợi/ Tượng đài bất khuất uy nghiêm/ ... Máu thấm cỏ và tên hòa 
vào đất/ Vẫn rực cháy Tự do - Độc lập/ Bẻ gẫy xích xiềng thực dân/ … Tổ quốc soi 
mình trong cái chết của các anh/ Cho đất nước mình đẹp những ngày các anh chưa kịp 
sống/ Bởi các anh biết mình làm nên ánh sáng/ Và biết mình có mặt ở tương lai”. 

 

439. CAO THÀNH. Ta là cựu chiến binh / Cao Thành // Tạp chí Suối Reo.- 
2013.- Số 04.- Tr.53 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Ta là cựu chiến binh/ Mang trong mình trái tim rực lửa/ Giàu yêu thương và lắm 
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ước mơ/ Một trái tim “Anh bộ đội Cụ Hồ”/ ... Chặng đường dài trải hai lần chinh chiến/ 
Đánh thắng Tây, đuổi Mỹ cút, ngụy nhào/ Đường Trường Sơn qua thử thách gian lao/ 
Với bạn Lào nêu tấm gương son sắt/ Một góc tim mang hình bao đồng đội/ Kỷ niệm vui, 
buồn luôn sống động trong ta/ Dù chiến tranh nay đã lùi xa/ Ta không còn là người lính 
chiến/ Nhưng luôn giữ tươi mầu áo lính/ Mầu áo bụi trần gắn bó đời ta…”. 

 

440. ĐIÊU VĂN MINH. Lào Việt chung một lòng = Láo Việt nén điêu / Điêu 
Văn Minh // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 06.- Tr.60 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Đây Sốp Cộp nghiêng mình bên núi Sam Sảu/ Mường Và, Lạnh Bánh, Sam 
Kha/ Ba con sông cùng chảy về một mối/ Nối liền đất bạn Mường Ét, Viêng Thoong/ 
Hai nước kề cạnh nhau như gọng kìm, đôi đũa/ Dù bọn giặc Mỹ, Pháp xâm lược bắn 
phá/ Ta vẫn tay cày tay bừa theo trâu vững chắc/ Chung sức bảo vệ quê hương/ Chung 
bờ nương gieo vừng/  Chung bờ ruộng gieo lúa/ Xe nườm nượp chuyển hàng/ Bản em 
nối cầu sang/ Mường anh bắc cầu đón/ Cho trẻ thơ tới trường/ Đoàn kết bên nhau đồng 
lòng chung sức/ Trồng thêm cây cho xanh thắm núi đồi/ … Vui đón ánh hào quang tỏa 
sáng bản mường/ Theo lời Đảng, Lào - Việt mãi chung một lòng”. 

 

441. LÒ XUÂN THƯƠNG. Xuân đến vùng cao = Pú sung tỏn xuân máư / Lò 
Xuân Thương // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 01.- Tr.69-70 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Hoa đào sương níu trong như ngọc/ Em gái Mông thoăn thoắt ném pa pao/ Áo 
tay lẳn tròn trịa/ Lưng thon thắt nhung lụa/ Mỉm cười đón pa pao/ … Tiếng khèn bay 
ngân nga/ Người chủ nhân quê núi/ Đón xuân đến vùng cao/ … Thấp thoáng dưới rừng 
cây/ Những mái nhà ngói đỏ/ Đây công sở, kia trường học khang trang/ Xa xa tiếng loa 
đài/ … Vùng cao vui xuân mới/ Núi rừng rộn tiếng ca”. 
 

442. ĐINH SƠN. Thăm bà con vùng địch chiếm / Đinh Sơn; Đinh Ân dịch // 
Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ Sơn La.- 1997.- Tr.14-16; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460 
 “Giặc Pháp!/ Chúng dầy xéo quê hương/ Cửa tan nhà nát/ Ruộng vườn xác xơ/     
… Việt Minh gọi!/ Ta ra đi/ Cứu nhà - Cứu nước/ Đánh đuổi giặc!/ Dù dốc đá đứng chắn 
lối/ Đêm trải màn sương nằm/ Đội cây rừng đi đánh giặc/ Đất Do, Lang/ Súng rền vang 
vách núi/ Thức ngàn dậy cùng du kích đánh giặc Tây/ Dao, súng, nỏ ào ào xốc tới…”. 

 

443. PHAN THU HỒNG. Chiều nghĩa trang / Phan Thu Hồng // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1998.- Số 03.- Tr.26 

ĐC.28 
                V115NGH 
“Chiều đông/ Trong nghĩa trang liệt sỹ/ Tôi gặp mẹ già đang chụm tay che lửa/ 

Thắp nén nhang thơm/ Khói nhang bay và sương mờ giăng/ Hàng bia mộ ấm dần trong 
giá buốt/ Mẹ im lặng. Mẹ không còn khóc được.../ Tôi chỉ nghe tiếng gió thì thầm/ Gió 
nhắc lại một thời trận mạc/ Và những linh hồn đang nằm trong lòng đất/ Những linh hồn 
trẻ mãi tuổi đôi mươi/ ... Những hàng bia như những lời nhắc nhở/ Triệu linh hồn trong 
lòng đất xôn xao/ ... Gió bỗng thổi về một miền xa vắng/ Bóng mẹ già lặng thầm trong 
cô quạnh/ Tôi cúi đầu, in hình mẹ trong tim”. 
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444. ĐỖ THỊ THÚY. Mẹ Việt Nam / Đỗ Thị Thúy // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1998.- Số 02.- Tr.55 

ĐC.28 
                V115NGH 
“Ngày ấy! Lớp trai làng quê tôi/ Ra đi không ai trở lại/ ... Bao mẹ già lẻ bóng đơn 

côi/ Nước mắt đã chảy vào trong thành dòng suối mát/ Ru muôn đời, êm khúc hát vành 
môi/ ... Sừng sững hiên ngang/ Hình ảnh mẹ tạc vào đất nước/ Tích đá vọng phu, sáng 
đôi mắt mỏi mòn/ Tiễn chồng, đưa con, dẫn cháu lên đường/ Đất nước, quê hương là 
linh hồn người mẹ/ ... Mẹ của muôn đời/ Người mẹ Việt Nam”. 

 

445. ĐỖ THỊ THÚY. Cây đào Tô Hiệu / Đỗ Thị Thúy // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1998.- Số 02.- Tr.55 

ĐC.28 
                V115NGH 
“Bên tường nhà ngục Sơn La/ Cây đào Tô Hiệu nở hoa thắm hồng/ Từ trong đá 

lạnh, tù gông/ Chồi non bật dậy say nồng sức xuân/ Từ trong nắng, gió, trăng ngân/ Hạt 
đào gieo ấy cứ dần lớn lên/ Rễ bám sâu, cành vượt lên/ Hiên ngang, xanh ngát đứng bên 
nhà tù/ Hoa báo xuân, quả gọi thu/ Phá nơi tù ngục âm u... sáng bừng/ Gương anh... sắt 
đá lẫy lừng/ Hoa đào thắm mãi, nỗi mừng bản em/ Ơn người trồng, đã thầm đem/ Một 
trời sao sáng rực trên núi rừng”. 

 

446. HOÀNG NÓ. Hào quang Khâu Cả = Xanh hương Khâu Cả / Hoàng Nó  
// Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1998.- Số 04.- Tr.15 

ĐC.28 
                V115NGH 
“... Rắn hơn sắt thép, cứng quá kim cương/ Giống gieo trồng mọi đất xanh tươi/ 

Cho lúa chín hạt, quả ngọt nuôi người/ Giặc Pháp muốn mượn oai hùng của núi/ Đặt 
trung tâm thống trị tỉnh ta/ ... Nhưng/ Khâu Cả là lò luyện con người gang thép/ Chặt tan 
xiềng xích của thực dân/ ... Những trái tim cách mạng/ Tỏa khắp non sông/ ... Góp phần 
đánh thắng hai đế quốc to/ ... Giải phóng mình, xóa phu, thuế, nguột cuông/ Dựng chính 
quyền cùng cả nước Việt Nam/ Độc lập, tự do, hạnh phúc/ Hào quang Khâu Cả vượt 
chín tầng mây/ Như ánh sáng soi đường cho ta bay bổng”. 

 

447. TRẦN TĂNG THẠP. Nhớ xuân / Trần Tăng Thạp // Tạp chí Suối Reo.- 
2003.- Số 1.- Tr.46-47 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Mùa xuân đến trăm hoa đua nở/ Vị ngọt, hương thơm, muôn sắc tươi màu/ 
Nhưng không phải mọi xuân đều thế/ Có những mùa xuân/ Cha khoác nỏ lên rừng/ ... Mẹ 
lặn lội mười khe/ ... Không sợ hổ, sói, mà sợ tạo phìa/ Ba mươi tết thiếu cơm/ Mồng một tết 
thiếu muối/ ... Quên sao được những mùa xuân/ Trống chiêng xòe rực lửa con tim/ Tiễn 
chồng, con tòng quân đánh giặc/ Ôi! những mùa xuân/ Vợ xa chồng/ Mẹ xa con/ Trẻ thơ 
chưa hay mặt bố/ ... Tiền tuyến, “hậu phương” đánh to thắng lớn/ ... Tân binh rầm rập 
lên đường/ Hy vọng! - Niềm tin!/ Mùa xuân đại thắng/ Niềm vui mênh mông đất trời/ ... 
Xuân nào hoa ban cũng nở/ Xuân này hoa rực rỡ hơn”.  

 

448. LÊ THỊ THUẬN. Đồng vọng / Lê Thị Thuận // Tạp chí Suối Reo.- 2003.- 
Số 4.- Tr.16 

ĐC.56 
                    S515R  
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 “Một ngày kia anh không về nữa/ Ban trắng xứ người, niềm đau trăn trở/ Nước 
mắt mẹ ướt nấm mồ đất đỏ/ Giọt lệ nào thấm đất nuôi anh/ … Chiến trường đi anh chẳng 
trở về/ Tim buốt nhói một niềm đau quằn quại/ Anh ngã xuống, các em còn thơ dại/ Mẹ 
già nua như chuối chín trên cây/ Hoa cỏ biếc thay lời anh nói hộ/ Nấm mồ xanh thương 
đất mẹ khô cằn…”. 
 

449. TRẦN NGUYÊN MỸ. Tưởng nhớ các anh / Trần Nguyên Mỹ // Tạp chí 
Suối Reo.- 2003.- Số 4.- Tr.17 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Tôi ngả mũ giữa nghĩa trang liệt sỹ/ Bao ngôi mộ xếp hàng bình dị/ Tổ quốc ghi 
công!/ … Các anh ơi!/ Những tấm bia còn nhiều dòng để vắng/ Ba mươi năm chiến 
tranh dai dẳng/ Vì Tổ quốc hy sinh, đâu nghĩ đến lưu danh/ “Chiến trường đi chẳng tiếc 
đời xanh”/ Sơn La, Hưng Yên, Lai Châu, Hà Nội…/ Ta cầm súng đứng lên theo lời Bác 
gọi/ Thắng giặc rồi các anh nghỉ bên nhau/ Bao chiến binh của Tây Bắc oai hùng/ Bao 
chiến sỹ của Điện Biên lừng lẫy/ Bao dũng sỹ đã đánh tan giặc Mỹ/ Giờ ngủ ngon nghe 
sông hát tình ca/ Máu của các anh đã nở thành hoa!”. 
 

450. QUANG THỊNH. Niềm tin Tô Hiệu / Quang Thịnh // Tạp chí Suối Reo.- 
2003.- Số 3.- Tr.38 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Ngày xưa u ám kiếp tôi đòi/ Nước độc, rừng thiêng chốn đọa đầy/ Gông nặng 
hão huyền giam chí lớn/ Ngục sâu chẳng thể nhốt môi cười/ “Suối Reo” thôi thúc ươm 
mầm sống/ Đảng gọi vùng lên đã đổi đời!/ Nay “Suối Reo” dâng trào thác điện/ Sơn La 
rực rỡ sắc đào tươi!”. 

 

451. NGÔ QUANG ĐỨC. Tự hào Sơn La / Ngô Quang Đức // Tạp chí Suối 
Reo.- 2003.- Số 3.- Tr.38 

ĐC.56 
                   S515R  
 “Suối Reo” cuốn sạch lũ đê hèn/ Nhấn chìm xiềng xích xuống bùn đen/ ... “Suối 
Reo” hào khí chặn sông Đà/ Công trình thế kỷ rợp cờ hoa/ Thênh thanh, rộng mới con 
đường Sáu/ … Sơn La thành phố của tương lai/ ... Viên ngọc miền Tây đang tỏa sáng/ 
Vinh quang chờ đón một ngày mai”. 
 

452. VŨ XUÂN SAO. Suối Reo quê mình / Vũ Xuân Sao // Tạp chí Suối Reo.- 
2003.- Số 3.- Tr.39 

ĐC.56 
                   S515R  
 “Suối Reo” từ nhà ngục Sơn La/ Hỡi công nông hãy đoàn kết lại!/ Ngục đá, gông 
cùm không giam được mãi/ Những con người vì đất nước, giống nòi/ “Suối Reo” nay 
vui cuộc sống ấm no/ Người vươn tới những tầm cao mới/ Thủy điện bừng lên thời cơ 
vận hội/ Tây Bắc - Sơn La mong cuộc sống đổi đời…”. 
 

453. ĐINH SƠN. Ra đi / Đinh Sơn // Gửi Tây Nguyên.- [Kxđ]: Sở Văn hóa Khu 
Tự trị Tây Bắc.- 1968.- Tr.20-22; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      G553T 
 “... Đẹp chàng trai ra đi/ Đánh giặc, cứu bản mường/ Bảo vệ lấy núi sông/ ... Tổ 
quốc còn giặc Mỹ/ Cả nước đã lên đường/ Ta không chút chần chừ/ Quyết cất bước ra 
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đi/ Làm chim bằng chim ó/ Vượt muôn trùng sóng gió/ Mang lửa đỏ trong tim/ Thiêu 
sạch Mỹ, Thiệu - Kỳ/ … Hỡi chàng trai yêu nước/ Căm thù đang thôi thúc/ Tuổi hai 
mươi cất bước lên đường/ Có sờn chi sóng gió, bão bùng/ … Anh ở chiến trường xa/ Em 
thay anh ở nhà/ Nuôi mẹ với chăm cha/ Làm cái ruộng cái nương/ … Được thêm nhiều 
thóc lúa/ Hợp tác xã vui mừng/ Anh vững vàng tay súng/ Em nắm chắc tay cầy/ Tiền 
tuyến với hậu phương/ Chúng ta đều thắng Mỹ/ Hết giặc đón anh về/ Đi trồng dâu trên 
bãi/ Phát nương vải trên bờ/ Ra đồng ta thăm lúa/ … Trĩu hạt cúi ôm bờ/ Rì rào gió reo 
đưa…”. 
 

454. LÒ VĂN NHỒNG. Thắp hương trên đồi Khâu Cả = Pắc hương tén pú 
Khau Cả / Lò Văn Nhồng; Lò Thanh Hoàn dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2002.- Số 1.- 
Tr.26-27 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đồi Khau Cả ngày xưa/ Nơi giặc Pháp giam cầm người cách mạng/ Tù đầy đánh 
đập dã man/ ... Người cách mạng càng như gang như thép/ Tấm lòng son lồng lộng bốn 
phương trời/ Cùng toàn dân làm nên bão táp/ Đánh đuổi giặc Tây giành lại bản mường/       
... Có cuộc sống ấm no nhớ ơn người cách mạng tù đầy/ Cùng đến đây ta thắp nén 
hương/ Tưởng nhớ những con người cách mạng/ Đã hy sinh cho cuộc sống hôm nay”. 
 

455. THANH THẢN. Cây đào Tô Hiệu/ Thanh Thản // Tạp chí Suối Reo.- 
2002.- Số 1.- Tr.82 

ĐC.56 
                 S515R  
 “… Lạ chưa, cây đào Tô Hiệu vẫn xanh tươi/ Lại thấp thoáng những nụ hoa đã 
mở/ Cứ như mùa xuân ở đây đã đến rồi/ Nghe trong gió, cây đào thầm thì/ Chuyện ngày 
xưa người chiến sỹ anh hùng/ Trong tù ngục vẫn ươm gieo sự sống/ ... Hạt cây nhỏ anh 
ươm gieo ngày ấy/ Được bón vun bằng xương máu bao người/ ... Lớn lên với những 
người cộng sản/ Những con người đã chiến thắng xiềng gông/ Giữa mùa đông cây vẫn 
vươn xanh tốt/ Ôi Nhà tù Sơn La, một nhành cây cũng cốt cách anh hùng!”.  
 

456. NGUYỄN VĂN TRÂN. Đồng bào hãy đứng lên đấu tranh = Pọm căn 
tứn khửn / Nguyễn Văn Trân // Tạp chí Suối Reo.- 2002.- Số 1.- Tr.6-7 

ĐC.56 
                   S515R  

“Bây giờ chúng ta khổ cực nhiều/ Gạo chẳng còn phải vào rừng đào củ/ ... Thương 
thay bao kiếp lầm than/ Đi phu đi lính làm thuê cho người/ Bò, ruộng, lợn béo, gạo trắng 
sắn lùi/ Gạo nếp, củi, cây cống nạp cho quan/ Anh em cùng nhau đứng lên/ Đuổi ngay 
bọn chúng nó đi/ Đoàn kết già trẻ gái trai/ Chống Tây và bọn quan lang, phìa tạo/ Giành 
lấy cơm áo và học hành/ Giành lấy độc lập tự do cho bản làng”. 

 

457. É TOÁN. Tiếng hát anh thương binh = Siêng khắp ái thương binh / É 
Toán // Tạp chí Suối Reo.- 2003.- Số 2.- Tr.51-52 

ĐC.56 
                   S515R  
 “Tiếng ai hát từ xa vọng tới/ Giục hoa mơ, hoa mận nở trắng vườn/ Bay theo gió 
vương cành xoài cành nhãn/ … Tiếng hát rằng: Việt Nam đất mẹ đẹp giàu/ ... Yêu quê 
hương chẳng sợ gì bom đạn/ Đổ xương máu đuổi quân thù cướp phá/ Để hôm nay mơ 
mận nở trắng vườn/ Cho sông suối ao hồ đầy cá/ Cho quê nhà chiêng trống rộn vang xa/             
… Tiếng hát ấy vang từ rừng xoài rừng nhãn/ Từ đáy lòng người chiến sỹ thương binh/ 
Ăm ắp niềm vui khi nhìn quả trĩu cành/ Thảnh thơi lòng anh cất những lời ca”. 
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PHẦN IV 
CA NGỢI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI  

 

458. LÊ HẢI TRÀ. Bốn mươi xuân / Lê Hải Trà // Sắc xuân: Thơ.- Sơn La: Hội 
Văn học Nghệ thuật Sơn La.- 2003.- Tr.42-43; 19cm 

ĐC.85(92) 
                       S101X  

“Mồng ba, tháng hai, ba mươi/ Ngày thành lập Đảng, đời đời không quên/ … Bốn 
mươi năm một chặng đường/ Vượt qua sóng gió, dặm trường đi lên/ Qua mấy thời kỳ 
đổi tên/ Mấy cuộc kháng chiến vững bền kiên trinh/ Sơn La tiếng nói quê mình/ Bốn 
mươi xuân ấy nặng tình nước non”. 
 

459. LÊ HẢI TRÀ. Sông Đà / Lê Hải Trà // Sắc xuân: Thơ.- Sơn La: Hội Văn 
học Nghệ thuật Sơn La.- 2003.- Tr.44-45; 19cm 

ĐC.85(92) 
            S101X  
“Có phải sông Đà em đó chăng?/ Bạt núi mở đường dốc Cao Pha/ Nhịp cầu nối 

bến bờ Mường La/ Đêm đêm điện sáng, hơn là sao bay/ Có phải sông Đà em đó chăng?/ 
Cánh buồm đỏ thắm lướt trên sông/ Nàng tiên Tạ Bú về trong mộng/ Suối Chiến đổi 
dòng chảy hướng Đông/ Có phải sông Đà em đó không?/ … Bâng khuâng xao xuyến 
rừng đổi gió/ Thủy điện Pá Vinh thỏa ước mong/ ... Đêm khuya lấp lánh vầng trăng 
sáng/ Hua Lon ngày ấy xa xôi/ Giờ đây thủy điện sáng ngời niềm tin”. 

 

460. NGÂN SƠN. Về với Sơn La / Ngân Sơn // Sơn La - Một thời để nhớ.- Nghệ 
An: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Nghệ Tĩnh.- 2012.- Tr.121-122; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       S464L  

“… Nay về lại Sơn La/ Lòng rộn ràng, như được về quê mẹ/ … Để hôm nay về lại 
Sơn La/ Được chứng kiến mùa xuân đổi mới/ Từ con đường, phố phường, bản làng, rừng 
núi/ Khoác áo hoa đào, ban trắng đón xuân sang/ Và lòng người rất đỗi hân hoan/ Đang 
chờ đón điện Sơn La tỏa sáng/ Mai rồi xa Sơn La/ Hướng lòng về Khau Cả/ Đào Tô 
Hiệu đang rực hoa/ Nặng lòng khôn xiết Sơn La/ Thủy chung tình nghĩa đậm đà không 
phai”. 

 

461. XUÂN MAI. Nơi công trình thế kỷ / Xuân Mai // Thơ văn Sơn La (tuyển 
chọn).-H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.151; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  
 “Pá Vinh ơi! Có tự bao giờ?/ Để sông Đà cuộn sóng chảy như mơ/ Ở nơi ấy một 
công trình thủy điện/ Bỗng bừng lên huyền thoại những trang thơ/ Con lũ về, sông gầm 
lên giận dữ/ Đỏ phù sa, chảy xiết mãi không thôi/ Mùa xuân đến - xuôi dòng về biển cả/ 
Con thuyền xưa lặng lẽ êm trôi/ Đập chắn ngang sông - biết bao điều kỳ diệu/ … Rồi 
mai đây một công trình thế kỷ/ Thành phố bên sông - điện sáng sông Đà...”. 
 

462. XUÂN MAI. Khi thị xã lên đèn / Xuân Mai // Thơ văn Sơn La (tuyển 
chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.152; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  
 “... Phố phường nay đang đổi thịt thay da/ Thị xã Sơn La/ Đang trên đà phát triển/ 
Để phục vụ cho công trình thủy điện tương lai/ Nhà máy xi măng chục tấn mỗi ngày/ 
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Gạch tuy nen đủ nhu cầu xây dựng/ Đường giao thông mỗi ngày càng sạch đẹp/ Nhà cao 
tầng cứ liên tiếp mọc lên/ Là khách sạn, nhà văn hóa thiếu niên/ Từ rạp hát, công viên, 
đến sân vận động/ Lấp lánh ánh đèn như những vì sao/ … Như một biển sáng - sóng trào 
lung linh…”. 

 

463. TRẦN THANH PHÚC. Cầu Tạ Khoa / Trần Thanh Phúc // Thơ văn Sơn 
La (tuyển chọn).- H.: Chính trị quốc gia.- 2005.- Tr.216-217; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460V  

“… Chào sông Đà tha thiết/ Vượt thác ghềnh về xuôi/ Chào những bè gỗ nứa/ 
Chảy đi kìa sông ơi/ … Mùa thu đi chầm chậm/ Cứ để sông nhanh trôi/ Bến Tạ Khoa mở 
hội/ Đã níu bước chân tôi/ Ta sắp có cây cầu/ Qua sông Đà dữ dội/ Bao tiềm năng đang 
chờ/ Con phà không mang nổi/ Sông Đà như trẻ lại/ Đón cây cầu tương lai/ Bến Tạ Khoa 
bến đợi/ Cho lòng tôi nhớ ai”. 

 

464. NGỌC HỒNG. Xuân trên công trình Thủy điện Sơn La / Ngọc Hồng // 
Thắp sáng sông quê.- Sơn La: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Triển lãm tỉnh Sơn La.- 
2008.- Tr.26; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH117S 

“Mùa Xuân này Em lại cùng Anh/ Đón cái tết trên công trình thủy điện/ ... Mùa 
xuân về ta lại gặp ta/ Rừng thay áo muôn hoa sắc thắm/ ... Điện thay cả những vì sao 
sáng/ Dòng sông Đà thay hình biến dạng/ Bởi công trình thế kỷ nguy nga/ Em lại về trên 
đất Mường La/ Vui Xuân mới trên công trình thủy điện/ Điệu xòe hoa tràn đầy lưu 
luyến/ Chóe rượu cần nhớ mãi lúc chia xa”. 

 

465. ĐẶNG LONG. Đất Mai Sơn mùa này / Đặng Long // Thơ Sơn La 1984 - 
2000.- Sơn La: Hội Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2001.- Tr.71; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460S  
 “Sương lam vờn đỉnh núi/ Xanh xanh đẹp muôn hình/ Hạt màu gieo nương rẫy/ 
Uốn những chồi tròn căng/ Đất Mai Sơn mùa này/ Gió trở mình đổi nắng/ Tà áo mỏng 
mây bay/ Trăng buông liềm sau núi/ Đất trên đồng cày xới/ Hương đất thêm nồng nàn/ 
Nhịp vào mùa hối hả/ Máy cày rung hoa ban/ Đất Mai Sơn mùa này”. 
 

466. HOÀNG TRUNG TRỰC. Ánh đèn trong đêm thảo nguyên / Hoàng 
Trung Trực // Thơ Sơn La 1984 - 2000.- Sơn La: Hội Văn học nghệ thuật Sơn La.- 
2001.- Tr.159-160; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460S  

“… Cô giáo soạn bài bên cửa sổ/ … Ngọn đèn lặng lẽ suốt đêm thâu!/ Bài giảng 
ngày mai/ Có tiếng gọi Mộc Châu!/ Có hương thơm dịu dàng đồng cỏ/ Bò sữa, núi, mây 
rộn ràng trong gió/ Có vị ngọt hương chè nghiêng xuống trời xanh/ … Có “cánh cò bay 
lả bay la”/ Trong khúc hát dân ca nhè nhẹ/ Có lời ru ấm nồng tình mẹ/ Trên triền đất bốn 
ngàn năm/ … Ngọn đèn khuya thức dậy/ Cả bình minh”. 

 

467. NGỌC HỒNG. Tâm tình người đi tái định cư / Ngọc Hồng // Tuyển tập 
thơ văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La.- 
2014.- Tr.21; 21 cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T  
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 “Tạm biệt sông Đà - mình về bản mới/ Tạm biệt nơi cắt rốn, chôn nhau/ Tạm biệt 
miền quê thắm đẫm mồ hôi/ Và bến nước sáng, chiều bơi lội/ … Tạm biệt nhé - hẹn 
ngày gặp lại/ Khi nơi này điện sáng lung linh/ Dòng điện hòa vào mạng lưới quốc gia/ 
Vùng du lịch, dưới thuyền trên bến…”.  
 

468. ĐINH LIỂN. Sông Đà / Đinh Liển // Tuyển tập thơ văn Sơn La 2004 - 
2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- Tr.28; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T  
 “… Hồ sông Đà mênh mông/ Nước trong soi dáng núi/ Sóng ru tình đôi ta/ Tiếng 
đàn nói thay lời/ Gợi tình thương nỗi nhớ/ Từ cây lúa Mường Va/ Sông Đà/ Có Thủy 
điện Sơn La/ Ngọc tỏa sáng/ Khắp núi rừng Tây Bắc”. 
 

469. XUÂN MAI. Ở bản Châu Quỳnh / Xuân Mai // Tuyển tập thơ văn Sơn La 
2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- Tr.36; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T  
 “… Đã bao lần lỗi hẹn với Thuận Châu/ Những khao khát cồn lên: Chiều nắng xế/ 
Đến bản Châu Quỳnh sau cơn mưa nhẹ/ Tôi gặp tình người chan chứa yên thương/ 
… Cuộc sống mỗi ngày đang độ sinh sôi/ Từng đàn bò, bê gặm cỏ trên đồi/ Ruộng 
lúa, nương ngô bời bời xanh thắm/ Ngói đỏ nhà sàn từng hàng ngay ngắn/ Điện sáng 
lung linh - mát rượi đêm hè…”. 
 

470. THÀO A MUA. Về với nơi định cư / Thào A Mua // Tuyển tập thơ văn Sơn 
La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- Tr.51; 
21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T  
 “Về với nơi định cư/ Hồn thiêng gọi ta đó/ Con đường đi của Đảng/ Đường đưa ta 
về nhà/ Cùng bao điều ước ao…/ Về với nơi định cư/ Thúc giục hồn vươn xa/ Tới chân 
trời cao cả/ Gọi lòng ta từng ngày/ Cho tỏa sáng nơi đây…”.  
 

471. DƯƠNG THỊ MÙI. Lời ru trên quê mới / Dương Thị Mùi // Tuyển tập thơ 
văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- 
Tr.53; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T  
 “Mùa đông này tôi đến Chảu Quân/ Ấm áp lòng người, lung linh giọt nắng/ … Ơi 
đất lành vạn vật sinh sôi/ Chim về đậu Phiêng Lanh xây tổ/ Đất mường vui cho hoa đua 
nở/ Ngào ngạt thơm trái chín dâng đời…”. 
 

472. HOÀNG NAM. Về Chiềng Sung / Hoàng Nam // Tuyển tập thơ văn Sơn La 
2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- Tr.59; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T  
 “Ừ có hẹn Chiềng Sung! Mà đã lại mùa nương/ … Bát ngát cao nguyên khoảng 
trời mây gió/ Rừng ban trút lá nở trắng lưng trời/ Thương em vất vả cùng mưa, nắng/ 
Tím thời gian chờ đợi chẳng thay lòng/ Ơi quê hương trải tháng ngày lam lũ/ … Khơi 
sáng màu xanh no ấm quê hương”. 
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473. TRẦN THANH PHÚC. Hai công trình thế kỷ cùng trên một dòng sông / 
Trần Thanh Phúc // Tuyển tập thơ văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn 
học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- Tr.64; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T  
 “… Hòa Bình và Sơn La/ Hai công trình thế kỷ/ Trấn ngự đất miền Tây/ Như hai 
chàng dũng sỹ/ Hai công trình thế kỷ/ Cùng trên một dòng sông/ Hòn ngọc miền Tây 
Bắc/ Tỏa sáng muôn ánh hồng”.  
 

474. PHẠM TRƯƠNG QUỐC. Khúc hát chào xuân / Phạm Trương Quốc // 
Tuyển tập thơ văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn 
La.- 2014.- Tr.68; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T  
 “Xuân Sơn La/ Ngợp trời hoa ban trắng/ Xuân mang về/ Lộc biếc, chồi xanh/ 
Thành phố xuân về/ Ánh điện lung linh/ Dòng điện sáng/ Soi công trình thế kỷ/ Thành 
phố Sơn La/ Có Chiềng Lề phố cổ/ Có động vua Lê/ Rêu phong - mưa nắng/ Bỗng sáng 
bừng lên/ Lộng lẫy uy nghi/ Xuân đang về trên thành phố trẻ/ Hoa đào, hoa ban, vẫy gọi 
bạn gần xa/ Chồi cây xanh lộc biếc đón mưa sa/ Ôi! Mùa xuân vui cùng ta nhé/ Cho trai 
gái: Mông - Dao - Kinh - Thái…/ Tay nắm tay hát múa điệu xòe vòng…”. 
 

475. NGUYỄN THÀNH HƯNG. Vì dòng điện tương lai / Nguyễn Thành Hưng 
// Thắp sáng sông quê.- Sơn La: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Triển lãm tỉnh Sơn 
La.- 2008.- Tr.24; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH117S 

“... Bây giờ đất nước bình yên/ Ta rời quê cũ đến miền xa xôi/ Tà Phình Tân lập là 
nơi/ Quê hương mới gọi cuộc đời đổi thay/ Nhà sàn kiên cố mới xây/ Trại bò đồng cỏ và 
đây đồi chè/ Đảng cho ta một vùng quê/ Dân giàu nước mạnh đi về yên vui/ Ta xa quê 
cũ bùi ngùi/ Cũng vì dòng điện đẩy lùi tối tăm/ Quê cũ nghèo đói ngàn năm/ Tương lai 
điện sáng muôn vàn ánh sao”. 

 

476. HOÀNG VIỆT THẮNG. Vui miền quê mới / Hoàng Việt Thắng // Tuyển 
tập thơ văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 
2014.- Tr.107; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T 

“Về thăm vùng tái định cư/ Trên cao nắng gió ngân ru lòng người/ Cao su xanh 
thắm sườn đồi/ Cà phê chín đỏ nắng phơi bên đường/ Thương người một nắng hai 
sương/ Khai hoang mở đất coi thường gian nan/ … Đất ơi! Không phụ công người/ Tái 
định cư cuộc đổi đời là đây/ Bản vui náo nức sum vầy/ Trường vui tiếng trẻ học bài ngân 
vang/ Xuân về trắng cánh hoa ban/ Trống chiêng đã giục non ngàn vào xuân…”. 

 

477. HÀ NGỌC THẨM. Hòa khúc ca xuân… / Hà Ngọc Thẩm // Tuyển tập thơ 
văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- 
Tr.110-111; 21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T 

“Bản Huổi Nủ rờn xanh sắc lúa/ Mải mấy bước chân đã gặp bến Cà Nàng/ Núi 
ngàn năm mơ màng soi bóng/ Rộn rã thuyền xuôi ngược Đà giang…/ … Rừng Mường 
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Hung lắm quả, nhiều măng/ Suối Mường Hung sẵn rêu, sẵn cá/ … Ngây ngất mía 
đường, xoài nhãn xum xuê/ Quốc lộ 4G nhựa phơi óng ả/ Cây cao su đã về xứ sở/ Như 
trong mơ: Cuộc sống sẽ hết nghèo.../ … Huổi Nủ ngày mai sẽ dạt dào trong biển nước/ 
Tạ Bú tuôn trào thác điện sao sa/ … Trên quê mới/ Còn ngổn ngang gian khó/ Đã nẩy 
mầm những nụ thiết tha/ Để sớm xuân nay/ Em gái Quỳnh Nhai về với đất lành Sông 
Mã quê ta/ Thầm hát mãi những câu tình ca/ … Sông Mã, sông Đà hai dòng trong vắt/ 
Đang dạt dào trong khúc ca xuân”. 
 

478. HOÀNG TRỪU. Sầm sập tiếng mưa / Hoàng Trừu // Tuyển tập thơ văn 
Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn La.- 2014.- Tr.125; 
21cm 

ĐC.85(92) 
                       T527T 

“Nước dội xuống từ trên vách đá/ Qua khe xuống suối đổ về sông/ Hai hồ sông 
Đà nước lại mênh mông/ Các tuốc bin guồng quay hết cỡ/ Đà giang ơi? Sao mà yêu thế/ 
Một dòng sông hai công trình thế kỷ/ Dưới đập Hòa Bình trên đập Pá Vinh/ Hồ nước đầy 
cho điện lung linh/ … Cho anh về em xòe mừng chiến thắng/ Cho Sơn La reo vui trong 
bước chuyển mình!”. 

 

479. CẦM HÙNG. Ánh lửa hàn người thợ cầu / Cầm Hùng // Thơ Sơn La 1984 
- 2000.- Sơn La: Hội Văn học nghệ thuật, 2000.- Tr.49; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460S 
 “Anh công nhân bật sáng ngọn đèn hàn/ Bắc cầu nối hai bờ Tông Panh/ Ngọn đèn 
hàn tỏa sáng trong xanh/ Bắc niềm vui nối hai đầu thế kỷ/ Bắc cầu qua năm tháng đợi 
chờ/ Nhịp cầu nâng bước bàn chân/ Cho nhịp xòe rạo rực…”. 
 

480. NGUYỄN HOÀI. Đón xuân trên quê mới / Nguyễn Hoài // Thắp sáng 
sông quê.- Sơn La: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Triển lãm tỉnh Sơn La.- 2008.- 
Tr.60; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH117S 

“Xuân đã về đây với nắng đào/ Điện, đường, trường, trạm với non cao/ Gió thơm 
mưa mát vui quê mới/ ... Đường vào bản mới trắng hoa mơ/ Mái ngói tung bay đỏ sắc 
cờ/ ... Đảng Bác cho ta xuân hôm nay/ Tình sâu ơn nặng nghĩa cao đầy/ ... Quê mới bừng 
xuân đón ban mai”. 

 

481. PHAN THỊ HỒNG. Tiếng gọi tuổi thơ / Phan Thị Hồng // Sông Mã - Bài 
ca quê hương.- Sơn La: UBND huyện Sông Mã. Hội Văn học nghệ thuật Sơn La.- 1991.- 
Tr.39; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      S455M  
 “Lòng xôn xao nghe tiếng gọi đàn em/ Tôi lại về đây với ngôi trường nhỏ/ Bên 
sông Mã ngày ngày sóng vỗ/ Vang tiếng cười ríu rít em thơ/ … Được trở về làm cô giáo 
quê hương/ Tôi lắng nghe từng tiếng trống trường/ Từng nhịp cánh cửa đàn em nhỏ/ Bao 
khuôn mặt nụ cười rạng rỡ/ Chắp cánh cho tôi trang giáo án bay lên… ”. 
  

482. VŨ NGỌC KỲ. Thủy điện Sơn La / Vũ Ngọc Kỳ // Thơ miền Tây Bắc.- 
H.: Văn học, 2005.- Tr.65-66; 21cm 

ĐC.85(92) 
                    TH460M 
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 “Quê hương tôi Sơn La/ Con sông Đà chảy qua/ Về các bản làng xa/ Đổ nước ra 
biển cả/ Ta ngăn dòng nước bạc/ Xây Thủy điện Sơn La/ Cho điện về muôn ngả/ ... Điện 
sáng thay sao trời/ Dân bản mình no ấm/ Xây Thủy điện Sơn La/ Cho điện ta sáng 
nữa...”. 
 

483. VŨ NGỌC KỲ. Công trường Mường La / Vũ Ngọc Kỳ // Thơ miền Tây 
Bắc.- H.: Văn học, 2005.- Tr.67-68; 21cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460M 
 “Ngược theo dòng sông Đà/ Anh về với Mường La/ Công trường rộn tiếng ca/ Ta 
ngăn dòng nước bạc/ Cho điện sáng sao sa/ ... Vang vọng mãi bài ca/ Ngăn dòng nước 
sông Đà...”.   
 

484. LÒ VĂN CẬY. Tiếng vọng / Lò Văn Cậy // Thơ.- Sơn La: Hội Văn học 
Nghệ thuật Sơn La, 1999.- Tr.205-206; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460 
 “… Ngày nay phai dâng thành hồ cá/ Có Cụ Hồ - muôn vàn tình thương/ Đảng 
cộng sản đưa ta đi con đường lớn/ … Mái ngói đỏ, thay mái tranh màu xám/ Tiếng từ 
quy vọng về trong trẻo như giọt nước ban mai…”.   
 

485. LÒ VĂN CẬY. Quê hương / Lò Văn Cậy // Thơ.- Sơn La: Hội Văn học 
Nghệ thuật Sơn La, 1999.- Tr.215; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460 
 “Nhìn lại quê hương nơi thương nhớ/ Từ đồng Ban cho đến đồng Lạnh/ Nơi kiếm 
nước Khắng ten - mảnh đất thiêng/ … Điện sáng rực, bệnh viện đa khoa/ Những bản 
làng xơ xác xưa nay/ Ngói hồng thay thế phên gianh/ … Loa đài vui nhộn xóm làng/ 
Máy xay xát chất ngang dọc bung lúa mới/ … Nhìn khắp nơi quê hương thuở trước/ Tiến 
theo đường thổ cẩm thoi đưa”.  
 

486. LÒ VĂN CẬY. Tìm nhà / Lò Văn Cậy // Thơ.- Sơn La: Hội Văn học Nghệ 
thuật Sơn La, 1999.- Tr.265-266; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460 
 “… Nơi này…/ Mọc lên san sát những nhà máy xay, trạm cơ khí/ Những cửa 
hàng mậu dịch, những trạm thu mua/ … Đất đã đổi ngôi/ Nhà đổi dạng/ Người thay dáng 
bước, đổi da/ Ngỡ ngàng không phải chiêm bao”. 

 

487. LÒ VĂN CẬY. Cầu vồng qua sông Mã / Lò Văn Cậy // Thơ.- Sơn La: Hội 
Văn học Nghệ thuật Sơn La, 1999.- Tr.269-270; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460 
 “Sông Mã giỡn sóng cát mịn thành vàng/ Sóng bạc tung, đẩy bước qua sông/ … 
Cầu treo dây đã hóa cầu vồng/ … Rừng cây “phèn” cành đeo chùm cánh kiến/ Sáng hồng 
rẻo đất biên cương/ … Sông Mã hỡi, một bước qua sông sóng rờn khắp vùng/ … Cuộc 
sống sáng bừng trải rộng hai bờ… ”.  

 

488. XUÂN LỘC. Em là chiến sỹ / Xuân Lộc // Thêu cờ chiến thắng.- [Kxđ]: 
Cục Chính trị Quân khu Tây Bắc, 1966.- Tr.33-34; 19cm 
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                 ĐC.85(92) 
                   TH259C 
 “… Em là chiến sỹ/ Kéo pháo đêm mưa/ Kéo pháo lên đồi/ Em chặt lá rừng/ Che 
anh bộ đội/ Mặc bom cầy, đạn xới/ Bên súng em không rời/ Em là chiến sỹ/ Khi thằng 
giặc Mỹ/ Bắn phá quê ta/ Con trai, con gái Mường La/ Đều là chiến sỹ”. 

 

489. TRẦN NGUYÊN MỸ. Tiếng hát mường xa / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình 
núi.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.17; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460T 
 “Đêm Chiềng Phung gió thổi không cùng/ Lớp học bên đồi một cô gái trẻ/ … 
Trang giáo án xòe ra tuổi đôi mươi vỗ cánh/ … Trong lớp học ngày mai chật chội/ Các em 
tôi sẽ dài rộng tầm nhìn/ … Bài học đầu tiên vọng vào vách núi/ Có chữ Bác Hồ, các em 
mãi lớn khôn/ Lớp học bên rừng thơm ngát hoa ban/ Cha mẹ đi nương ghé xem con học/ 
Từ tay các em từng dòng chữ mọc/ Đẹp như hoa ban, như nắng thu vàng…”. 
 

490. DOÃN ĐÌNH BỘ. Thủy điện Sơn La / Doãn Đình Bộ // Thắp sáng sông 
quê.- Sơn La: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Triển lãm tỉnh Sơn La.- 2008.- Tr.16; 
19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH117S 

“... Nguồn vui đến với đồng bào/ Điện về thắp sáng như bao sao trời/ Miền Tây 
Tổ Quốc đổi đời/ Viên ngọc tỏa sáng ngời ngời miền Tây/ ... Núi rừng nhà máy âm vang/ 
Nông trường Tây Bắc rộn ràng ngày đêm/ Bản mường cuộc sống đi lên/ ... Sơn La thủy điện 
công trình ước mơ!/Miền Tây Tổ quốc ta ơi!/ Dân giàu nước mạnh là lời Đảng mong”. 

 

491. CHÂU NGỌC. Khúc dạo sông Đà / Châu Ngọc // Thắp sáng sông quê.- 
Sơn La: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Triển lãm tỉnh Sơn La.- 2008.- Tr.15; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH117S 

“Anh lên chinh phục dòng sông Đà/ Đưa dòng điện sáng về mường ta/ Dân trí 
nâng cao tầm mắt rộng/ Rừng xanh phơi phới thắm sắc hoa/ ... Nhà máy, công trình, 
trường học mới/ ... Tay anh khéo bắc nhịp cầu vồng/ ... Vòng xòe cuộn chặt mãi khôn 
buông/ Trống chiêng giục giã rung lồng ngực/ Ngọc sáng núi đồi gió ngàn rung/ Mường 
La quê đẹp tuyệt vời/ Dòng điện bừng sáng đời đổi đời/ Sức sống vươn lên tầm cao mới/ 
Khúc dạo sông Đà mãi ngân xa”. 

 

492. TRẦN NGUYÊN MỸ. Con đường các anh mở / Trần Nguyên Mỹ // Thơ 
Tình núi.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.66-67; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460T 

“Con đường xuyên qua núi qua đồi/ Con đường thân yêu mà mới lạ/ … Con 
đường này tôi thầm gọi tên ai/ Đồng đội ơi, những con người bình dị/ Ngày làm suốt ba 
ca chưa nghỉ/ Dưới trời hè hầm hập nắng miền Tây/ Phá đá đêm ngày bỏng rát bàn tay/ 
Rám nắng mưa những chàng trai Hà Nội/ Gương mặt ấy chan hòa cùng đồng đội/ Quyết 
mở đường lao tới vùng than/ … Đường thông rồi các anh lại đi xa/ Để lại sau lưng bao 
cung đường hạnh phúc/ … Phía trước chờ anh mở tiếp những con đường”. 
 

493. TRẦN NGUYÊN MỸ. Dòng nhựa trắng / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình 
núi.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.90; 19cm 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 104

ĐC.85(92) 
                     TH460T 

“Mủ cao su trắng ngần/ Là máu chảy từ thân/ Như giọt sương tí tách/ Róc rách 
giữa đại ngàn/ Mủ cao su trắng ngần/ … Như ngọt thơm sữa mẹ/ Từ hương đất lặng lẽ/ 
Từ lộc trời chắt chiu…”.  

 

494. ĐINH LẰM. Gặp em trên quê mới / Đinh Lằm, Vũ Vân // Vòng xòe - Sao 
sa: Thơ.- Sơn La: Sở Văn hóa Thông tin Sơn La, 1984.- Tr.47; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      V431X 
 “… Sớm nay nghe tiếng em cười/ Giữa đoàn người từ nhiều vùng quê tới/ Đắp 
đập, ươm cây, phá bãi, san đồi…/ Biến hoang vu thành làng quê mới/ Khu chăn nuôi, 
trạm máy kéo, xưởng cưa/ Ôi những chiều ngất ngây hương cỏ/ Gió thoảng đưa tới tận 
chân trời/ Em dẫn anh đi trên vùng quê mới/ Giữa màu xanh lồng lộng gió ngàn”. 
 

            495. NGUYỄN CAO THÀNH. Bước lên đường mới / Nguyễn Cao Thành // 
Nơi thầm nhớ: Thơ.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật tỉnh Sơn La, 2008.- 
Tr.3-4; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     N462TH 
 “… Diệu kỳ thay! Một thị xã nhỏ/ Cả bốn mùa lộng gió cao nguyên/ Mười hai dân 
tộc ruột thịt anh em/ Hết đánh giặc lại đuổi nghèo xóa đói/ Tình yêu thương từ cọng rau 
hạt muối/ Nuôi chí làm giàu từ củ sắn, hạt ngô/ … 50 năm - cả một thời gian/ ... Thành 
phố Sơn La - Thành phố niềm tin/ Từ ước mơ - đã thành hiện thực”. 
 

496. PHAN THU HỒNG. Nhịp cầu yêu thương / Phan Thu Hồng // Tạp chí 
Suối Reo.- 2016.- Số 158.- Tr.52 

ĐC.56 
                    S515R  

“Đã bao năm đợi chờ/ Nay đến tự trong mơ/ Nhịp cầu như hồn thơ/ Nối mạch 
nguồn sông núi/ ... Mơ một cây cầu nhỏ/ Nối đôi bờ yêu thương/ Cho em thơ đến trường/ 
Học bao điều mới lạ/ Cho bản làng muôn ngả/ Phơi phới ánh xuân về/ ... Trải suốt dọc 
đường quê/ Rộn vui mùa cấy hái/ Những chiếc cầu treo mới/ Thỏa ước mong bao đời/ 
Khó nói hết thành lời/ Niềm vui tràn xuân mới/ Những nhịp cầu mở lối/ Cho bản làng 
thăng hoa”. 
 

497. NGUYỄN CAO THÀNH. Nhịp cầu sông quê / Nguyễn Cao Thành // Nơi 
thầm nhớ: Thơ.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật tỉnh Sơn La, 2008.- Tr.20 
- 21; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     N462TH 
 “… Cây cầu tình nghĩa vắt qua sông/ Du khách thả hồn vui chân bước/ Ngắm 
cảnh trời, mây, nước, non xanh/ Cầu vượt sông xa nối bờ gần/ Đồng bào xuống núi dẻo 
bước chân/ Xe hàng thông mạch qua cầu mới/ Thành phố - Mường La xích lại gần/ … Em 
gái H’Mông trên núi cao/ “Lù cở” trên vai bước qua cầu/ Niềm vui hiện sáng trên đôi 
mắt/ Chẳng sợ qua đò khúc sông sâu/ … Ôi! Những nhịp cầu nối bờ vui/ Chắp tình miền 
núi với miền xuôi/ Nối mọi nẻo xa về điểm hẹn/ “Thủy điện Sơn La” thắp sáng đời”.  
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498. NGUYỄN CAO THÀNH. Thành phố tôi yêu / Nguyễn Cao Thành // Nơi 
thầm nhớ: Thơ.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật tỉnh Sơn La, 2008.- 
Tr.24-25; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      N462TH 
 “Tôi yêu thành phố trẻ của tôi/ Có suối mộng mơ có núi đồi/ Có nét cổ xưa rêu 
vách núi/ Có bài thơ “đá” sáng trời mây/ … Tôi yêu thành phố trẻ của tôi/ Thành phố 
Sơn La đẹp tuyệt vời/ Thành phố anh hùng thời chinh chiến/ Rực ánh hào quang - lấp 
lánh đời”. 
 

499. NGUYỄN CAO THÀNH. Từ mảnh đất này / Nguyễn Cao Thành // Nơi 
thầm nhớ: Thơ.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật tỉnh Sơn La, 2008.- 
Tr.31-34; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      N462TH 
 “… Từ mảnh đất này/ ta đã lớn khôn/ Biết tự lập/ khơi nguồn trí tuệ/ Theo bước 
người xưa/ ta người tiếp kế/ Đưa thị xã này/ lên thành phố hôm nay/ Cùng bạn bè/ nối 
rộng vòng tay/ Thành phố trẻ/ tương lai giàu đẹp/ Hãy bay lên!/ Sông Đà thủy điện/ Hãy 
bay lên!/ Thành phố Sơn La...”. 
 

500. HÀ NGỌC THẨM. Sốp Cộp quê em / Hà Ngọc Thẩm // Vấn vương: Thơ.- 
H.: Văn học, 2006.- Tr.96-97; 19cm 

ĐC.85(92) 
                       V121V 
 “Chẳng ngại khe sâu, dốc ngược/ Đưa tôi về với mảnh đất vùng biên/ Thăm quê 
hương của người anh đã khuất/ Vẫn đậm mãi trong tôi “hạt muối - hạt tình”/ Sốp Cộp 
quê em - đẹp như tranh vẽ/ … Điện Sông Mã đã về Pá Hốc/ Nà Dìa bản em rực rỡ sao 
sa/ Ơi, nguồn sáng thắp niềm ao ước/ Như miếng cơm, tấm áo… mỗi nhà/ … Sốp Cộp 
quê em dịu dàng, yên ả/ Thị trấn nhỏ xinh nhà mới lên tầng...”. 

 

501. HOÀNG TRỪU. Ngăn thác sông Đà / Hoàng Trừu // Hương xuân: Thơ.- 
Sơn La: Chi hội Văn học nghệ thật Phù Yên tỉnh Sơn La, 2008.- Tr.10; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      H561X 
 “… Những đoàn quân đang lên dồn dập/ Tiếng xe đi rung chuyển núi đèo/ Tạ Bú, 
Mường La hẹn nhé em yêu/ Xây thủy điện giữa miền Tây Bắc/ Đây sông Đà dòng sông 
hùng vĩ/ Hai công trình nối hai thế kỷ/ Mai đem về hạnh phúc ấm no/ … Thủy điện Hòa 
Bình, thủy điện Sơn La/ Thác thành hồ nước thành năng lượng/ Nghe dịu dàng như sóng 
vỗ lòng ta”. 
 

502. TRẦN CHỈNH. Mầm xuân Sơn La / Trần Chỉnh // Nhớ Sơn La.- Sơn La: 
Ban liên lạc cán bộ Sơn La tại Hà Nội; 19cm 

 T.1.-2002.- Tr.126 - 127 
ĐC.85(92) 

                    NH460S  
“... Mở đường, bạt núi xây trên đất này/ Điện sáng rực, phố đông vui/ Nhà tầng 

ngói đỏ rực đồi Sơn La/ Đường láng nhựa vượt qua trăm núi/ Nối miền Tây - Hà Nội 
thân yêu/ Nhà máy tỏa khói vút cao/ Nông trường, xí nghiệp khác xa ngàn đời/ ... Bừng 
sáng “hòn ngọc” miền Tây/ Có Đảng bộ cầm cây chỉ đỏ/ Vạch đường đi từng bước từng 
ngày/ Ngược xuôi đoàn kết sánh vai/ Rạng danh Tô Hiệu đất này năm xưa”. 
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503. HOÀNG TRỪU. Sơn La vào trận / Hoàng Trừu // Hương xuân: Thơ.- Sơn 
La: Chi hội Văn học nghệ thật Phù Yên tỉnh Sơn La, 2008.- Tr.36; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      H561X 
 “Sơn La năm nay như vào xuân sớm/ Những làn mưa gọi búp non về/ … Con 
đường 6 ầm ầm xe ngược/ Đường 37 nườm nượp xe lên/ Tàu thuyền theo sông Đà rẽ 
sóng/ Thủy điện Sơn La trận đã mở màn/ Con sông Đà uy nghi hùng vĩ/ Hai công trình 
nối hai thế kỷ/ Thủy điện Sơn La chính thức chặn dòng/ Thêm một lần thủy chiến trên 
sông/ Máy với người như đàn ong thợ/ Kết với nhau như binh chủng hợp thành/ Bạt núi 
ngăn sông không gì ngăn nổi/ … Cả nước cho Sơn La, Sơn La nguyện vì cả nước/ Suốt 
một vùng rộng lớn di dân/ Bản làng định cư dần dần ổn định/ Sơn La ơi! Ta lại hành 
quân”. 
 

504. HOÀNG TRỪU. Đẹp mãi Sơn La / Hoàng Trừu // Hương xuân: Thơ.- Sơn 
La: Chi hội Văn học nghệ thật Phù Yên tỉnh Sơn La, 2008.- Tr.41-42; 20cm 

ĐC.85(92) 
                      H561X 
 “… Thủy điện Sơn La hạng mục tầng tầng/ Khắp công trình hừng hực thi công/ 
Mai Sơn La mình là thành phố điện/ … Các thiếu nữ xinh tươi trong gấm vóc lụa là/ 
Nhịp xòe Thái đang bay cùng non nước/ … Đẹp mãi Sơn La những mùa ban trắng/ Bệ 
phóng này Tây Bắc sẽ thăng hoa”. 

 

505. NGUYỄN CAO THÀNH. Thành phố cao nguyên / Nguyễn Cao Thành // 
Ngược dòng ký ức: Thơ.- H. : Hội Nhà văn, 2015.- Tr.10-11; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     NG557D 
 “Em đón anh về thành phố quê em/ Trên cao nguyên xanh tươi hoa lá/ Anh sẽ 
thấy ngỡ ngàng thành phố trẻ/ Vẻ mộng mơ, lắm ước mơ xa!/ … Gió ngàn reo khúc nhạc 
cao nguyên/ Thành phố trẻ tràn trề sức sống/ Nhà cao tầng bóng soi lưng núi/ Điện thay 
sao sáng cả đêm đen/ … Những con người chân chất cao nguyên/ Chẳng khi nào vơi 
tình, cạn nghĩa…”. 
 

506. NGUYỄN CAO THÀNH. Thành phố tôi yêu / Nguyễn Cao Thành // 
Ngược dòng ký ức: Thơ.- H. : Hội Nhà văn, 2015.- Tr.20-21; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     NG557D 
 “Thành phố tôi yêu - sáu tuổi xuân/ Nhịp sống đang lên - đẹp vô ngần/ … Những 
nàng sơn nữ sắc tươi xuân/ Piêu thắm lung linh, cóm trắng ngần/ Như cánh ban rừng 
trong trời đất/ Hay “Nàng Ban” thật đã hóa thân?/ Lên đồi Khau Cả ngắm xuân hoa/ 
“Suối Reo” - Đào thắm - Khúc hoan ca/ Giống đỏ ươm mầm - gieo ngày ấy/ Nay thành 
trái ngọt, ngát hương hoa…”. 
 

507. NGUYỄN CAO THÀNH. Xuân vui / Nguyễn Cao Thành // Ngược dòng 
ký ức: Thơ.- H. : Hội Nhà văn, 2015.- Tr.22-23; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     NG557D 
 “Ta đón xuân này thật là vui/ … Thủy điện Sơn La đã sáng đời/ Tin vui nhanh tỏa 
khắp nơi nơi/ Rạng rỡ hoa tươi với nụ cười/ Mơ ước ngàn đời nay hiện thực/ “Công trình 
thế kỷ” - nét son tươi…”.   
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508. NGUYỄN CAO THÀNH. Dấu ấn mùa thu / Nguyễn Cao Thành // Ngược 
dòng ký ức: Thơ.- H. : Hội Nhà văn, 2015.- Tr.26-27; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      NG557D 
 “Anh chị em ơi! Đón nhận tin vui/ Quê hương ta thêm dòng sáng mới/ Tổ máy số 
3 hòa lên điện lưới/ Điện sáng cuộc đời - sáng đẹp tương lai…”.  
 

509. LÊ XUÂN TĂNG. Nắng mới / Lê Xuân Tăng // Tạp chí Suối Reo.- 2016.- 
Số 159.- Tr.42 

ĐC.56 
                    S515R  

“Ta về với bản tái định cư/ Mang theo cả tình yêu và nỗi nhớ/ ... Bản mới đây rồi! 
hoa gạo, hoa ban/ Mời bạn về chung tay đổi mới/ Những ngôi nhà men theo triền núi/ 
Đón người về xanh mướt ruộng bậc thang/ ... Nhà văn hóa rộn ràng hát ca/ ... Ánh điện 
lung linh sáng tươi làng bản/ Nắng mới về sưởi ấm những miền quê”. 

 

510. ĐINH QUANG CHƯỞNG. Phù Yên bông hoa đẹp của vườn hoa Sơn La 
= Pông và sốch vườn va Sơn La / Đinh Quang Chưởng // Tạp chí Suối Reo.- 2016.- Số 
159.- Tr.65 

ĐC.56 
                    S515R  

“ ... Ơn Đảng Bác đất Mường Tấc gạo trắng, nước trong/ Đem lại cho bản mường 
yên ấm/ ... Quê ta Mường Tấc, Phù Yên/ Là bông hoa đẹp vườn hoa tỉnh nhà/ Là mảnh 
đất đẹp Sơn La/ Chung tay xây dựng tỉnh ta đẹp giàu”. 

 

511. LAN HƯƠNG. Chúng tôi nói về chúng tôi / Lan Hương // Bản tin Thuế.- 
2001.- Số xuân.- Tr.15 

ĐC.45 
                    B105T 

“… Kìa bao nhà máy khói bay lưng trời/ Khang trang trường lớp đẹp tươi/ Bệnh 
viện, y tế đến rồi bản xa/ Có công ngành Thuế Sơn La/ Bao năm góp sức nhà nhà dựng 
xây/ Dân giàu nước mạnh người ơi/ Thênh thang đường phố rạng ngời công viên/ Sơn 
La hòn ngọc sáng bền/ Quê hương là cả niềm tin mọi người/ … Như ong làm mật cho 
đời/ Thuế vào ngân sách đẹp tươi phố phường…”. 
 

512. NGUYỄN XUÂN PHAN. Kỷ niệm về Ngân hàng Sơn La / Nguyễn Xuân 
Phan // Ngân hàng Sơn La.- 1991.- Tr.36 

ĐC.15 
                 NG121H 

“… Ở nơi ấy buổi đầu tôi đã gặp anh/ Người cán bộ ngân hàng/ Vẫn dịu dàng 
dáng vóc, siêng năng/ Với ánh mắt tươi vui, nhiệt tình, đằm thắm/ Bao khó khăn buổi 
đầu khi anh đến/ Lội suối vượt đèo chẳng ngại gian nan/ Trong gian khổ càng thêm vững 
chí/ Khó khăn nào ngăn nổi bước ta đi/ Như đàn ong biết chắt chiu từng hạt mật/ Làm 
lên hương thơm ngọt cho đời…”. 
 

513. HỒNG PHƯƠNG. Cùng là phía trước / Hồng Phương // Ngân hàng Sơn 
La.- 1986.- Tr.36 

ĐC.15 
                  NG121H 

“Em ở ngân hàng đi làm tín dụng/ Cũng chính là phía trước của ngành/ Nơi tuyến 
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đầu đất nước giáp ranh/ Anh phía trước giữ yên lành Tổ quốc/ ... Chân em bước đi lên 
phía trước/ Là nông trường, nhà máy mọc lên/ Đồng ruộng thâm canh mười tấn tăng 
thêm/ Dân no ấm nước thêm giầu mạnh/ Chân anh, bước đi lên phía trước/ Đạn lên nòng 
súng chắc trong tay/ Canh giữ yên lành biên giới nơi đây/ Để bảo vệ trời mây, sông, 
núi…”.   

 

514. NGỌC HỒNG. Trên miền quê mới / Ngọc Hồng // Ngân hàng Sơn La.- 
1986.- Tr.44-45 

ĐC.15 
                  NG121H 

“Kính mời anh - đến thăm quê tôi/ Kim Chung có một vùng đồi biên giới/ Một 
vùng xưa cũng hoang vu đá sỏi/ Có tình người theo Đảng gọi đi lên/ Hai mươi năm trên 
miền biên giới đó/ Đất với người trăn trở băn khoăn/ … Hai lăm năm tay người cải tạo/ 
Đất Phiêng Cằm thay diện mạo xinh tươi/ Có nhà máy chè, có trại chăn nuôi/ … Ngói 
đỏ, tường vôi như hoa bên núi/ Sức sống dậy trên quê hương mới/ Có lời ca Đảng gọi đi 
lên/ Có ngân hàng tín dụng góp thêm…”.  

 

515. NGUYỄN KHÔI. Với sông Đà / Nguyễn Khôi // Nhớ Sơn La.- H. : Lý luận 
chính trị.- 19cm 

T.2.- 2005.- Tr.228-229 
ĐC.85(92) 

                      NH460S 
“Sẽ chẳng còn những thác ghềnh gầm thét/ Chẳng còn thuyền độc mộc thả như 

bay/ Cả sông Đà là mặt hồ xanh biếc/ Những bản làng rừng lẫn với trời mây/ Những tàu 
thủy chở đầy du khách/ Cập bến Vạn Yên, Tạ Bú, Mường Lay/ … Điện hòa trăng tỏa 
sáng đêm rừng…”. 
 

516. NGUYỄN NHẠN. Đổi đời / Nguyễn Nhạn // Nhớ Sơn La.- H. : Lý luận 
chính trị.- 19cm 

T.2.- 2005.- Tr.251 
ĐC.85(92) 

                      NH460S 
“Em gái Khơ Mú ơi/ Quên được chăng sống đời “cuông, nhôốc”/ Bố - kiếp ngựa 

trâu quanh năm khổ cực/ … Cách mạng nuôi em nên người/ Em gái Khơ Mú ơi/ Kiếp 
hoẵng nai “cuông nhôốc” đã xa/ Sông Mã reo vui, sáng điện sông Đà/ “Hòn ngọc ngày 
mai” lung linh sắc thắm/ Rộn ràng rừng núi ấm lòng ta/ Sớm xuân nay đứng trên bục 
giảng/ Trước lớp học sinh mắt sáng ngời/ Em cao giọng giảng: “Nhớ Đảng, Bác”/ Dân 
tộc chúng ta đã đổi đời”.  

 

517. VŨ ĐÌNH NHUẦN. Tiếng hát người trồng rừng / Vũ Đình Nhuần // 
Khuyến nông Sơn La.- 1999.- Số 9.- Tr.15 

ĐC.42 
                  KH527N 

“… Em là cô gái Sơn La/ Em đi viết tiếp bài ca trồng rừng/ … Bây giờ người đã 
về đây/ Trồng cho rừng lại tốt bời như xưa/ Công em chẳng quản nắng mưa/ … Mười 
năm cây tốt thêm giàu ai ơi!/ Trồng rừng vất vả, chẳng chơi/ Nhưng em quyết giữ cho 
đời tươi vui/ Mồ hôi thánh thót xuống đồi/ Cây lên tươi tốt em cười, càng xinh!”.  
 

518. ĐINH XUÂN MAI. Nhớ lại một thời / Đinh Xuân Mai // Văn hóa thông 
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tin.- 2002.- Số 01.- Tr.26 
ĐC.25 

                   V115H 
“Có phải không em? Một ngày thu năm ấy/ Các dân tộc Sơn La đã vùng dậy đấu 

tranh/ Giành quyền tự do - giải phóng dân mình/ Thoát khỏi ách thực dân, đế quốc/             
… Tiếng gọi Bác Hồ vang dậy núi sông ơi!/ Chiến quyết chiến để giành quyền độc lập/ 
Quyền tự do, quyền được sống làm người/ Các dân tộc Sơn La đã nhất tề đứng dậy/ 
Đồng sức, đồng lòng hạ máy bay rơi/ … Vinh dự, tự hào thay các dân tộc Sơn La/ Vững 
bước tiến lên trên con đường đổi mới/ Công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngày càng thắng 
lợi/ Những ước mơ tươi sáng cuộc đời”.  
 

519. ĐINH XUÂN MAI. Bản Mèo đổi mới / Đinh Xuân Mai // Văn hóa thông 
tin.- 2002.- Số 01.- Tr.26 

ĐC.25 
                    V115H 

“Bản Mèo ta đời xưa tăm tối/ Cuộc sống nghèo nàn chẳng muối ăn/ Giờ đây ánh 
sáng văn minh/ Đảng đem tỏa khắp thị thành nông thôn/ … Cuộc sống đổi đời nhờ ơn 
Bác/ Đảng dắt ta đi suốt chặng đường”.  

 

520. CAO THÀNH. Hát tiếp bản tình ca / Cao Thành // Tạp chí Suối Reo.- 
2015.- Số 155.- Tr.44 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đứng trên tầm cao đỉnh đồi Khau Cả/ Ta tự hào hát tiếp bản tình ca/ Hòa niềm 
vui cùng dòng điện sông Đà/ … Trong thử thách ta luôn xứng danh dũng sỹ/ Gan anh 
hùng - tim nhân nghĩa chứa chan/ “Đầu đội trời, chân đạp đất” hiên ngang/ … Đem mồ 
hôi đổi sắn khoai ngô lúa/ Xương máu xây đài độc lập, tự do/ Mơ về mùa thu đỏ rực sắc 
cờ/ Mười hai anh em chung mái nhà êm ấm/ … Tháng mười về, Khau Cả ngập cờ hoa/ 
Bản tình ca, ta tự hào hát tiếp”. 

 

521. NON SÔNG. Sơn La 5 năm đổi mới / Non Sông // Bản tin Thuế.- 1996.- 
Số 19.- Tr.18 

ĐC.45 
                    B105T 

“Năm năm mấy bấy nhiêu ngày/ Mà Sơn La cũng đổi thay đã nhiều/ … Việc phát 
triển giao thông đô thị/ Đường thênh thang nhà phố khang trang/ Cơ quan công sở đàng 
hoàng/ … Năm năm qua đáng tự hào/ Nghị quyết của Đảng thấm vào lòng dân/ Năm 
năm tiếp những việc cần/ Giảm nghèo xóa đói tăng dân khá giàu…”. 

 

522. TRẦN PHIẾN. Kỷ niệm không quên / Trần Phiến // Ngân hàng Sơn La.- 
1996.- Tr.59 

ĐC.15 
                  NG121H 

“… Chẳng hề chi gian khó/ Một thân gái dặm trường/ Trên dải đất biên cương/ 
Em đi làm tín dụng/ Đường biên cương gió lộng/ Tàu bay Mỹ xé trời/ Bao lần cạnh bom 
rơi/ Em không rời nhiệm vụ/ ... Để đến với Lao Khô/ Bốn mùa sương dày đặc/ Em giao 
tiền chính sách/ Cho đối tượng yên lòng/ … Làm no ấm đồng bào/ Yên lòng người ra 
trận…”. 
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523. BÌNH MINH. Sơn La đổi mới / Bình Minh // Ngân hàng Sơn La.- 1997.- 
Số 8.- Tr.22 

ĐC.15 
                  NG121H 

“Dòng suối Nậm La nuôi anh Giá/ Cây đào Tô Hiệu chí Đảng ta/ Cây đa bản Hẹo 
hòm thư mật/ Chợ cũ bây giờ đã nở hoa/ Nhìn về quá khứ dòng lịch sử/ Sơn La oanh liệt 
các thời kỳ/ Hướng tới tương lai đầy triển vọng/ ... Bản mường thôn xóm ngói đỏ tươi/ 
Cuộc sống tưng bừng vui ngày hội/ Có vốn ngân hàng đến muôn nơi”. 

 

524. HÀ ĐỨC ẤM. Đất Phù Hoa sáng rạng = Tất Chu Va ngày càng tháng 
blảng / Hà Đức Ấm; Ngọc Hà dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2015.- Số 153.- Tr.68-69 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Đất mường ta ngào ngạt thơm hương hoa trái/ Nghe rộn ràng tiếng xường, 
tiếng đang/ Đường làm ăn ta chung vui đổi mới/ Ta chung tay xây bản dựng mường/ 
Con sông hôm nay đã dâng thành điện sáng/ ... Đường buôn bán thông thương khắp chín 
chu, mười mường/ Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới/ Mừng cuộc sống Mường Tấc - 
Phù Hoa đổi mới”. 
 

525. LÒ THANH XUÂN. Đến Sốp Cộp = Tảu Sốp Cộp / Lò Thanh Xuân // Tạp 
chí Suối Reo.- 2014.- Số 151.- Tr.60-61 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đến Sốp Cộp/ Qua khua Hỏ, lên pú Củ, pú Lắc/ Có kéo Khe Xanh một địa danh 
đánh giặc/ … Ông cha ta phá đất khai hoang/ Mở mang thành ruộng đồng nương rẫy/ 
Nuôi con cháu lớn  khôn/ … Dù sinh sau đẻ muộn/ Vạn trái tim chung sức/ Nguyện xây 
huyện sánh vai/ Cùng đàn anh đi trước/ Dân hạnh phúc ấm no/ Đường mở đi khắp nẻo/ 
… Sốp Cộp như trong mơ/ Hôm nay thay gấp mười/ Mai trăm phần đổi mới/ Thị trấn 
nhỏ văn minh/ Ấm áp vùng biên giới…”. 

 

526. ĐINH LIỂN. Tết về thăm quê = Xết vềl doông quêl / Đinh Liển // Tạp chí 
Suối Reo.- 2014.- Số 01.- Tr.73-74 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Ta đưa nhau về Bến Vạn - Tân Phong/ … Tết/ Ta đưa nhau về thăm quê lòng 
hồ/ Nước sông Đà trong xanh/ Dân lòng hồ tin yêu theo Đảng/ Dựng quê mới bên bến 
Vạn Yên/ … Hoa nở rộ đón mùa xuân no ấm/ Hai bên bờ sông Đà/ Cuộc sống thay da áo 
mới/ … Ở quê mới lòng hồ/ Cá đùa nhau với ánh đèn sao xa”. 

 

527. CÀ VĂN CÓN. Làm theo lời Bác = Dệt toi quám Pú / Cà Văn Cón; L.T.H 
dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 148.- Tr.65-66 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Bác Hồ ơi! Người đã đến nơi đây/ Mảnh đất này Thuận Châu năm ấy/ Một 
sớm xuân rừng núi đón Người về/ Các dân tộc trong màu áo mới/ Mặt cười vui rạng rỡ 
hò reo/ Hàng cây xanh rung rinh cành đón Bác/ Đàn chim rừng ríu rít reo ca/ Núi Pha 
Luông, Pha Xạ nghiêng mình nghe Bác nói/ Đỉnh Khau Tu rực rỡ nắng xuân/ … Lời 
Bác dạy chúng con xin nhớ…”. 
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528. LÒ LƯƠNG SINH. Hương núi Mường Và = Hướng phá Mướng Vá / Lò 
Lương Sinh // Tạp chí Suối Reo.- 2014.- Số 148.- Tr.71-72 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Anh đi tìm hương núi biên cương/ Gặp lại em bên sườn non gió lộng/ Theo điệu 
nhảy lăm vông/ Theo nhịp cồng lăm tơi/ Điệu khèn bè réo rắt/ … Ơi, sức sống biên 
cương - Điểm sáng tương lai/ Cánh đồng thơm, lừng thơm giống mới/ … Cánh đồng 
xanh, xanh ngát/ Lòng mường ắp tiếng hát dân ca/ … Yêu lắm đó - Hương núi Mường 
Và/ Không chỉ lừng thơm sông núi/ Mà ngát hương hữu nghị Việt - Lào/ Đoàn kết thủy 
chung, Mường Và sáng mãi/ Như tháp xưa vững chãi muôn đời”. 

 

 529. PHAN LƯƠNG. Sự thật Sơn La / Phan Lương // Bản tin Văn hóa Thông 
tin.- 2004.- Số 10.- Tr.43 

ĐC.25 
                  V115H 
“... Khu dân cư nhà cao tầng thẳng tắp/ Đất chuyển mình cây cỏ cũng đơm hoa/ 

Từ các bản những điệu xòe đánh nhịp/ Như gọi xuân về cùng với bản tình ca/ Đàn tính 
tẩu tiếng khèn bè gọi bạn/ Đêm hội xòe như gọi cả mùa xuân/ ... Đêm điện sáng lung 
linh ánh đèn cao áp/ Yêu quý biết nhường nào ôi thị xã Sơn La...”. 

 

530. HOÀNG NAM. Cô giáo vùng cao / Hoàng Nam // Bản tin Văn hóa Thông 
tin.- 2004.- Số 10.- Tr.43 

ĐC.25 
                  V115H 
“... Ngôi trường nhỏ mây vờn lưng núi/ Bốn mùa ai biết mấy nắng mưa/ Trước 

ngàn em nhỏ, nhớ tuổi thơ tôi/ Rợp sân trường tung tăng khăn quàng đỏ/ Bao kỷ niệm 
dóng dả tiếng ve ngân/ Lòng nấu nung đem chữ đến bản mường/ Đêm, từng đêm thao 
thức bên cửa sổ/ Từng trang giáo án ngời sáng tương lai/ Mỗi lời giảng cháy bừng lên 
mơ ước/ Đà giang ơi! Công trình lớn đang chờ”. 

 

 531. VĂN MAO. Đón xuân trên công trình Thủy điện Sơn La / Văn Mao // 
Bản tin Văn hóa Thông tin.- 2005.- Số 11.- Tr.38 

ĐC.25 
                  V115H 
“Mẹ ơi! Tết này con không về quê ăn tết/ Được ở lại công trình thủy điện đón 

xuân/ Ngày khởi công, cũng sắp đến gần/ Con vui quá, như sống trong mộng ảo/ Phút 
thiêng liêng, trên công trình náo nức/ Mẹ có nghe đất nước chuyển mình không?/ Đời 
đẹp tươi, như một đóa hoa hồng/ Xuân đang đến, cả Sơn La dang tay chào đón/ Xin chào 
xuân, mừng non nước sang trang/ Hoa thắm nở, trên đại ngàn Tây Bắc/ ... Mùa xuân 
này, mãi tỏa sáng lung linh”. 

 

532. MÙI LIỂNG. Hẹn... / Mùi Liểng // Tạp chí Văn hóa Thông tin.- 2005.- Số 
14.- Tr.35 

ĐC.25 
                   V115H 
“Sông Đà ơi! Mãi chảy về xuôi/ Có hay chăng lòng ta muốn nói/ Miền núi đang 

cần điện hỡi sông!/ Cho bản mường rực ánh sao mai/ Mường La ơi! Ta đã về đây/ Mang 
niềm tin - tình yêu - sức trẻ/ Ngăn sông Đà khơi nguồn than trắng/ Để ngày mai ánh điện 
sáng muôn nơi...”. 
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533. HẰNG TÂM. Giọt mưa trên sông Đà / Hằng Tâm // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1994.- Số 3+4.- Tr.45 

ĐC.28 
                V115NGH 
“Có giọt mưa nào/ Từ ngọn nguồn mây phủ/ Có giọt mưa nào/ Tự nắng bể ngược 

trời cao/ Góp thành sông Đà/ Ngàn năm huyền thoại?/ ... Thế kỷ sắp sang trang/ Sông Đà 
góp phần làm nên dòng điện sáng/ Thác sông Đà xưa giờ nhường lời cho tiếng máy/ Con 
nước xưa thôi giận dữ. Sóng vỗ bờ/ Hồ sông Đà hội tụ con nước tự mọi nguồn khe/ Mở 
lòng ấp ôm bóng núi...”. 

 

534. LÒ XUÂN THƯƠNG. Sơn La đang khởi sắc = Sơn La đang piến thái / 
Lò Xuân Thương; Hoàng Trần Nghịch dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1996.- Số 2.- 
Tr.6 

ĐC.28 
                V115NGH 

“... Đồi Khâu Cả rực rỡ hoa mai/ Pom Pha Hài sao trời tỏa sáng/ Suối Nặm La lung 
linh bóng điện/ Xe đi cuồn cuộn, bướm giỡn đàn/ San sát vươn cao, nhà thi núi/ ... Cà phê, 
trái quả trĩu cành/ Núi, đồi rải thảm tre xanh/ Ven làng, bờ suối rì rào cành dâu/ ... Đến nay 
như phép thần thông/ Sông Đà chặn đứng thành hồ biếc xanh/ Long lanh, cá lội, núi đồi 
soi gương/ ... Sơn La khởi sắc đổi đời từ đây”. 

 

535. TUYẾT ANH. Làng khai hoang / Tuyết Anh // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1977.- Tr.17-18 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Hợp tác xã Kiến Xương cái tên mới đặt/ … Một năm sau mình cấy lúa hai 
mùa/ Cái sân kho phải mở mang thật rộng/ Việc đầu tiên là dựng ngay trường học/ Khu 
đồi trước mặt trồng mía trồng khoai/ Còn bao nhiêu dự định lâu dài/ Làng kinh tế nhất 
định còn nhiều cái mới/ … Ngô, lúa mênh mông, núi lạ hóa làng xanh/ Ta đã lớn với quê 
hương rồi đấy…”. 
 

536. NGUYỄN KHÔI. Nông trường ngô / Nguyễn Khôi // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1977.- Tr.22 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Đồng ngô vàng đẫm chân trời/ Nắng mênh mông chín bồi hồi cánh ong/ Máy 
liên hợp cuộn trên đồng/ Ô tô nối chở vàng dòng ngô thơm/ … Tôi đi tôi nhớ nông 
trường/ Tháng ba hoa gạo bốn phương gọi về/ Mùa gieo tất bật mải mê/ Đèn pha sáng 
ngỡ đêm hè sao sa/ … Vời cao như núi sân ngô/ Ngọt thơm khói sấy, kín mờ máy xay/ 
Cám ngô vàng cả lông mày/ Để đôi con mắt em hay liếc cười…”.  

 

537. NGUYỄN KHÔI. Nông trường Mộc Châu / Nguyễn Khôi // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.23 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Mộc Châu bát ngát thảo nguyên/ Cỏ non mơn mởn trời viền tít xa/ … Đồi chè 
lảnh lót tiếng chim/ Xe anh chở sữa lượn êm bên người/ Núi xanh tím ngát mù trôi/ Mái 
nhà trắng đọng mùi vôi ấm nồng/ Xuân dâng lên khoảng trời trong/ Đàn bò đủng đỉnh 
cánh ong dập dìu…”. 
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538. ĐÀO XUÂN NGÀ. Tiếng nổ hàng ngày / Đào Xuân Ngà // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.51 

 ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Dãy núi đá lâu nay/ Công trường mở - rộn ràng tiếng máy/ Từ nương rẫy tôi 
hướng về nơi ấy/ Sớm chiều nghe tiếng nổ rất đanh/ Vui nào hơn ta vui ngày xuân/ Pháo 
mừng bản tôi, bội thu năm tấn/ Từ công trường dậy lên tiếng sấm/ Tiếng nổ mìn, bụi 
trắng đá bay...”. 

 

539. CẦM HÙNG. Đoàn quân đi làm ánh mặt trời / Cầm Hùng // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.61-62 

 ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Nay bản mường hãy hát lên/ Cùng đoàn quân đầu xuân ra trận/ Đã về đây với 
Chiềng Ngàm/ Lập công mỗi giờ ngàn mét khối/ … Dân bản bảo bộ đội hăng đánh Mỹ/ 
Hòa bình xong chưa kịp nghỉ một ngày/ Đã về mở đường qua Khau Lay/ Đào móng xây 
nền từ dòng thác/ Để đưa điện về rừng thắp sáng/ Đưa điện về làng chạy máy xay/ Đem 
vô tuyến về để ngọn sàn/ Cho già làng xem tin thế giới…”. 

 

540. CHÂU HỒNG THỦY. Bình minh trên thị xã / Châu Hồng Thủy // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.101 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Có lên miền Tây mới thấy nhiều đổi khác/ Thị xã bộn bề gạch ngói dựng xây/ 
Từ trăm miền đất nước tụ về đây/ Miền ngược miền xuôi chung tay xây sự sống/ Mặt 
trời lên, thị xã càng náo động/ Lại một ngày, nhịp sống hối hả thêm…”. 

 

541. XUÂN ĐÀI. Vui như những tiếng chim rừng / Xuân Đài // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.103 

 ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Đoàn lính trẻ chúng tôi/ Mới vào bộ đội/ Mầu áo quần còn mới/ Như mùa 
xuân cuộc đời/ … Đẹp nào hơn bạn hỡi/ Lớp lính trẻ tươi vui/ Đang làm theo tiếng gọi/ 
Đi làm đẹp cuộc đời/ … Mở đường lên Chiềng Ngàm/ Bắt thác cho điện sáng/ Mai đây 
rừng hoa ban/ Ánh đèn thêm tỏa rạng”. 

 

542. NGUYỄN KHÔI. Chè Nà Sản / Nguyễn Khôi // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1977.- Tr.107 

 ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Anh lên Nà Sản thưởng trà/ Ngụm chè tươi mới đậm đà làm sao/ Đồi cao sương 
muối gió Lào/ Chè xanh mút mắt lạc vào chi đây?/ Hàng chè hút tới chân mây/ Nông 
trường mỏi cánh chim bay… một vùng...”. 

 

543. LÒ VĂN E. Mùa hoa vông / Lò Văn E // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1977.- 
Tr.109-110 

 ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Đất hòa bình một nguồn vui khơi rộng/ Hết Mỹ rồi sông lặng, núi thêm 
duyên/ Bên hố bom sâu. Ban nở trắng thơm lừng/ … Đường ta đi như chỉ thêu mặt vải/ 
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Qua bản mường, qua vườn hoa trái/ Những nụ cười trên những công trường/ Đang thi 
công cho đường đời ta phẳng/ … Ơi hoa vông trăm cành nở rộ/ Giục lòng ta nô nức 
dựng xây...”. 
 

544. TRẦN NGỌC ANH. Gặp cô công nhân máy đường Chiềng Pấc / Trần 
Ngọc Anh // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.116 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Lần đầu nhà máy, gặp em/ Bỗng dưng anh thấy đời thêm ngọt ngào/ Dáng em 
đứng máy xinh sao!/ Anh nghe vị ngọt thấm vào trong tim/ … Ra về nhớ mãi bàn tay/ 
Làm nên mật ngọt, hương say cho đời”. 

 

545. BẾ KIẾN QUỐC. Biết ơn người mở nông trường / Bế Kiến Quốc // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 1975.- Số 1.- [Kxđ] 

ĐC.28 
                 V115NGH 

“… Xưa: Hoang vu đất Chiềng Ve/ Nay: Đàn bò với đồi chè ngát thơm…/ Đổi 
thay bộ mặt quê hương/ Biết ơn người mở nông trường vì ta!/ … Núi rừng bát ngát Sơn 
La/ Mai đây đất sẽ nở hoa thắm vườn/ Nước non mình đẹp tươi hơn/ Biết ơn người mở 
nông trường Chiềng Ve!”. 

  

546. TUYẾT ANH. Hương cốm mới / Tuyết Anh // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1975.- Số 1.- Tr.47 

ĐC.28 
                V115NGH 

“… Công tác chưa quên, ba lớp một mình thầy/ Cái lán chông chiêng giữa rừng 
già bỏ ngỏ…/ Trong giáo án hôm đầu nức mùi tre nứa/ Lối lên trường đá cứng ráp bàn 
chân/ Ngày đi mường xa, đêm xuống bản gần/ Cái chữ phải tìm người đến học/ Lèn đá, 
chân mây, gập ghềnh, gai góc/ Anh cán bộ phong trào lặn lội đầu tiên/ Bản đã vào mùa, 
lúa chín trước đàn em/ Ba cái lớp trao đưa người ở lại/ Cô giáo vùng cao - là em ngày 
ấy/ Nhớ thương gì đã nước mắt vòng quanh…”. 

 

547. NGUYỄN KHÔI. Nà Sản mùa xuân / Nguyễn Khôi // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1975.- Số 1.- Tr.49 

ĐC.28 
                V115NGH 

“Anh trở về Nà Sản giữa mùa ban/ Hoa “thân mát” trắng ngàn, đồng đang ngày 
bừa vỡ/ … Búp chè xanh nhìn mà yêu mát mắt/ Đưa ngô lên đồi tiếng cày máy ru 
ngân…/ Trời khắc nghiệt nhưng thua chí công nhân/ Tiếng máy hút mạch nước lên như 
sữa chảy/ … Cả cao nguyên hoa lá trổ xanh ngàn…”. 

 

548. NGUYỄN CHÍ DŨNG. Thanh âm vùng quê mới / Nguyễn Chí Dũng // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1976.- Số 1.- Tr.26 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Ơi thảo nguyên xanh đến bất ngờ/ Mưa rắc phấn trên bạt ngàn đồng cỏ/ Tiếng 
cô gái gọi bò ru cánh gió/ Như tiếng mưa gọi cỏ mượt mà lên/ Đây công trường tiếng xe 
đan dọc ngang/ Công nhân đào móng tường hối hả/ Cuốc, choòng gặp đá ngầm - tóe lửa/ 
Nghĩ về tầm cao, tuổi thọ công trình…/ Những luống cày rạch thẳng đến bình minh/ Mở 
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nông trường bát ngát/ Trong hương đất ấm nồng nghe xôn xao/ Cựa mình xuyên đất thắp 
mùa xanh…”. 
 

549. ĐINH VĂN LÀNH. Niềm vui của người thầy giáo / Đinh Văn Lành // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 1976.- Số 1.- Tr.61 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Có phải mỗi trang đời rộng mở/ Từ mỗi trang giáo án hôm nay/ Có phải mỗi 
niềm vui bỡ ngỡ/ Được nhen lên từ trên bục giảng này/ Thầy đã hiểu những điều em mơ 
ước/ Thầy đã nghe trong mọi nỗi khát khao/ Và ghi trọn trên từng trang giáo án/ Mỗi 
tấm lòng ngời một ánh sao/ … Thầy lại viết tiếp trang giáo án/ Chắp cho em những đôi 
cánh ước mơ/ Và mỗi lúc nhìn các em khôn lớn/ Là niềm vui lại đến từng giờ”. 

 

550. HỒNG HIỀN CHẤT. Thị xã hoa đào / Hồng Hiền Chất // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1978.- Tr.11-12 

ĐC.28 
                         V115NGH 
 “… Bốn phương về lộng gió hồn ta/ Thị xã hoa đào - hóa thân, trở dạ/ Đường phố 
ngổn ngang đất đá/ Tiếng mìn phá núi mở đường ngay trong thị xã/ Tôi gặp những Khun 
Chương/ Những Nữ Oa đội trời đập đá/ Những chàng trai bản lái ủi, lái ben rời núi/ 
Những giàn giáo vút lên đâm toạc cả nắng sương/ … Tôi tiếp nhận quê hương trong đổi 
thay dữ dội/ Tôi uống say tiếng trẻ ngọt ngào/ Mỗi buổi đến trường qua những con 
đường lịch sử…”. 

 

551. NGUYỄN ANH TUẤN. Mùa bông giữa nông trường / Nguyễn Anh Tuấn 
// Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1978.- Tr.18 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Tháng trước tôi qua, theo chân em - cô kỹ thuật/ Thăm những ruộng bông của 
nông trường/ … Tháng này tôi qua, không sao tin ở mắt/ Sững người hồi lâu trước một 
biển mây bông/ Tôi nhìn bông, nhìn em, như tìm một điều gì đặc biệt/ Bông nở tự trời 
cao, hay nở tự đáy lòng?/ Những hố bom Mỹ đâu đây còn sót lại/ Cứ xóa dần đi bởi màu 
trắng tinh khôi/ … Những người công nhân đầu hai thứ tóc/ Kể lại buổi đầu phạt cỏ 
tranh, đánh gốc, san nền/ Trèo lên cây tìm hướng đi của đất/ Cho những ngày được bấm 
ngọn, cày vun/ Mùa hái bông kiên trì như là đan áo rét/ Quả này nở tung, quả kia mới 
chúm chím môi cười/ Tôi lại gặp em nhịp tay đưa thoăn thoắt/ Có phải, em là người đan 
áo rét cho đời?/ … Tình yêu con người âm thầm tích tụ/ Cho những mùa bông tỏa trắng 
ngần”. 
 

552. TRẦN NGỌC ANH. Tôi kể chuyện này / Trần Ngọc Anh // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1978.- Tr.21 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Em ra đời trong thẳm sâu đêm đen/ Mới hai tháng mẹ đã địu lên rừng hái 
măng, đào củ/ Nhớ sao hết những đêm dài đói rét rợn người, không ngủ/ Chẳng nghe 
tiếng ru hời chỉ tiếng mẹ thường rên!/ Rồi Đảng về như một buổi mai lên/ Xóa sạch bóng 
đêm, đẩy lùi heo hút/ … Và hôm nay/ Giữa thị xã Sơn La rực rỡ ánh đèn/ Giữa lộng lẫy 
tầng cao thắm màu ngói đỏ/ Tôi lại gặp em!/ Giữa bộn bề sách, vở/ Em soạn bài đại số 
dạy đàn em/ Nào đạo hàm, nào tang, cốt, cosin/ Tôi lóa mắt cứ nhìn em bỡ ngỡ/ Ôi có 
phải chính là em đó/ Cô bé bản xa nghèo khổ ngày xưa?...”. 
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553. LÒ DÂN LA. Hạt vàng đỏ em ươm / Lò Dân La // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1978.- Tr.34-35 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Đất Sông Mã đất của “tình yêu”/ Dải biên cương “măng núi” mọc chập trùng/        
… Mà những bàn tay ngàn chị, ngàn anh cô bác/ Nà Nghịu, Hương Sơn, Huổi Một, Pá 
Không/ Hơn “Ải Lậc cậc” nhổ núi san đồi/ Tiếng cười bay bổng giữa không gian/ 
Những đôi bàn tay nâng bầu cây phủ/ ... Mỗi chiếc bầu ươm - tay nâng trằm xuống đất/ 
Là cả bầu “tình yêu”/ Cho những chàng trai, gái Puộc, Xá, Kinh, Thái, Mèo/ Đậm thêm 
tình đất nước/ Điểm tô cho Sông Mã quê đất tình/ Giàu rừng vàng đỏ, vàng xanh, trắng 
ngần”. 
 

554. NGUYỄN CHÍ HƯỜNG. Em gái vườn ươm / Nguyễn Chí Hường // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 1978.- Tr.37 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Vườn ươm bên cạnh suối/ Hạt nẩy mầm xinh xinh/ Tay em đưa thùng tưới/ Hạt 
mầm mai lên xanh/ … Các em cùng về đây/ Sống trong tình tập thể/ Cùng một nghề 
ươm cây/ Vui gì hơn em nhỉ/ … Khi nghĩ về vườn ươm/ Bạt ngàn rừng cánh kiến/ Anh 
nghe trào thương mến/ Chợt gọi thầm tên em/ Ơi em gái vườn ươm/ Tâm hồn em giàu 
quá/ Từ những bàn tay nhỏ/ Bao rừng cây lên xanh”. 
 

555. CẦM HÙNG. Ngọn lửa công trình / Cầm Hùng // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.-1978.- Tr.32-33 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Ngọn lửa em đốt trong đêm/ Làm ánh sáng khi mặt trời đi ngủ/ … Nơi đục đá, 
lắp mìn/ Nơi xúc đất, kéo xe/ Nơi xẻ núi đào mương/ Nơi rải đá đắp đường/ ... Đào 
móng xây công trình thủy điện/ Ngàn đống lửa bập bùng reo/ Thành tiếng hát hòa theo 
con thác trắng/ Ngọn lửa hồng như ánh nắng/ … Em thắp lên ngọn lửa tim mình/ Giữa 
công trình thủy điện”. 
 

556. ĐINH LÀNH. Thầy đã về với bản / Đinh Lành // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1978.- Tr.43 

ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Chúng em đi tới lớp/ Khi trời chưa tan sương…/ Khi núi cao thức giấc/ Vang 
vang tiếng đọc bài/ Những tia sáng mặt trời/ Xua tan sương buổi sớm/ … Lớp trường em 
ngồi học/ Mái lá tạm che sương/ Song có thầy có bạn/ Bao la những tình thương/ Thầy 
đã về với bản/ Dựng lên những mái trường/ Cho chúng em ngồi học/ Từ mỗi sáng mờ 
sương”.   
 

557. TRỊNH DUY HƯNG. Tiếng suối / Trịnh Duy Hưng // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1978.- Tr.44 

ĐC.28 
                V115NGH 

“… Suốt cả mùa mưa con nước đục ngầu/ Suối chuyên chở phù sa về với lúa/ Ôi 
những bãi bờ châu thổ/ Xây mùa trái ngọt hẳn từ đây/ Trong cái ồn ào của dòng chảy ta 
nghe/ Là tiếng gỗ, nứa, tre về xuôi hò hẹn/ Có tiếng đồng bằng ngược suối về với núi/ 
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Đậm đà hạt muối thảo thơm…/ Thị trấn nào nơi tiếng suối đi qua/ Giàn giáo lô nhô, bộn 
bề gạch đá/ Tiếng suối chảy cần cù trong tiếng máy/ Thắp điện sáng bừng như một trời 
sao…”. 

 

558. PHAN BÁ. Thị xã tháng ba / Phan Bá // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1978.- 
Tr.44 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Thị xã ta đang vào mùa xây dựng/ Lấn nghèo nàn từng bước em ơi!/ Tiếng chim 
kêu - bay bổng cuộc đời/ Vượt gian khó nhịp thời gian hối hả/ … Giọt mồ hôi đong bát 
cơm đầy/ Giàn giáo gọi vữa hồ ta đấy/ Và mặt bằng - trắc địa đang soi/ Đường Tô Hiệu 
bộn bề đá sỏi/ Máy húc ngày đêm bạt núi san đồi/ … Em đi cùng anh đến một công 
trường/ Nhà máy điện đang xây nền đổ móng/ Trưa chói chang bụi bay đầy phố nắng/ 
Tiếng hát cười rộn ánh trăng lên…”. 

 

559. PHAN BÁ. Lời chung thủy / Phan Bá // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1978.- 
Tr.48-50 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Nông trường Tô Hiệu Sơn La/ Sẽ như đào thắm ngàn hoa rực trời/ … Rày 
trông cửa rộng nhà cao / Lung linh ánh điện ngàn sao sáng ngời/ Mượt chè xanh rộng 
sân phơi/ Trắng bông như thể sáng ngời biển Đông/ Rải vàng ngô ngợp ngàn đồng/ Lợn 
bò chuồng trại ngói hồng giăng giăng/ Kia nhà từng dãy mái bằng/ Điện, cơ, hóa học ta 
hằng ước mơ/ Bây giờ giàu đẹp cơ đồ/ Thấm sâu tình Đảng ngọn cờ giương cao/ Lòng 
riêng, riêng cũng tự hào/ Có bàn tay nhỏ góp vào cơ ngơi…”. 
 

560. CHÂU HỒNG THỦY. Qua Mộc Châu / Châu Hồng Thủy // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1978.- Tr.53 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “... Xe tôi chạy băng băng trên đồng cỏ/ Nâng kính lên, mát rờn từng cơn gió/ 
Hương vị chè đã đậm ở làn môi/ Hoàng hôn buông lên những sườn đồi/ Bò đủng đỉnh đi 
về trong nắng tím/ Bầu sữa căng chứa những dòng ngọt lịm/ Người chăn bò chan chứa 
những niềm vui/ Ánh mắt ai như tha thiết chào mời/ Xe hãy dừng cho tôi thăm đồng cỏ/ 
Thảo nguyên ơi đất muôn đời mầu mỡ/ Cỏ xanh rờn như một tấm thảm nhung/ Ôi mầu 
xanh trải mãi trập trùng/ Đàn bò kia chính là hoa trên thảm…”. 

 

561. HÀ LƯƠNG. Tiếng máy / Hà Lương // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1980.- 
Số 1.- Tr.23 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Quê em rộn tiếng máy/ Cánh tay thon những cô gái áo chàm/ Đuôi khăn piêu 
gió lay như múa/ Áo cúc bướm đẹp như chùm phong lan/ Đôi bàn tay quen dệt vải thêu 
khăn/ Nay nhảy lên buồng lái nắm chắc vô lăng/ Những luống cày vạch thẳng hướng 
tương lai/ Gạt những nghèo nàn, lấp cả tối tăm/ … Luống cày tay em thêu/ Đất thơm trên 
quê mới/ Bản mường vui đầm ấm/ Ngô, lúa mừng bội thu/ Ôi cô gái quê em/ … Góp sức 
cùng quê hương/ Tiếng máy chạy rộn ràng/ Cả vùng vui xốn xang/ Bóng em đang trải 
rộng/ Bãi đồi lộng gió ngàn”. 
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562. CHÂU HỒNG THỦY. Hò mái đẩy trên đồi chè Mộc Châu / Châu Hồng 
Thủy // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1980.- Số 1.- Tr.25 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “Cùng em lên tận đồi chè/ Nhìn tay em hái, mải mê quên về/ … Giữa hàng nón 
trắng nhấp nhô/ Bỗng nghe em cất tiếng hò bao la/ Giọng hò xứ Huế quê ta/ Theo em lên 
tận Sơn La núi rừng/ Ơi cô em gái miền Trung/ Lời em man mác cho lòng anh say/ 
Tưởng như biển cũng về đây/ Đồi chè lượn sóng xanh đầy thảo nguyên/ Lòng anh là 
nước triều lên/ Nón em là cánh buồm trên đồi chè…”. 
 

563. HỒNG HÀ. Em đi gặt lúa / Hồng Hà // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1980.- 
Số 1.- Tr.27 

ĐC.28 
               V115NGH 
 “Hôm qua vững tay bút/ Hôm nay chắc tay liềm/ Từng bông vàng hạt mẩy/ 
Không sót bàn tay em/ … Mấy hôm làm xã viên/ Em thấy mình thêm lớn/ Trong lòng 
em xao xuyến/ Hòa quyện tình công nông/ Sáng nay lên lớp học/ Bài lại nối thêm dòng/ 
Tóc còn thơm hương lúa/ Niềm vui tràn mênh mông”. 
 

564. ĐÀO XUÂN NGÀ. Đẹp những bàn tay / Đào Xuân Ngà // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1980.- Số 1.- Tr.33 

ĐC.28 
               V115NGH 
 “… Những bàn tay cô gái vườn ươm/ Dù giỏi giang vẫn mảnh mai con gái/ Nhát 
cuốc bổ vào đất sỏi/ Hạt nẩy mầm lách đất vươn lên/ … Long não thơm - mượt mà sắc 
lá/ Ôi có phải cây có sắc chờ mùa hoa/ Mồ hôi em lấp lánh lá non này/ Đi giữa đồi anh 
nhớ những bàn tay”. 
 

565. ĐÀO XUÂN NGÀ. Cao nguyên sinh nở / Đào Xuân Ngà // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1980.- Số 1.- Tr.46 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Nà Sản cao nguyên đó/ Nước hồ dâng trong xanh/ Đàn cá lội tung tăng/ Cá lạ 
đồi, lạ núi/ Người du cư trở lại/ Không nhận ra đất xưa!/ Mặt hồ động sớm trưa/ Rộn ràng 
vang tiếng máy/ Những băng chuyền gạch ngói/ Xưởng gạch trên cao nguyên/ ... Đồi chè 
nay sinh nở/ Mái ngói hồng cao nguyên/ Đâu có phép thần tiên/ Sức người làm theo 
Đảng/ Đắp đập dâng nước lên/ … Đất cựa mình sinh nở/ Ánh điện sáng lung linh/ Cao 
nguyên hồng ngói đỏ”. 
 

566. VIỆT ANH.  Nước - lúa và hoa / Việt Anh // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1980.- Số 1.- Tr.44-45 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Yêu biết mấy những hồ nước xanh trong/ Như tấm gương thần long lanh trên 
núi/ Mẹ ơi mẹ hết lo chia nước ống/ Bản ta nay nước vỗ sóng trên đồng/ Các chị nay 
những nàng tiên bạc/ Các anh là dũng sỹ đi diệt trăn tinh/ Những con người đang làm 
theo lời Bác/ Giành lại cho ta nước mát lành/ … Sức một nhóm người đã làm thủy lợi/ 
Tài gấp trăm lần truyện cổ Ngu Công/ … Đảng đang gọi ta bắt nước phải bay qua núi 
qua thung/ Mở ruộng thâm canh mở đồng tăng vụ/ … Làm thủy lợi có triệu tay dũng sỹ 
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sẵn sàng đi trước/ Bằng sức người giành lại nước cho ta/ Để ruộng quê mình vui nở - lúa 
và hoa/ Đảng đang gọi ta/ Đi làm ánh sáng/ Từ dòng nước ta mở Chiềng Ngàm điện về 
vui bản/ Ta mở những Chờ Lồng/ Để mai ngày Cò Nòi - Hát Lót/ Xếp ngang tên với 
Mường Tấc, Mường Than/ … Dẫn nước chảy lên đồi cao đồi thấp/ Cho quê ta đẹp bản 
tình ca/ Đảng đổi đời cho đất mới Sơn La”. 

 

567. LÊ NGỌC THẮNG. Khúc hát sông Đà / Lê Ngọc Thắng // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1984.- Số đặc biệt.- Tr.28-29 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
            “… Sông Đà, sông Đà/ Con sông lành, con sông dữ/ Con sông tự ngàn đời ghi 
dấu vết ông cha/ … Sông hung dữ, sông lắm ghềnh nhiều thác/ Con sông đen bất trị đã 
bao đời…/ Mà hôm nay, sông bỗng dưng dừng lại/ Trước tay ta, theo ý muốn con người/ 
Chặn sông lại, cho cuộc đời đi tới/ “Dòng than trắng vô biên” thành hiện thực cho đời/ 
Chặn sông lại, sông sẽ thành hồ lớn/ Cho chàng trai HMông xuống núi lái tàu/ Cô gái 
Thái thành công nhân bến cảng/ Cho già mường quăng lưới giữa hồ sâu…/ Ơi Sơn La, 
bản tình ca/ … Giai điệu mới trong bài ca Tổ quốc/ Khúc hát dựng xây khúc hát sông 
Đà”. 

 

568. ĐÀO XUÂN NGÀ. Chờ Lồng niềm mơ ước / Đào Xuân Ngà // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1980.- Số 2.- Tr.18-19 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “... Tiếng mìn nổ núi rung/ Chim chuyền cành ngơ ngác/ Cánh rừng nghiêng xào 
xạc/ Sóng sánh mặt suối trào/ Tiếng búa, tiếng cuốc đào/ Ầm ì xe rú máy/ Thung lũng 
ấm hơi người/ Chờ Lồng vui sức dậy!/ ... Những cánh đồng mênh mông/ Cò Nòi và Hát 
Lót/ Bao năm người mơ ước/ Nước nước đã đến gần!/ Ta xây đập nước tràn/ Ta đào 
mương dẫn nước/ Bàn tay rộp sần chai/ Chờ Lồng niềm mơ ước!/ Ôi đẹp sao dòng nước/ 
Mát trong giấc mơ người/ Những cánh đồng dào dạt/ Hương thơm lúa vùng đồi”. 

 

569. HỜ A DI. Ăn tết xong đến lúc ta đi học = Muoz tsiez nox tas tar per luz 
cheix muk cv ntour / Hờ A Di // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1986.- Số 4.- Tr.20-21 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Ăn tết xong rồi/ … Đến lúc học sinh ta/ Rủ nhau cùng đi học/ Ở các trường gần 
xa/ … Các bạn học sinh ta/ Đi tới trường tới lớp/ Dù khó khăn đến mấy/ Nhưng ta đừng 
lùi bước/ Ta hãy gắng sức học/ Hiểu chủ trương đường lối/ Đem về dạy đồng bào 
HMông/ Xây dựng cuộc đời mới/ … Mai đây về xây dựng/ Có ánh điện sáng trưng/ Trên 
khắp bản HMông ta”. 
 

570. XUÂN ĐÀI. Giữa ca ba gặp em / Xuân Đài // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1986.- Số 4.- Tr.33 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Gặp em đêm ấy giữa ca ba/ Dưới hàng điện sáng tựa chùm hoa/ Hương mía tỏa 
thơm đêm Chiềng Pấc/ Anh mải nhìn em không muốn xa/ … Em vẫn miệt mài giữa ca 
ba/ Dáng em lồng lộng bên cỗ máy/ Hương mật - tình em quyện nhụy hoa…”. 

 

571. ĐINH SƠN. Rừng hoa quê chè / Đinh Sơn // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.-  
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1985.- Số 3.- Tr.5 
           ĐC.28 

                V115NGH 
 “Sáu Mường, dải đất thân thương/ Bao la, bát ngát, quê hương vùng chè/ Nhớ khu 
du kích anh về/ Thấy làng đổi mới, thấy quê đẹp giàu/ Lối đi, xưa cỏ lúp đầu/ Nay 
đường mở rộng, rừng sâu sáng rồi/ … Xa rời lối sống du canh/ Định cư, lấy gốc chè 
xanh dựng đời/ Bãi Đu, Suối Bí ta ơi!/ Mang ơn Đảng, Bác đời đời không quên/ Tân 
Lang, mái ngói mọc lên/ Làng bên thấp thoáng cũng xen sắc hồng/ Say sưa trước cảnh 
hương đồng/ Lúa vàng trải lụa reo bông vẫy chào/ … Rau đầy vườn, cá đầy ao/ Cam, 
xoài trĩu quả đu vào mái hiên/ … Ấm no, hạnh phúc đây rồi/ Vui câu đang, khắp, ngọt 
lời dân ca/ Cánh chè bay bổng gần xa/ Nước non, mường, bản quê nhà thắm tươi/ Đất 
cho sức sống con người/ Chè cho hương sắc, tô đời đẹp sao”. 
 

572. XUÂN TRÀO. Trại ong / Xuân Trào // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1985.- 
Số 3.- Tr.41 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Giữa màu xanh biếc lá/ Những mái hồng rất tươi/ Len lỏi trong rừng là những 
đõ ong/ … Cái nắng mùa xuân óng vàng như mật/ Và gió rừng cũng chứa một mùi 
hương/ … Những cánh ong như vẫy chào cô bác/ Tới thăm vùng hương sắc miền Tây/ 
Những cô gái trại ong rất trẻ, rất sang/ Chăm chút đàn ong với tâm tình người mẹ/ … 
Ong với người cái tình ân ái/ Vì thế nên ong chia mật với người/ Và ong cũng là trái chín 
của đời/ Ong lại cùng ta đi vào trận mới…”. 
 

573. HOÀNG TRẦN NGHỊCH. Huyện Sông Mã biên thùy = Huyện Nặm Ma 
đen mướng / Hoàng Trần Nghịch; Hoàng Mai Lộc dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1985.- Số 1.- Tr.44-45 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Huyện biên thùy liền núi/ Huyện biên giới có tên/ … Rừng trùng điệp voi đàn, 
vượn hót/ Núi ôm núi Việt - Lào liền dải/ Đậm nghĩa tình Sông Mã biên cương/ … Sông 
Mã vươn mình mạnh chân bước/ Tưng bừng nhộn nhịp xây mường bản/ … Những dòng 
mương đưa nước tưới bãi hoang/ Cho chiêm mùa ngô đỗ óng vàng khắp nơi/ Nhà cao 
mái ngói đỏ tươi/ … Sông Mã giàu mạnh huyện biên cương…”. 
 

574. ĐÀO XUÂN NGÀ. Mở đường lên vùng than / Đào Xuân Ngà // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1985.- Số 1.- Tr.47-48 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Tây Bắc còn có những vùng than/ Mường Chùm, Quỳnh Nhai, Hang Mon đất 
lạ/ Dưới tán rừng ngợp xanh màu lá/ Đất bao đời ấp ủ rừng than/ Những người thợ mỏ 
đầu tiên/ … Dựng lán lên mở những con đường/ Đường lên vùng than, đường xuôi Hà 
Nội/ Đoàn xe cuộn hồng lớp bụi/ Chở đầy tình người ở vùng than/ … Đêm miền Tây 
đâu chỉ rì rào gió núi/ Nay máy lên tầng, người mở suối than!”. 
 

575. SÙNG PÀ SÚA. Con cháu ta tới trường = Pez tex tuz tex nxeik muk 
cơưv / Sùng Pà Súa; Hờ A Di dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1985.- Số 1.- Tr.55-56 

           ĐC.28 
                V115NGH 
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 “… Đất nước đã hòa bình/ Hãy cho con cháu ta tới trường/ … Đất nước đã yên 
vui/ Hãy cho con cháu ta tới lớp/ Con cháu ta tới trường/ Được học hành mở mang trí 
tuệ/ Dựng xây Tổ quốc đẹp giàu/ Cho đời ta sung sướng ngàn năm/ Con cháu ta tới lớp/ 
Được học hành mở mang kiến thức/ Xây đời ta ấm no hạnh phúc/ Cho lòng ta vui mãi 
ngàn đời”. 

 

576. NGUYỄN THANH SÂM. Thung lũng thì thầm / Nguyễn Thanh Sâm // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1986.- Số 3.- Tr.7 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Ta tìm nhau trong nắng gió công trường/ Em vào đây, phá đá mở đường/ Bàn 
tay rộp phồng/ Con đường vòng lên - nối những sườn núi gió/ Nối tình yêu, nối những 
cuộc đời/ … Anh gửi nhớ trong thì thầm lời gió/ Anh gửi thương trong màu nắng 
đỏ/ … Nghe lá kể câu chuyện tình tha thiết/ Bao đôi lứa/ Sẽ gặp nhau - nơi thung lũng 
tình yêu…”. 
 

577. TRẦN VĂN MÃ. Bài thơ viết ngày 20 - 11 / Trần Văn Mã // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1986.- Số 3.- Tr.19 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Bao năm rồi trên thị xã Sơn La/ Mái trường vẫn mang tên anh: Tô Hiệu/ 
Những lớp em tôi đã qua thời niên thiếu/ Riêng mái trường vẫn hồn nhiên như xưa/ Để 
mái trường vẫn hồn nhiên như xưa/ Ở nơi này đã diễn ra bao nhiêu điều mới lạ/ Nhưng 
ngày ngày thầy cô vẫn lên bục giảng/ Đêm đêm bên giáo án vẫn mải miết chuyên cần/ 
Hết lòng nghĩ về: Hạnh phúc trăm năm/ … Không lay động được tấm lòng thầy giáo/ 
Mọi việc sẽ qua đi dù có trời giông bão/ Chân lý vẫn vững bền vì chân lý trường sinh/ 
Nơi mỗi mái trường một vườn ươm mầm xanh”. 

 

578. PHÀN ĐÌNH HẶC. Cô giáo về bản = PLan di giáo tài / Phàn Đình Hặc // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1987.- Số 4-8.- Tr.6-7 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Vượt qua khe sâu qua vực thẳm/ Hình dáng cao cao vượt đèo mây/ Đi về phía 
quê hương miền đất lạ/ Say đắm lòng người sáng tương lai/ Lớp lớp trẻ thơ tay vẫy gọi/ 
Người mẹ  yêu thương đang đến rồi/ Quây quần các cháu gọi em là cô giáo”. 

 

579. LÒ VĂN CẬY. Con mương sưởi ấm lòng người = Mương ún chaư / Lò 
Văn Cậy // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1987.- Số 1.- Tr.8-11 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Ý Đảng lòng dân - Dân cất bước rung chuyển/ Nắng cháy da, mặc nắng/ Mưa 
xối xả, mặc mưa/ Đập đá đen lấy của vào bem/ Đập đá đỏ đá xanh cho lòng mương nước 
hát/ Đẩy núi đá sang bên/ … Vách đá thành dòng mương cá tụ/ … Ơi con mương nâng 
đất nâng mường/ Mương ấm lòng ấm dạ/ Ấm vào thớ đất lạnh hoang xưa/ Khai sinh cho 
khóm lúa nặng bông vàng/ Khắp vùng ánh bình minh tỏa ấm/ … Tiếng ngoạng ngân 
quyện tiếng nước reo vang!”. 
 

580. XUÂN ĐÀI. Trong nước xanh / Xuân Đài // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1987.- Số 1.- Tr.24 
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           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Từ buổi anh khơi dòng kéo Bắc/ Lại chờ dòng nước Chờ Lồng xanh/ Chiềng 
Ngàm điện - nước hai dòng tỏa/ Thủy lợi - dân mừng đón các anh/ Từ buổi mái đầu óng 
mướt xanh/ Anh đã qua bao thác bao ghềnh/ Nay dòng nước bạc như có cánh/ Bay tới 
mường xa, tới bản gần”. 

 

581. LƯỜNG QUÝ. Ánh sáng sông Đà / Lường Quý // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1989.- Tr.39 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Đà giang ơi!/ … Hôm nay sông đã thành hồ/ Mười hai thác bao đời hờn dữ/ 
“Sông đen” xưa, nay đã đổi màu/ Sông xanh, êm tỏa sáng lung linh/ Tổ quốc ta thêm 
một dòng máu đỏ/ Thêm một “hồ vàng” vô tận mãi ngàn năm…”. 

 

582. CẦM BIÊU. Điện Chiềng Ngàm / Cầm Biêu // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
1988.- Số đặc biệt.- Tr.24-25 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Hoan nghênh các chị, các anh/ Những cán bộ, công nhân thủy điện/ Theo 
Đảng gọi về chặn thác cao/ … Chín năm ròng xây nên kỳ tích/ … Hàng trăm lều lá, hàng 
triệu ngày công/ Và hàng nghìn khối bê tông/ Cho Chiềng Ngàm kết tinh vầng trăng 
tháng tám/ … Bản mường vui bốn mùa trăng tỏ/ Điện thâu canh cây lá sáng trưng/ … Đồi 
Khâu Cả thành đồi ngọc sáng/ Đường Tô Hiệu vào ánh thơ xuân/ … Bấm nút nhẹ điện sáng 
máy kêu/ Thóc vỡ thành gạo, rau vụn thành cám/ Đêm nằm nghe tung tăng cá rỡn/ Ánh 
điện bơm nước suối vào hồ...”. 
 

583. QUÀNG THĂNG. Cung đường con gái / Quàng Thăng // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.-  1988.- Số đặc biệt.- Tr.31-32 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Lũ chúng tôi mỗi đứa một quê/ Nhận ra đồng hương sau những lần phá đá/ 
Tuổi trẻ chẳng bao giờ xa lạ/ Đến công trường tất cả hóa thân quen/ … Tập thể chúng tôi 
đều chung một ý/ Tổ quốc gọi ta mở những cung đường/ Để lại đằng sau nỗi nhớ quê 
hương/ Đến với những mạch đường cheo leo mờ đỏ/ Tổ quốc đang cần bàn tay ta đó/ 
Bạt dốc đèo để ngày mai thênh thang/ Những cô gái đồng chiêm không quen cầm 
choòng/ Nay đục đá cũng cừ như quải mạ/ Tuổi hai mươi chẳng bao giờ vất vả/ Lăn lộn 
với đường đôi má vẫn hồng tươi…”. 

 

584. PHAN THỊ HỒNG. Sắc trời thị xã / Phan Thị Hồng // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 1989.- Tr.32 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Hôm nay tôi lại trở về đây/ Đến thăm thị xã trời mưa bay/ … Thăm những con 
đường rẽ đi khắp ngả/ Tới mọi miền của Tây Bắc thân yêu/ … Thị xã bình yên đáng yêu 
biết chừng nào/ Kia những công trình lớn lên giữa trời cao/ Và bao gương mặt niềm vui 
không giấu nổi/ Lặng ngắm đất trời mà lòng bồi hồi/ Đâu tôi cũng thấy tưng bừng sôi 
động/ Nhịp trở mình của cuộc sống đi lên/ … Cho đẹp mãi những công trình không tên/ 
Cho tươi mãi một sắc trời yên ả/ Bao đoàn người đi về khắp ngả/ Sống mãi trong lòng 
mình: Thị xã của miền Tây”. 
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 585. PHÀN VĂN SỸ. Phiêng Luông đổi mới / Phàn Văn Sỹ // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1989.- Tr.32 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Anh với em và bạn múa xòe giữa bãi/ … Mừng quê hương đã đổi thay rồi/ Hồ 
nước rộng chim tha hồ soi mình vẫy cánh/ Đàn cá tung tăng đón ánh trăng trong/ Dòng 
nước bạc rì rầm cùng đồng lúa/ Ta nhớ lại Phiêng Luông mình cực khổ/ Rừng um tùm 
chi chít gai mây/ Đời du canh du cư năm tháng đói gầy/ Nay được Đảng dắt đường chỉ 
lối/ Nắm tay nhau đắp đập ngăn hồ/ Tiếng mìn vang thành ruộng bậc thang/ Tiếng 
choòng vang thành “ao cá Bác”/ Cuộc đời mình đã thay đổi từ đây”. 

 

586. HÀ THỊ THU. Phố núi - Tình yêu / Hà Thị Thu // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 1991.- Số 4.- Tr.18 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Bao năm xa nay mới trở về/ Em ngơ ngác giữa lòng phố lạ/ Ánh điện sáng lóa 
từng  ô cửa/ Phố núi ngày xưa bây giờ nơi đâu?/ … Mái trường xưa tre lá đơn sơ/ Ấp ủ 
một thời những vui buồn thơ bé/ Những khát vọng cuộc đời - nụ hoa vừa chớm hé/ Có 
phải đây mái ngói rực màu son?/ … Thị xã của mình, phố núi thân thương/ Em vẫn nhận 
ra dẫu quá nhiều thay đổi/ Và em biết người xưa còn chờ đợi/ Với một tình yêu nguyên 
vẹn thuở ban đầu”. 
  

587. TRẦN MINH KIÊN. Nét thoáng người công nhân / Trần Minh Kiên // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1991.- Số 3-4.- Tr.8 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Em như gọn, nhỏ hơn giữa công trường tấp nập/ Bàn tay chai theo mỗi tháng 
ngày…/ Ôi! Chính ở đây, em không hề bé thấp/ Khi em với lửa hàn cứ lấp lánh mê say”. 

 

588. LÒ XUÂN THƯƠNG. Trên đường đổi mới = Tham căn hụ dan mướng 
xí máư  / Lò Xuân Thương; L.T.H dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 5.- 
Tr.59-63 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “… Đất quê mình đang đổi mới mà anh/ … Cột xi măng đón dòng điện về mường/ 
Mang ánh sáng đến cho bản cao bản thấp/ Đêm về như sao sáng tận mọi nhà/ … Nơi ấy 
núi ngăn sông thành đập/ Bắt dòng sông thành dòng điện cho đời/ Ngọn vươn dài cả hai 
miền Nam - Bắc/ … Điện nối nhịp cầu bước tiếp đi lên/ Qua thảo nguyên cỏ non xanh 
mơn mởn/ Đàn bò lăng sữa vắt đầy xô/ Búp chè xanh theo xe về nhà máy/ Trong biển 
sương tiếng máy reo vang/ Qua phiêng bãi mía, ngô ngút ngàn tầm mắt/ Nhà máy đường 
hương thơm tỏa khắp vùng/ Đất Chiềng Sinh thành xi măng, thành ngói/ Thấp thoáng 
nhà sàn ngói đỏ như hoa/ Sơn La bước nhanh trên con đường đổi mới…”. 

 

589. CÀ VĂN CÓN. Vẫn ngời sáng gương anh = Công pi só bong / Cà Văn 
Cón; Lò Thanh Hoàn dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 4.- Tr.57-58 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Ngày xưa ấy máy bay giặc rụng tan thành cỏ dại/ Xe tăng cháy - như đống củi 
đốt trên nương/ Mới nên câu chuyện truyền lại mai sau/ Tự hào về những đứa con yêu 
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dấu/ … Rời cây súng cầm cày, cầm cuốc/ Làm trang trại nuôi bò, nuôi dê/ Làm vườn 
rừng cho phủ xanh đồi trọc/ Anh mãi là người chiến sỹ/ Cả hôm nay trong chiến trận 
chống đói nghèo”. 

 

590. TRẦN VĂN NHO. Phố núi thảo nguyên / Trần Văn Nho // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 2002.- Số 3.- Tr.54 

           ĐC.28 
                V115NGH 

“… Bốn hai năm về trước/ Cái thời anh bộ đội/ Ra xây dựng nông trường/ Mở 
quê hương phố núi/ Xa rồi câu huyền thoại/ Cảnh đồi hoang vắng ngắt/ Để bạt ngàn 
chân mây/ Ánh điện hòa phố núi/ Có một dòng sữa ngọt/ Chè xanh dịu mát hương/ Chào 
đón bạn bốn phương…”. 
 

591. VĂN MAO. Bài ca người lính cựu / Văn Mao // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
2002.- Số 3.- Tr.78-79 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Đánh giặc xong rồi, đất nước lại bình yên/ Người cựu chiến binh, ung dung rời 
tay súng/ Nơi quê nhà, bàn tính chuyện dựng xây/ … Tôi rất tự hào, vì đời tôi có Đảng/ 
… Nay chúng tôi về, xây dựng quê hương/ Cùng những cựu chiến binh, trăm mến ngàn 
thương/ … Cùng thi đua, phấn đấu chuyên cần/ Việc nước đảm đang, lo việc nhà cũng 
giỏi/ Người lính chúng tôi, đã có chung câu nói/ “Không ngại hy sinh, phấn đấu quên 
mình”.  
 

592. ĐINH TÂN. Tia nắng nhỏ / Đinh Tân // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- 
Số 2.- Tr.23 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Núi Tà Xùa khoác lên mình chiếc áo mây/ Núi không cây mang dáng hao gầy/ 
Yêu thương nào cô giáo đã lên đây/ Cùng tuổi xuân nơi vùng cao heo hút/ … Cô giáo ơi! 
Em như tia nắng nhỏ/ Lách sương mù sưởi ấm mái trường đây/ Đàn em nhỏ - những 
chồi cây đang nhú/ Sẽ vươn lên phủ xanh núi hao gầy/ Cho Tà Xùa đẹp mãi trong mây 
trôi”. 
 

593. TÒNG CHIÊN. Dân có Đảng = Dân mí Đảng / Tòng Chiên; Lò Thanh 
Hoàn dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 2.- Tr.53-54 

           ĐC.28 
                 V115NGH 
 “Thời án nha, phìa, tạo xưa ấy/ Ăn bám người như đỉa đói dưới bùn hôi/ Dân ta 
nghèo bởi trăm điều phục dịch/ … Bây giờ đã khác xưa/ ... Dân ta cả hai miền Nam - 
Bắc/ Chung một lòng theo Đảng đến cùng/ Mắt ta sáng nhìn khắp bốn phương trời/ 
Thuyền cách mạng vượt qua tăm tối/ … Dân làm chủ quê hương mường bản/ … Đất 
nước bình yên rừng xanh thay lá mới/ Đồng ruộng mênh mông để dân cày cấy/ Đàn trâu 
bò ung dung gặm cỏ/ Gà vịt đầy sân, lợn béo đầy chuồng/ Cuộc sống mới của ta tươi đẹp 
quá/ Như búp đào kia đẹp mãi mùa xuân”. 
 

594. LƯỜNG THỊ CHƯƠNG. Đường lên Tà Xùa = Tang Tá Xúa / Lường Thị 
Chương; L.T.H dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 2.- Tr.55-56 

           ĐC.28 
                V115NGH 
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 “Nhờ ơn Đảng mở lối ta đi/ Đường rộng trong đầu ta biết nghĩ/ … Bắc Yên mình 
đổi thay nhiều quá/ Chè Tà Xùa phủ lên vạt núi xanh mơn mởn/ … Bản lưng chừng ngói 
đỏ lợp thay gianh/ Mua xe đỏ, xe xanh cưỡi đi thay ngựa/ Nghe theo Đảng ta mãi giàu 
lên!”. 

 

595. DƯƠNG THỊ MÙI. Người công nhân với con đường / Dương Thị Mùi // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 6.- Tr.45 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Em gặp các anh người công nhân sửa đường/ Trên con đường chạy về Châu 
Mộc/ … Bao giọt mồ hôi thấm từng lưng áo/ Người công nhân sửa đường/ Đứng hứng 
bụi từ sớm đến mờ sương/ Để xây những con đường/ Đất cứ vô tình trời cứ làm giông 
gió/ Anh gom nhặt từng viên sỏi đá/ Lấp những ổ gà mỗi sớm em qua/ Đường thênh 
thang chạy về muôn ngả/ Mồ hôi các anh ngấm vào sỏi đá/ Cho bánh xe qua đỡ nhọc 
nhằn…”. 
 

596. ĐẬU ĐỨC THẮNG. Sông Đà / Đậu Đức Thắng // Tạp chí Văn nghệ Sơn 
La.- 2001.- Số 6.- Tr.46 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Một sông Đà động rừng thác lũ/ Lò Văn Giá đưa chiến sỹ xuôi Vần/ Mầm cách 
mạng gieo hồn sông núi/ Lửa căm thù dậy sóng Đà giang/ … Một dòng sông hai công 
trình  hai thế kỷ/ Điện theo về trăm bến ngàn quê/ Bừng sáng lên một vùng rừng núi/ 
Xóa hoang vu, xóa cả đói nghèo/ … Hãy vang lên đi, Tây Bắc khúc tình ca/ Cả nước 
cùng Sơn La/ Mài viên ngọc quý”. 
 

597. PHAN ĐĂNG QUÝ. Nà Sản hôm nay / Phan Đăng Quý // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 2001.- Số 6.- Tr.49 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Đường viền sân bay không còn là lau xám/ Viền quanh sân bay những trảng mía 
xanh rờn/ Mưa nắng đều có lẽ mía xanh hơn/ Cái giàu có đã vươn lên từ đất/ “Cái bàn 
đạp của mấy thời đánh giặc”/ Giờ đã xanh thêm chè - mía - nhãn - xoài/ Hết lâu rồi “dọc 
sườn núi bom rơi”/ Người với đất gọi tiềm năng thức dậy…”. 

 

598. ĐINH THỊ HOÀI. Vân Hồ đổi mới = Vân Hồ tối mởi / Đinh Thị Hoài // 
Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 5.- Tr.51-52 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Ai đi qua Hang Trùng mới thấy/ Ai đến đất Vân Hồ mới hay/ Những bàn tay 
cần cù lao động/ Nhà mới xây ngói đỏ/ Bản làng đẹp giàu/ … Trai tài, gái sắc/ Khéo tay 
hay làm/ Đua trồng cây trái/ … Anh trồng nhãn trồng đào/ Em trồng mận, trồng mơ/ 
Chăm cỏ, bón phân/ Mùa xuân đến cây đơm hoa kết trái/ Vân Hồ đổi màu sắc/ Hạnh 
phúc trong tay ta”. 
 

            599. LÒ XUÂN THƯƠNG. Sánh bước cùng bè bạn = Nhang khánh hiếng 
pan / Lò Xuân Thương; Lò Thanh Hoàn dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 5.- 
Tr.56-59 

           ĐC.28 
                V115NGH 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 126

 “Vùng Tranh Đấu ngày xưa ta từng đến/ Đất Xanh Pài mòn lối bước chân ta/            
… Chốn cũ năm xưa nay thăm lại/ Sao ngỡ ngàng như đang trong mơ/ Con đường lớn 
thay lối mòn xưa cũ/ Cột điện cao thẳng hàng tận thung xa/ … Tối về điện sáng đẹp như 
sao/ … Ánh sáng của Đảng xua đi tăm tối/ Vực ta dậy hân hoan cuộc đời mới/ Có cơm 
no, áo đẹp vui tuổi già/ … Bản nối bản lợp ngói đỏ thay gianh/ Mường nối mường 
đường xe đi như ong, như kiến/ Điện sáng tận góc nhà cho nàng dâu dệt cửi/ Cho cháu 
con đọc con chữ vào lòng/ … Đảng cho ta cuộc đời đổi mới/ Như ánh điện kia Nặm Lầu 
chói lọi/ Đời tiếp đời trẻ già chung một hướng/ Vai kề vai chung sức làm giàu/ Nặm Lầu 
ơi! Rực sáng điện sao đêm”. 

 

600. NGUYỄN HOÀNH. Xanh màu xanh của chè / Nguyễn Hoành // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số xuân.- Tr.31 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Cảm ơn người chiến sỹ năm xưa/ Qua kháng chiến chín năm không trở lại 
quê/ Đến mảnh đất này - tên nông trường đã trở thành địa chỉ/ Đâu lối mòn xưa, cùng 
đồng đội ngày đêm tiễu phỉ/ Lại tay cuốc tay dao mở đất buổi ban đầu/ Tay chai sần, mồ 
hôi muối thấm qua bộ quân phục bạc màu/ Ươm hạt giống đầu tiên - nuôi mầm hy vọng/ 
… Những cây chè thanh xuân đầy thách thức/ Trồng ngay trên hố bom Mỹ hôm nào/ 
Ngày lại ngày cần mẫn biết bao/ Người làm ra chè như con ong làm mật…”. 
 

601. LÒ XUÂN THƯƠNG. Tết ban nở rộ = Chiêng hưa ban pún / Lò Xuân 
Thương // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số xuân.- Tr.65-68 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Nghe râm ran sấm đầu mùa gọi năm mới/ Mang tình yêu hạnh phúc đến mọi 
nhà/ Đảng bên ta, ta bên Đảng dựng xây đất nước/ Chắp cánh cho hồn của đất nước bay 
cao/ Khỏe bước chân cho ta đi không mỏi/ Trên con đường theo hướng Bác chỉ ta đi/ 
Nghe hôm nay đất nước đã đổi thay/ Khắp bản mường âm vang tiếng máy/ Máy khoan 
vào lòng đất tìm khoáng sản làm giàu/ Máy thay người trồng lúa, trồng ngô/ Đường ta đi 
phẳng phiu lớp nhựa/ Xe máy, ô tô như ong như bướm…”. 

 

602. ĐINH TÂN. Bản em / Đinh Tân // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2000.- Số 4.- 
Tr.40 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Bản em đỉnh đèo Chẹn/ ... Xưa trồng nhiều thuốc phiện/ Cái đói và cái nghèo/ 
Cứ quyện trong khói thuốc/ Nay nghe theo lời Đảng/ Bỏ trồng cây thuốc phiện/ Bản 
ngày càng đẹp thêm/ … Ruộng bậc thang chân núi/ Một mầu xanh nõn nà/ Nương ngô 
đang trổ hoa/ … Rừng xanh thiêm thiếp ngủ”.  

 

603. HỜ A DI. Anh đến nơi đây / Hờ A Di // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1999.- 
Số 4.- Tr.41 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Anh đến nơi đây/ … Có em gái Mông/ Tay giỏi, tay cầm bút/ Đứng trên bục 
giảng/ Dạy chủ trương chính sách của Đảng cho người Mông/ Tài giỏi mở rộng lá gan/ 
Làm cho cuộc đời người Mông ta/ Sán lạn và đổi mới/ Anh đến nơi này/ … Có em gái 
Mông/ Tay giỏi tay cầm thước/ Đứng trên bục giảng/ Dạy chữ cho người Mông ta/ Tài 
giỏi mở rộng trái tim/ Làm cho cuộc đời người Mông/ Như ánh mặt trời sáng chói”. 
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604. DƯƠNG THỊ MÙI. Nhớ người trồng rừng / Dương Thị Mùi // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 2000.- Số 3.- Tr.39 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Quần áo màu xanh/ Đôi giầy cũng xanh/ Em đi trồng màu xanh cho Tổ quốc/ … Vai 
áo đã sờn màu/ Sức dẻo dai kiên nhẫn/ Em đi trồng màu xanh bất tận/ Xanh ngút ngàn rừng 
núi quê ta/ Công việc em làm gian lao vất vả/ Mồ hôi còn vương trên má/ Mỗi buổi làm 
về áo đẫm mồ hôi…”. 

 

605. CẦM HÙNG. Sơn La thế kỷ 21 / Cầm Hùng // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 
2001.- Số 2.- Tr.37 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Sơn La thế kỷ 21/ Sông Đà reo dẫn ánh sáng về mường/ Người Sơn La mở rộng 
tầm nhìn/ Trí tuệ bừng lên/ Cây, cỏ, rừng muôn mầu khoe sắc/ … Đường đi lại, xe bon 
tới bản/ Gậm nhà đầy ô tô, xe máy/ … Quả còn rơi vào giữa bàn tay bè bạn/ Hóa tình 
yêu, xe hoa đón qua cầu/ Chè Tà Xùa, Tô Múa, Noong Bâu…/ Gửi tới bạn mùi hương 
tình hữu nghị/ Mùa xuân nào hoa mận mơ rực nắng/ Hương vị cà phê thơm đắng ngọt 
ngào/ Ai đến Sơn La cũng mê say như lũ chảy/ Dải đất này đẹp thế kỷ mới đời ta”.  
 

606. DƯƠNG THỊ MÙI. Tiếng hát bên sông Đà / Dương Thị Mùi // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 2.- Tr.37 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Đêm sông Đà/ Tiếng hát tháng ba, xanh màu ngọn lúa/ Ngô trổ cờ sắc phấn dọc 
triền sông/ Đêm sông Đà điện sáng lung linh/ Chúng mình cầm tay nhau cùng hát/ Hát 
thật nhiều bài ca dâng Bác/ … Tiếng hát em thêm xanh lúa ấm bản mường/ Như quê 
hương mình đang vươn cao tầm đứng/ Dám ngẩng đầu thách thức với thời gian/ Đêm 
vui hát nối vòng tay mở rộng/ … Ánh điện sông Đà sóng sánh men say/ Hương nếp chín, 
quyện vào câu hát…”. 
 

607. MÙI KHÁNH TRUNG. Mái trường thân yêu / Mùi Khánh Trung // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 2.- Tr.41 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Trường Sư phạm Tây Bắc chúng tôi/ … Mỗi độ xuân về trường thêm đẹp đẽ/ 
Bởi bàn tay, khối óc thầy, trò/ … Chúng tôi lớn lên trong tình yêu Tây Bắc/ Nghĩa thầy 
cô đầm ấm thân thương/ Trang giáo án hồng lên từng nét chữ/ Khắp bản gần, mường xa 
em nhỏ đợi chờ/ Tuổi trẻ chúng tôi đầy những ước mơ/ Trái tim đang yêu chứa bao hoài 
bão lớn/ Cứ cuộn tràn như muôn ngàn suối chảy/ Tỏa khắp mọi miền Tổ quốc thân 
thương/ ... Cho hôm nay rực rỡ những mùa ban”.  
 

608. PHẠM NGỌC GIỚI. Về quê em / Phạm Ngọc Giới // Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La.- 2001.- Số 2.- Tr.42 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Về với quê em nơi đầu nguồn sông Mã/ Dự lễ khai trương cụm công trình/ Dòng 
nước ngọt với sức mình, anh chuyển thành ánh sáng/ Cho bản làng em đầy ắp tiếng cười/ 
Sườn đồi hôm qua nay thành lớp học/ … Vui đi em, điện đã sáng lên rồi/ Tiếng trống 
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trường gọi em thơ vào lớp/ Trạm y tế còn ngổn ngang công việc/ Anh phải chia tay, bản 
làng khác đang chờ”. 
 

609. CÀ VĂN SÔN. Đón mừng thế kỷ mới / Cà Văn Sôn; Lò Công Thành dịch 
// Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 2001.- Số 2.- Tr.76 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Thế kỷ mới, thế kỷ hai mươi mốt/ Sán lạn soi sáng đường tương lai/ Tiếp 
thiên kỷ cả nước vui như ngày hội/ Ghé chung vai xây bản, xây mường/ Nghe theo 
Đảng, một lòng theo Đảng/ Cho chốn chốn nơi nơi đầy tiếng hát/ Muôn góc trời ăm ắp 
tiếng cười vui/ Tiếng vang xa, vang mãi muôn đời”.  

 

610. ĐINH TÂN. Hòn đá cuội / Đinh Tân // Tạp chí Suối Reo.- 2004.- Số 6.- 
Tr.27 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Thấy rừng, thấy núi, thấy mây/ Quê hương một dải miền Tây nối liền/ Từ 
Mường Chiên đến Vạn Yên/ Nhà sàn, bến nước, con thuyền ngược xuôi/ Đứng trên bãi 
đá chiều về/ Nghe trong tiếng gió bao điều thiết tha/ Nghe âm vang dưới sông Đà/ Sóng 
đang reo hát bài ca đổi đời/ Đã thấy núi chuyển sông ơi/ Đã nghe tiếng máy khắp nơi 
vang rền/ Pá Vinh nơi ấy xây nền/ Cho đập thủy điện vững bền trên sông/ Hôm nay gió 
rét mùa đông/ Ngày mai điện sưởi ấm dòng sông quê…”. 
 

611. PHAN ĐĂNG QUÝ. Nhớ Nậm Mằn / Phan Đăng Quý // Tạp chí Suối 
Reo.- 2004.- Số 6.- Tr.35 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Đến với Nậm Mằn một chiều, rồi đi/ Khi đồng lúa đang sắp vào vụ gặt/ … Cũng  
ruộng bậc thang cũng núi cũng rừng/ Cũng làng bản cũng cầu thang chín bậc/ Cũng buổi 
chiều xanh lam màu khói bếp/ Không hiểu vì sao thành nỗi nhớ trong tôi/ Trường học 
nơi đây được xây mới rồi/ Điện cao thế cũng sắp về với bản/ Và đã có những giáo viên 
tình nguyện/ Rời quê xuôi lên với bản với trường/ Tôi gặp nơi đây cuộc sống bình yên/ 
Gặp ngọn gió của núi rừng thơm thảo…”. 
 

612. CẦM THỊ CHIÊU. Thầy giáo bộ đội = Ái sáy bộ đội / Cầm Thị Chiêu; 
L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2004.- Số 6.- Tr.60-61 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Anh bộ đội gìn giữ đất biên cương yêu dấu/ Là thầy giáo nơi biên cương rừng 
núi/ Ngày lại ngày thầy đem chữ đến cho dân/ Sau đêm tuần tra thầy lại ngồi bên sách 
vở/ Lo ngày mai đem cái chữ đến với học trò/ … Thầy giáo bộ đội thương dân nhiều 
lắm/ Những lo toan luôn theo níu bước chân thầy/ … Ôi thầy giáo bộ đội biên giới/ Đem 
chữ về thắp sáng cho dân/ Thắp sáng lòng sáng con mắt nhìn xa/ Thành người tốt làm 
việc mường việc bản/ Ơn anh nhiều - Thầy giáo bộ đội ơi”.  

 

613. CẦM VUI. Anh cựu chiến binh = Trai cựu chiến binh / Cầm Vui; Công 
Thành dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2004.- Số 6.- Tr.62-63 

           ĐC.56 
                    S515R 
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 “… Đất nước bình yên anh trở về quê mẹ/ Làm ruộng vườn ngăn nước làm 
mương phai/ Vẫn hăng say như ngày nào ra trận/ Mũ anh không sao/ Quân hàm không 
còn trên vai áo/ … Nhưng trong lồng ngực anh/ Vẫn còn trái tim hồng người lính/ Vẫn 
sục sôi nhịp đập thủa nào/ Không chùn bước trước gian nan vất vả/ Quyết đẩy lùi lạc 
hậu, nghèo nàn/ Các anh những người cựu chiến binh/ Cùng chung một trái tim hồng 
người lính/ Xưa bên nhau đánh thắng giặc xâm lăng/ Nay bên nhau đánh đuổi nghèo nàn 
lạc hậu/ Cho quê hương ta thêm đẹp, thêm giàu…”. 
 

614. ĐINH HOÀI. Hương sắc ngày hội = Poông sắc ngày hối / Đinh Hoài // 
Tạp chí Suối Reo.- 2004.- Số 6.- Tr.68-70 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Bắc Yên ta ơn Đảng muôn đời/ Như mặt trời xua tan đêm tối/ Cho Bắc Yên 
mãi mãi nở hoa/ Thái, Mường, Kinh, Mèo, Dao/ Tay trong tay ta đoàn kết dân tộc/ 
… Nguyện cùng nhau chung sức chung tay/ Xây dựng Bắc Yên ngày thêm giàu đẹp/ 
Như đóa hoa nở thắm mãi buổi bình minh”. 

 

615. PHAN ĐĂNG QUÝ. Sơn La vẫy gọi / Phan Đăng Quý // Tạp chí Suối 
Reo.- 2005.- Số 2.- Tr.18 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Thủy điện Sơn La - sông Đà chờ bạn đến/ Góp sức mình thắp sáng những 
ngày mai/ Sơn La đây - xưa mảnh đất xa xôi/ Âm u xanh, sương che khuất núi đồi…/ 
Thành phố Sơn La đang chờ bạn đấy/ Tây Bắc sẽ thành “Hòn ngọc ngày mai”/ Bộn bề 
hôm nay cho một nguồn sáng/ Ơi sông Đà (dòng than trắng vô biên)!/ Sông giận dữ 
những ngày xa xưa ấy/ … Xuân này Pá Vinh ầm ào nhộn nhịp/ Một ngày không xa con 
đập sẽ hiện hình/ Dáng vững chãi nối đôi bờ cách trở/ Đón bạn bốn phương đến nối 
những vòng xòe/ … “Ải lậc cậc” ước mơ thành hiện thực/ Sẽ vươn mây - con rồng trắng 
sông Đà”. 
 

616. QUANG ĐỨC. Khúc nhạc chiều, quê mới / Quang Đức // Tạp chí Suối 
Reo.- 2005.- Số 2.- Tr.22 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Theo lời Đảng cùng nhau về quê mới/ Vì cộng đồng xá kể những hy sinh/ 
Chẳng phân biệt: Mường, Mông, Thái, Dao, Kinh/ Cũ mới cùng lo toan xây nghiệp lớn/ 
Tân Lập nay chè xanh, dâu mướt bãi/ Hoang hóa chỉ còn trong ký ức xa/ Bên hơi người 
cây nảy lộc đơm hoa/ Hạnh phúc đó ngập tràn nơi quê mới”. 
 

617. CÀ VĂN THÂNG. Thăm anh nơi công trường = Tiếu dam pánh / Cà 
Văn Thâng; L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 2.- Tr.75-76 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Nơi công trường Thủy điện sông Đà/ Tiếng máy, tiếng xe rộn rã/ … Đất nước 
mình nay đã đổi thay/ ... Dùng xe dùng máy thay người/ Ủi núi ngăn sông thành hồ lớn/ 
Bắt sông Đà tung bọt tỏa sáng nơi nơi/ … Em sẽ chờ anh chăng dây điện khắp bản/ Mắc 
điện sáng khắp mường/ Điện rực sáng cho tình sáng mãi/ Ta bên nhau chung đệm, chung 
lòng”. 
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618. TRẦN THANH PHÚC. Niềm vui cuồn cuộn sông Đà / Trần Thanh Phúc // 
Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 5.- Tr.36 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Cả nước hướng về Sơn La/ Bao nhiêu nhân tài vật lực/ Cuồn cuộn vượt thác 
vượt đèo/ Lên với Pá Vinh điểm hẹn/ Đường sáu ngày đêm nhộn nhịp/ Rùng rùng sắt 
thép xi măng/ Reo vui bộn bề xe máy/ Từng đoàn vận chuyển ngày đêm/ … Ngày vui 
quê ta mở hội/ Cả nước vui cùng Sơn La/ Nổi trống âm vang rừng núi/ Niềm vui cuồn 
cuộn sông Đà”.  
 

619. VŨ MINH. Em gái thảo nguyên / Vũ Minh // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- Số 
5.- Tr.38 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Em gái thảo nguyên/ Lớn lên với rừng sơn cước/ … Em như cánh ban rừng/ Em 
như nhành mận trắng/ … Dưới chân em, đất trở mình thức dậy/ Nẩy mầm thơm hương 
chè/ Ngát màu xanh đồng cỏ/ Đàn bò căng bầu sữa/ Rừng cà phê đỏ tươi/ Hương cà phê 
thơm lựng níu chân người/ Em gái thảo nguyên/ Lớn lên cùng đất nước/ Bao khó khăn 
đều vượt/ Cho thảo nguyên nở hoa/ Cho thảo nguyên bay xa…”. 
 

620. TRẦN SĨ TOÀN. Phố núi quê tôi / Trần Sĩ Toàn // Tạp chí Suối Reo.- 
2005.- Số 5.- Tr.74 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Phố núi quê tôi - Tuổi dậy thì/ Dịu dàng, đằm thắm - Dáng sơn khê!/ … Phố núi 
quê tôi chất chân quê/ Trên đường hội nhập vững vàng đi/ Nâng niu - Trìu mến hồn 
muôn ngả/ Vẫn trắng hoa ban độ xuân về!/ … Phố núi quê tôi - Tuổi dậy thì/ Bừng lên 
trong ánh đỏ quốc kỳ/ Trăm - Mười xuân thắm - Sinh nhật mẹ!/ Lên tầm cao mới! 
Chúng con đi…”. 
 

621. TRIỆU TƯỜNG DUY. Kỷ niệm Mường La / Triệu Tường Duy // Tạp chí 
Suối Reo.- 2005.- Số 5.- Tr.76 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Mỗi lần thăm lại Mường La/ Vẳng nghe câu hát mượt mà ái ân/ … Mênh mang 
cơ giới chân trời/ Mở bao đường mới đổi đời quê ta/ Máy về Thủy điện Sơn La/ Hát 
cùng dòng nước sông Đà đầy vơi/ Ít Ong yêu dấu ta ơi/ Bừng lên thủy điện thắm ngời 
rừng xanh/ Ngôi sao thế kỷ công trình/ Giấc mơ lớn, giữa quê mình Mường La…”. 
 

622. KHANG NGỌC. Có thêm một sông Đà / Khang Ngọc // Tạp chí Suối 
Reo.- 2005.- Số 5.- Tr.78 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Đất một vùng quê ta/ Sẽ ngập chìm trong nước/ Ôi Thủy điện Sơn La/ Bao đêm 
nằm mơ ước/ … Từng thửa ruộng thâm canh/ Báo một mùa đại thắng/ Từng mái ngói 
nhà tầng/ Ẩn trong rừng ban trắng/ Cũng điện sáng đường đồi/ Cũng ti vi tủ lạnh/ Ôi 
hương đồng, hương núi/ Bốn mùa gió vây quanh”.  
 

623. BÙI VĂN DUÔI. Đoản khúc / Bùi Văn Duôi // Tạp chí Suối Reo.- 2005.- 
Số 5.- Tr.82 
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           ĐC.56 
                    S515R 
 “Một trăm mười năm/ Sơn La một thị xã trẻ trung/ đang gồng mình lên/ vươn về 
phía dòng sông/ … Hết heo hút rồi/ Những làng, những bản/ … Một trăm mười năm/ 
Hết cheo leo đèo đá Chiềng Đông/ Loóng Luông đi Loóng Sập/ Ngô xanh đồi, cỏ non, 
mía ngọt/ … Cả nước hướng về đây nơi khởi công nhà máy/ Hướng Mường La, xe, máy 
- Đại công trường/ Sẽ có rất nhiều những bản những mường/ Cầu Hang Tôm cũng ngập 
chìm trong hồ nước/ Những Nậm La, Nậm Mu, Nậm Múc/ Lặng lẽ dâng cho hồ nước 
ngọt - mát miền Tây…”. 

 

624. CÀ THỊ HOAN. Mường em - Sơn La = Nén mường Sơn La / Cà Thị 
Hoan // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 4.- Tr.78-79 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Từ ngày dựng bản, đã có nguồn Bó Cá trong vắt/ Từ khi lập mường, đã có: “Pom 
Pha Hái” sương giăng, mây vờn/ Đồi Khâu Cả đúc rèn những trái tim gang thép/ … Theo 
cách mạng đời tiếp đời ta bước/ Các dân tộc Sơn La đoàn kết bên nhau/ ... Xây dựng bản 
mường theo con đường của Đảng chỉ lối/ … Bản mường phố phường lung linh ánh điện/ 
Nhộp nhịp đông vui xe bon đường nhựa/ Trẻ, già, gái trai phơi phới bước trên con đường 
mới/ Đồi chè xanh ngát, cà phê bạt ngàn/ Dòng sông trong xanh, điện sáng muôn nhà/ 
Sơn La hứa hẹn bước tiếp mãi đi lên...”.  
 

625. SA PHONG. Tà Làng tiếng tăm vang lừng = Ta Lang tiếng khao mưa ná 
/ Sa Phong // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 4.- Tr.82-86 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Nhờ ơn Đảng Bác Hồ chỉ lối dẫn đường/ Nhân dân đoàn kết một lòng/ Tinh 
thần chống giặc dựa mọi thời cơ/ … Từ Sơn La xuống Mộc Châu/ Dân quân, du kích vũ 
khí sắp sẵn trong tay/ … Tà Làng bây giờ thay đổi đã nhiều/ … Hai bên đường nhà xây 
cao ngất/ … Cả bản ánh điện như sao trên trời/ ...Tà Làng đổi mới từng ngày/ Nhân dân 
tụ tập ngày càng đông hơn…”. 
 

626. ĐINH QUANG CHƯỞNG. Mơ / Đinh Quang Chưởng; Đinh Liên dịch // 
Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 4.- Tr.87-88 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Mường ta ngày càng mở rộng/ Cảm ơn con sông vàng, sông bạc/ Đêm ngày 
nước chảy thành điện sáng/ Sáng cả bản cả mường. Cái sáng giàu sang/ … Nơi công 
trình thủy điện Pá Vinh/ Mường La đẹp duyên lại vừa ý/ … Đồi với núi Ít Ong sáng hơn 
trăng sao/ … Ta cùng nhau chung sức/ Xây thành phố Sơn La nguy nga, ngời sáng”. 
 

627. CAO THÀNH. Mùa xuân và tuổi trẻ / Cao Thành // Tạp chí Suối Reo.- 
2006.- Số 2.- Tr.26 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Kìa xuân đã về đến công trường/ Hòa vui cùng với lệnh khởi công/ Nụ cười - cờ 
- hoa thêm tươi sắc/ Tiếng máy ầm vang khuấy động sông/ Cả công trường hừng hực 
vào xuân/ Xẻ núi, mở đường, nắn dòng sông/ Máy san, máy xúc bên cần cẩu/ Nườm 
nượp ra vào thế tiến công/ … Chẳng bao lâu nữa nỗi mong chờ/ Thủy điện Sơn La sáng 
thế kỷ/ Ngàn năm mơ ước - đến thời cơ/ … Ơi trai - ơi gái đất quê mình/ Tự hào biết 
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mấy tuổi thanh xuân/ Cả nước về đây cùng tiếp sức/ Thắp sáng Sơn La - sáng vạn xuân”. 
 

628. BÙI CÔNG TỰ. Cô gái Thái và mặt trời Sơn La / Bùi Công Tự // Tạp chí 
Suối Reo.- 2006.- Số 2.- Tr.30-31 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Một sớm Sơn La/ Tưng bừng cờ đỏ/ Em gái Thái nhỏ/ Thành cô kỹ sư/ Về 
xây thủy điện/ Giữa rừng hoa ban/ Tay em lái máy/ Ngăn dòng Đà giang/ Đây miền Tây 
Bắc/ Xinh xinh mái sàn/ Một vùng lịch sử/ Thành hồ mênh mang/ Công trình thế kỷ/ Ấm 
triệu bàn tay/ Hình sông thế núi/ Cho ta sức này/ Công trình thế kỷ/ Dòng điện bay xa/ 
Nước non ngàn dặm/ Âm vang sông Đà…”. 
 

629. LÒ XUÂN THƯƠNG. Thăm Mường Hung = Dam Mướng Hung / Lò 
Xuân Thương; Lò Thanh Hoàn dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 2.- Tr.71-73 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Đến thăm chị Mường Hung/ … Thăm bạn bè vùng biên giới xa xôi/ Đồn Chiềng 
Khương cửa ngõ bạn với mình/ Vẫn vững vàng giữ mối tình đoàn kết/ Việt - Lào anh em 
liền núi liền sông/ Chung chum rượu, cùng vít cong cần trúc/ Thấm đượm tình kết nghĩa 
anh em/ … Mường Hung ơi! Nhớ về ngày xưa ấy/ … Cho Mường Hung - muôn đời 
sáng mãi/ Xã anh hùng - Sông Mã đất biên cương”.   

 

630. CÀ THỊ HOAN. Lời hẹn nơi quê mới = Láng chao nẳng quê máư / Cà 
Thị Hoan // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 1.- Tr.78-79 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Vì nghĩa lớn, anh xin chia đất vườn/ Vì nghĩa cao, ta xin chia đất ruộng/ 
… Góp sức chung xây dựng cuộc đời/ Giữ niềm tin một lòng theo Đảng/ … Ngăn 
sông Đà thành hồ lớn mênh mông/ Cho ánh điện lung linh đến muôn nhà muôn bản/ 
Cho ánh sao vàng tỏa sáng muôn phương/ Đến quê mới tuy bao điều mới lạ/ Rồi mai 
sau sẽ gắn bó cả cuộc đời”. 
 

631. LÒ KHUN ÍN. Ước mong = Chaư hỏi / Lò Khun Ín // Tạp chí Suối Reo.- 
2006.- Số 1.- Tr.86-87 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Phá núi đá ngăn sông - Sức người làm vang vọng vách đá/ San núi cao đắp 
đập - Sức người làm rung đất/ Đắp đập ngăn sông thành hồ lớn/ Thủy điện Sơn La sáng 
khắp mường khắp bản/ Sáng phố phường sáng rừng sáng núi/ Sáng con mắt, sáng lòng 
dân mường bản/ Nâng bước ta đi sáng mãi muôn đời/ Con sông Đà - Thủy điện Sơn La”. 

 

632. HOÀNG TRỪU. Một thoáng Mường Va / Hoàng Trừu // Tạp chí Suối 
Reo.- 2006.- Số 5.- Tr.21 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Đồng quê ta Mường Va, Mường Tấc/ Là vựa thóc thơm trời đất ban cho/           
… Cách mạng xanh đưa vào giống mới/ Nhất nhất từng khâu đều phải kịp thời/ Bản 
dưới, mường trên thức khuya dậy sớm/ Từ bấy tới nay lúa tốt bời bời/ … Thăm Quang 
Huy ngắm đồng lúa tốt/ Hồ Noong Ban cá quẫy ầm ầm/ Xe máy, ti vi giờ không đếm 
hết/ Trong bản giờ đây mấy hộ lên tầng…”. 
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633. NGỌC THỊ KẸO. Hẹn với Sơn La / Ngọc Thị Kẹo // Tạp chí Suối Reo.- 
2006.- Số 5.- Tr.60 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Như phép lạ - Sơn La - Anh hùng vào trận/ Đạp núi, chặn đèo - Nhà máy điện 
vươn vai/ Chàng Phù Đổng phía Tây - đang bước tới tương lai/ Tung vó ngựa phi bước 
dài theo Tổ quốc…”. 
 

634. LÒ THANH XUÂN. Đâu tính thiệt hơn = Báu ta khỏn hiếng / Lò Thanh 
Xuân; Lò Thanh Hoàn dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 5.- Tr.82-83 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Bây giờ Hua Đon, Nà Ke đã khác xưa/ Nai sừng gang, sừng sắt từng đàn/ Voi 
ngà đồng, ngà gang từng lũ/ Ngày đêm san núi, bạt đồi/ Lấp sông sâu ngăn dòng nước 
chảy/ Người đi qua dừng chân quên bước/ Ngắm những diệu kỳ của cuộc sống hôm nay/ 
Bắt dòng sông thành dòng điện sáng/ … Rồi mai đây bến sông xưa thành hồ nước lớn/ 
Điện sáng nơi nơi mường bản nhớ ơn mình…”. 
 

635. PHÓNG PHANH. Con đường huyện mới = Táng luông huyện máư / 
Phóng Phanh; Lò Thanh Hoàn dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 5.- Tr.84-85 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Sốp Cộp mảnh đất nơi biên cương ta hỡi/ Huyện mới giờ đây đã có tên/ Cả bản 
cả mường múa xòe chào đón/ Con đường mở rộng đến muôn nơi/ … Đường biên giới 
thênh thang nhìn sướng mắt/ Huyện biên cương thắm tình bền chặt/ Sốp Cộp ơi huyện 
mới của ta”.  

 

636. VI TRỌNG LIÊN. Tiễn bạn! = Sống pánh! / Vi Trọng Liên // Tạp chí Suối 
Reo.- 2006.- Số 6.- Tr.86-88 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Đất nước Việt Nam sang trang đổi mới/ Công trình thủy điện lớn Sơn La/ Hội 
tụ trí tuệ cả đất nước/ Xe máy ngày đêm rộn tiếng vang/ Xẻ núi đắp sông thành khoang 
vũng/ Bê tông cốt thép dựng thành phai/ Ngăn bịt sông Đà tụ nước dâng…”. 

 

637. DƯƠNG THỊ MÙI. Quê mình / Dương Thị Mùi // Tạp chí Suối Reo.- 
2008.- Số 5.- Tr.26 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Sao anh chưa về Phù Yên?/ Về với núi rừng ngày đêm nắng gió/ Về với bản 
mường quê hương đồng cỏ/ Với sông Đà màu mỡ phù sa/ … Anh biết không quê mình 
đang đổi mới/ Có điện về như những ánh sao rơi/ Nguồn nước sạch cũng được đưa về 
bản/ Nhà ngói nhà tầng đang san sát vươn lên/ Đẹp biết bao quê hương Phù Yên/ … Đất 
quê mình cây vươn cành trĩu quả/ Có mồ hôi bao người thấm vào sỏi đá/ Cho đất Phù 
Yên thêm những màu xanh”.  
 

638. HÀ THU. Thành phố tuổi thơ tôi / Hà Thu // Tạp chí Suối Reo.- 2008.- Số 
5.- Tr.45-46 

           ĐC.56 
                    S515R 
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 “… Vẫn mơ màng dòng suối Nậm La trôi/ Hoa khoe sắc trên bãi bồi xưa cũ/ Nhà 
mới vươn cao đèn hoa rực rỡ/ Phố rộng dài thêm gọi những con đường/ Tôi đắm mình 
trong khúc hát quê hương/ Khúc hát tình yêu về thành phố trẻ/ Sơn La ơi! Ngọt ngào, da 
diết thế/ Nốt nhạc ngân lên như gọi như mời/ Tôi đã về xứ núi tuổi thơ tôi/ Thành phố 
hôm nay vươn mình kiêu hãnh…”. 
 

639. LÒ VŨ VÂN. Đất hứa / Lò Vũ Vân // Tạp chí Suối Reo.- 2009.- Số 1.- 
Tr.41 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Nắng hồng lên nụ cười em ban mai tươi tắn/ … Triền đồi, thung bãi trải thảm 
xanh mùa vụ/ Em khúc dân ca vẫn hát ru cây lúa, cây ngô nuôi ấm bản mường/ Hôm nay 
bước trên đường xuân phơi phới/ Em hát vang khúc tráng ca xanh mầu xanh tươi mới/ 
… Những vạt nương mướt mát chè, cà phê, mía ngọt, cao su/ Xua hoang vu về tận cuối 
trời/ … Xuân bời bời trải hương thơm nồng nàn bản mới/ Niềm vui trèo lên từng bậc 
thang mái sàn”. 
 

640. VĂN MAO. Đây Mường La / Văn Mao // Tạp chí Suối Reo.- 2009.- Số 1.- 
Tr.42 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Đây Mường La, xứ sở của nhãn xoài…/ Mới tới ven sông, đã thơm mùi hoa trái/    
… Mường La nay, mảnh đất sắp hóa rồng/ Dân đang di cư, đất dành cho thủy điện/ Tạ 
Bú - Pá Vinh ngược lên Ngọc Chiến…/  Ngày đêm hối hả, nhịp sống đang sôi…”. 
 

641. TRẦN THANH PHÚC. Cây cao su kỳ diệu / Văn Mao // Tạp chí Suối 
Reo.- 2009.- Số 1.- Tr.43 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Từ khi ta chuyển đổi/ Cây trồng và vật nuôi/ Cây cao su bám rễ/ Xanh tươi 
trên nương đồi/ Mừng gái trai của bản/ Thành công nhân nông trường/ Đất đai bừng thức 
dậy/ Chan chứa tình yêu thương/ … Cao su căng nhựa sống/ Hứa hẹn mùa bội thu/ Mùa 
xuân về náo nức/ Trên vùng tái định cư/ Đây đất lành chim đậu/ Cùng xây dựng quê 
hương/ Nhớ ơn Đảng - Chính phủ/ Đã chỉ lối đưa đường”. 
 

642. ĐINH TÂN. Suy tư / Đinh Tân // Tạp chí Suối Reo.- 2009.- Số 1.- Tr.44 
           ĐC.56 

                    S515R 
 “Ở đây chỉ có sắt thép và xi măng/ Cùng tiếng máy và những ánh lửa hàn/ Ở đây 
chỉ có những con người/ Làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ/ … Vì đây là công trường 
Thủy điện Sơn La/ Công trường của bài ca tuổi trẻ/ Đã về đây là không ngại gian khó/ 
Dám gửi tuổi xuân cho nắng gió mưa sa/ … Đời chỉ vui khi ta biết dâng hiến/ Những tài 
ba và sức khỏe của ta/ Cho đất nước cho dân cho Đảng/ Tình chỉ đẹp khi ta biết hòa vào/ 
Những công trường nguy nga của đất nước”.  
 

643. ĐẬU ĐỨC THẮNG. Một dấu son / Đậu Đức Thắng // Tạp chí Suối Reo.- 
2009.- Số 1.- Tr.45 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Lại một dấu son trên bản đồ/ Sơn La giàu đẹp như trong mơ/ Công trình thế kỷ 
đang khởi động/ Thác réo Pá Vinh đã ngăn dòng/ … Quê hương ta đó - Sơn La/ Sông Đà 
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hung dữ lại hiền hòa/ Một nguồn than trắng vô cùng tận/ Biến thành điện sáng khắp 
nước nhà/ … Ơi Ít Ong, Pá Vinh Pá Chiến…/ Dời bản dời mường vì dòng điện ngày 
mai/ Ơi dòng sông bến nước bản nghèo/ Ta mang theo về miền quê mới/ Dù phía trước 
có bao điều mới lạ/ “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. 
 

644. LƯỜNG VĂN TỘ. Anh cùng em = Chướng pánh / Lường Văn Tộ // Tạp 
chí Suối Reo.- 2009.- Số 1.- Tr.60-62 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Đem cây cao su về với đất mình/ Trồng cây cao su thay nương ngô, nương 
lúa/ Vào công ty - nhà lớn chỉ bày/ Làm công nhân cho cuộc sống thêm bền/ … Cây cao 
su lớn lên phủ đồi, che suối/ Đủ tuổi rồi đôi ta vui hái nhựa/ Cả rừng cây treo bạc nén, 
bạc vòng/ Cho đời ta cuộc sống đủ đầy/ Khắp núi, khắp đồi rừng ngàn trở lại/ … Rừng 
cao su nâng tình ta dậy sóng/ Cho đôi mình mãi êm ấm bên nhau”. 
 

645. ĐINH LIÊN. Tình ta = Xim ha / Đinh Liên // Tạp chí Suối Reo.- 2009.- Số 
1.- Tr.65 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Trồng nên rừng cao su dựng mường/ Nhựa cao su trắng như chảy thẳng vào 
tim/ Lối em đi lượn quanh đồi cây xanh ngát/ … Đất Sơn La - Đất mường màu mỡ/ Đất 
Sơn La - Đất tốt mường lành/ Đất Sơn La - Cơm ở trên có cá lội dưới/ Từ đôi tay làm 
rẫy xuống ruộng/ Nay mềm mại nâng từng giọt sữa cao su/ … Ta thương nhau trồng nên 
rừng gỗ quý/ Khi ngành công nghiệp đi lên/ Nhựa cao su tô thắm tình đôi ta”. 

 

646. PHAN THU HỒNG. Về thăm thủy điện sông Đà / Phan Thu Hồng // Tạp 
chí Suối Reo.- 2009.- Số 3.- Tr.54 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Ôi con sông đẹp như một bài thơ/ Đang chuyển mình theo vòng quay đất 
nước/ Dòng điện sáng cháy lên bao mơ ước/ Bừng lên từ công trình thủy điện hôm 
nay/ ... Công trình thủy điện lớn có một không hai/ Đang mọc lên giữa dòng sông 
huyền thoại/ Vĩ đại oai hùng thách thức với thời gian/ Cho tương lai ánh điện ngập 
tràn/ … Dòng than trắng bừng lên khát vọng/ Cho đất nước mình đẹp mãi những mùa 
xuân”. 
 

647. PHẠM ĐÌNH ÂN. Một lần Sơn La / Phạm Đình Ân // Tạp chí Suối Reo.- 
2009.- Số 3.- Tr.61 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Bản định cư Mai Quỳnh già cười trẻ hát/ Đất định canh vào mùa, cây nảy lộc 
hồn nhiên/ Nơi nương đồi cao su còn dở dang/ như thấy trong mù sương/ cánh rừng đang 
khép tán/ Nơi nhà máy thủy điện còn là công trường xây dựng/ như thoáng nghe rồi/ 
tiếng máy đã reo vui…”. 

 

648. HÀ THU. Viết ở Phiêng Tìn / Hà Thu // Tạp chí Suối Reo.- 2009.- Số 6.- 
Tr.57 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Trước mặt dịu dàng sông/ Sau lưng sừng sững núi/ Đến Phiêng Tìn là chồn chân 
mỏi gối/ Giơ tay chạm phải mây trời/ … Có vòm trời cổ tích chờ ta/ Triền nương dốc 
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mướt xanh màu lá/ Đất cũ, người xưa một ngày hóa lạ/ Rừng cao su xòe tán mơ màng/ 
… Đi giữa Phiêng Tìn trong ngọn gió phiêu diêu/ Em chợt hiểu thế nào là hạnh phúc/ 
Tiếng trẻ nô đùa xôn xao bến nước/ Đất quê mình hứa hẹn những mùa vui”. 
 

649. VŨ QUẾ LÂM. Tình thơ sông Đà / Vũ Quế Lâm // Tạp chí Suối Reo.- 
2009.- Số 6.- Tr.58 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “… Tôi lớn lên bao niềm thương cháy bỏng/ Quê hương Sơn La khát vọng xóa 
nghèo/ ... Xây đập, ngăn sông, chặn thác sông Đà/ Nên công trình thủy điện - hoa thế kỷ/ 
Ước mơ ngày xưa không còn xa nữa/ Đang dần trong hiện thực của lòng ta/ Dòng sông - 
nguồn điện - vang mãi khúc ca/ Thành phố Sơn La huy hoàng tươi sáng/ Xóa đói, thoát 
nghèo con đường của Đảng/ Chỉ dẫn quê hương chuyển hướng mạnh giàu/ Vâng lời 
Đảng ta di dời bến đậu/ Nhường lòng sông tạo nguồn sáng tương lai/ Ý Đảng - lòng dân 
- ta đã thuộc rồi/ Hòa nhịp sống Sơn La cùng đất nước”.  
 

650. KIỀU DUY KHÁNH. Đêm không ngủ / Kiều Duy Khánh // Tạp chí Suối 
Reo.- 2009.- Số 6.- Tr.59 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Đêm khuya lắm sông Đà còn bừng sáng/ Tiếng máy lẫn tiếng cười động cả ánh 
sao khuya/ Ở đây/ Ranh giới giữa ngày và đêm có lẽ bị xóa nhòa/ Bóng điện sáng - 
những mặt trời tỏa nắng/ Tôi đứng nghiêng mình trước những công nhân đang miệt mài 
làm việc/ Các anh xứng đáng được gọi một cái tên chung là những anh hùng/ Lấy sức 
mình để làm ra ánh sáng văn minh/ Bỏ giấc ngủ vào làm mạch vữa xây thủy điện/ Để 
công trình mỗi ngày thêm rộng lớn/ Ngày mai khi dòng điện sáng bừng có giấc ngủ của 
các anh…”. 
 

651. HOÀNG VIỆT THẮNG. Vui ngày mùa / Hoàng Việt Thắng // Tạp chí 
Suối Reo.- 2009.- Số 6.- Tr.61 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Về thăm bản mới chiều nay/ Cao su bén rễ xanh cây trên đồi/ Ngô đang vào vụ 
thu rồi/ Ấm no đã đến lòng người xốn xang/ … Mồ hôi đổ xuống đất rừng/ Mùa màng 
tươi tốt vui mừng nhân lên/ Được mùa bản dưới, mường trên/ Điệu xòe nhịp trống êm 
đềm ngân vang…”. 
 

652. TRẦN NGUYÊN MỸ. Quê mẹ / Trần Nguyên Mỹ // Tạp chí Suối Reo.- 
2009.- Số 6.- Tr.62 

           ĐC.56 
                    S515R 

 “Quê mẹ Quỳnh Nhai có dòng sông Đà/ Mẹ vào Mường Hung có dòng sông Mã/ 
Sông Mã, sông Đà đều quê mẹ cả/ Sơn La, Sơn La đâu cũng quê ta/ Sẻ chia cùng Thủy 
điện Mường La/ Mẹ dời mường như nhường từng khúc ruột/ Các con tâm tình mẹ nghe 
thông suốt/ Nay chuyển nhà như xa mất người thân/ … Lạ đường, lạ mường mẹ chuyển 
về đây/  Nhãn thơm, rộn rã cánh ong bay/ Trai gái trăm quê đều con của mẹ/ Dựng bản, 
dựng mường chung sức, chung tay/ Long Sầy, Co Phen… quê mới hôm nay/ Hồn người, 
tình đất quyện hương cây/ Nước sạch chảy về sàn mát ngọt/ Vùng biên ánh điện sáng 
bừng lên/ Mẹ quen trồng cây lúa, cây ngô/ Cây cao su nay tay vun, tay tưới/ Mênh mông 
đồi nương màu xanh tươi mới/ Màu cao su xen màu áo công nhân…”. 
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653. DƯƠNG THỊ MÙI. Niềm vui quê mới / Dương Thị Mùi // Tạp chí Suối 
Reo.- 2009.- Số 6.- Tr.63 
           ĐC.56 
           S515R 

“Được biết tin/ Anh về nhập bản/ Cả mường trên - xóm dưới xôn xao/ … Đón anh 
về/ Cùng múa quạt xòe hoa/ Mở rộng vòng tay - tô hương đời ngọt đậm/ Tăng nhân 
khẩu/ Là niềm vui khát vọng/ Chung sức thêm tình/ Sẽ lắm ruộng nhiều nương/ Ta dọn 
đá xây mường trên quê mới/ Đảng chọn Mường La - nơi phát hỏa ánh đèn… ”. 
 

654. HOÀNG TRỪU. Thăm Quỳnh / Hoàng Trừu // Tạp chí Suối Reo.- 2009.- 
Số 6.- Tr.64 
           ĐC.56 
           S515R 

“Từng dãy nhà sàn nằm bên chân núi/ Từng dãy nhà sàn nằm bên sườn non/ Vất 
vả gian truân bớt dần rồi đó/ … Tôi đến thăm Quỳnh Liên, Quỳnh Tú/ Qua sông Mã 
thăm Mường Mít, Mường Mon/ Ngô thu về chất cao như núi/ Nhiều nhà mười tấn có dư/ 
… Thủy điện Sơn La đang vào nước rút/ ... Đưa Sơn La vào công nghiệp hóa/ Tổ quốc - 
miền Tây điện sẽ chói lòa ”. 
 

655. PHẠM TRƯƠNG QUỐC. Quê mới / Phạm Trương Quốc // Tạp chí Suối 
Reo.- 2009.- Số 6.- Tr.65 
           ĐC.56 
           S515R 

“Sáng nay đến Mường Hung/ Đất Sông Mã - Sơn La/ Cách thành phố không xa/ 
Nghe mênh mang nỗi nhớ/ … Đất Mường Hung màu mỡ/ Người bản Óm cần cù/ Lòng 
người dân thơm thảo/ Nhường ruộng - nương cho nhau/ Đến bản Óm hôm nay/ Người 
dân vui phấn khởi/ Có Đảng, Bác dẫn đường/ Đưa ta về quê mới”. 
 

656. NGỌC HỒNG. Niềm vui / Ngọc Hồng // Tạp chí Suối Reo.- 2009.- Số 6.- 
Tr.66 
           ĐC.56 
           S515R 

“Nhớ lại ngày nào tuổi đôi mươi/ … Theo lời Đảng gọi lên miền núi/ Dạy chữ, 
trồng người - Bản xa xôi/ … Vượt bao gian khó hiến cho đời/ Bao học sinh giỏi, trò ưu 
tú/ Tuổi trẻ, tri thức - Đổi mới đời/ Ngẫm lại càng vui nghiệp trồng người…”. 
 

657. LÒ XUÂN DỪA. Cô giáo trẻ / Lò Xuân Dừa // Tạp chí Suối Reo.- 2009.- 
Số 6.- Tr.66 
           ĐC.56 
           S515R 
 “… Bên đèn khuya rạng ngời/ Cô giáo trẻ miền xuôi/ Cõng chữ lên miền ngược/ 
Thao thức cùng gió mây/ Giáo án cô đong đầy/ Trong tim bao dự định/ Mỗi buổi mai lên 
lớp/ Dạy trò những điều hay/ … Hiện trong cô mỗi ngày/ Đàn em nhỏ thơ ngây/ Tháng 
ngày vượt dốc núi/ Đến trường học điều hay”. 
 

658. KIM CHÂU. Tâm tình cô công nhân mới / Kim Châu // Tạp chí Suối 
Reo.- 2009.- Số 6.- Tr.70 
           ĐC.56 
           S515R 
 “Gặp em cô gái Chiềng Sàng/ Trưa đầy nắng cháy như rang núi đồi/ Bờ vai ướt 
đẫm mồ hôi/ … Yêu cây yêu cả bao điều thảo thơm/ Sớm, trưa, chiều, tối bên vườn/ 
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Từng chồi non nhỏ như con chính mình/ Nắng mưa là chuyện thường tình/ Thầm mong 
dòng nhựa trắng tinh một ngày/ Dâng đời sức trẻ hôm nay/ Cho Châu Yên mảnh đất này 
mãi xanh/ Cho tình yêu cháy lung linh/ Cho màu xanh mới ngọt lành Yên Châu”. 
 

659. LÒ THANH XUÂN. Sông Đà - Sông Mã keo sơn / Lò Thanh Xuân // Tạp 
chí Suối Reo.- 2009.- Số 6.- Tr.78-79 
           ĐC.56 
           S515R 
 “Sông Mã/ Xứ sở hoa gạo đỏ/ … Truyền thống tự bao đời/ Và sông Mã hôm nay/ 
Nhường đất thổ đón bạn/ Cho Quỳnh Nhai di dân/ Để sông Đà hồ lớn/ Cho dòng điện 
sáng ngời/ Đất thâm canh chia sẻ/ Cho sông Đà, sông Mã/ Xiết chặt tình keo sơn/ Sông 
Đà cho dòng điện/ Để sông Mã làm giàu/ Dòng sông Đà, sông Mã/ Góp sức cho mai sau/ 
Cho dân giàu nước mạnh”. 

 

660. HOÀNG TRỪU. Cung đường mùa xuân / Hoàng Trừu // Tạp chí Suối 
Reo.- 2005.- Số 04.- Tr.35 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Những con đường ngày xưa ra trận/ Gập ghềnh, khúc khuỷu, chênh vênh…/ 
Hôm nay ai về Sơn La/ Hôm nay ai qua Tây Bắc/ Hai con đường xưa đã mượt mà/ Qua 
suối có cống/ Qua sông có cầu/ Đường nhựa thênh thang như nhung, như lụa/ … Hai bên 
đường phố núi mọc lên san sát/ Mùa xuân về hoa ban trắng lung linh…”. 

 

661. CAO THÀNH. Cây đổi đời em / Cao Thành // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- 
Số 03.- Tr.50 

ĐC.56 
                    S515R  
 “... Phiêng Tìn nay có loài cây mới đến/ Trải mầu xanh xanh tít chân trời/ Cây cao 
su gieo vào trái tim người/ Một niềm tin xóa nghèo hết đói/ Như dòng sữa mẹ cao su 
“sữa” trắng/ Đổi đời em, đổi cuộc sống quê hương/ Mầu áo công nhân làm đôi má thêm 
hồng/ Em hãnh diện bước chân vào công nghiệp/ … Phiêng Tìn ơi! Quê xanh mầu áo 
mới/ Một mầu xanh xanh mãi cuộc đời/ Tiếng trống xòe rộn rã khắp nơi nơi/ Cây cao su 
- cây đổi đời quê em đó!”. 
 

662. LÒ THANH HOÀN. Ánh điện lòng người = Điển hung chaư cốn / Lò 
Thanh Hoàn // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 3.- Tr.73 

        ĐC.56 
                S515R 
 “… Ôi! Những mảnh đất mang tên bao sự tích/ Sẽ chìm dưới đáy hồ sâu thẳm/ 
Hòa cùng suối cùng sông thành hồ rộng lớn/ Như mỗi tấm lòng hòa chung cùng đất 
nước/ Rực sáng lung linh ánh điện lòng người”.  

 

663. HOÀNG TRỪU. Du lịch Sơn La / Hoàng Trừu // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- 
Số 05.- Tr.47 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Em mời anh lên thăm công trình thế kỷ/ Thủy điện Sơn La chuyển động ầm 
ầm/ Mìn nổ! Lửa hàn! Xe chạy!.../ Hàng chục tập đoàn đang rầm rập thi công/ … Lên 
Sơn La qua miền Tây Bắc/ Nghe mênh mông ấm áp lạ thường…”. 
 

664. VĂN MAO. Về thăm quê / Văn Mao // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 05.- 
Tr.49 
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ĐC.56 
                    S515R 
 “Đã lâu ngày chưa có dịp thăm quê/ Bản cũ năm xưa, nay thành phố mới/ … 
Đường nhựa - bê tông rải đến từng nhà/ Bao ân tình như được mở toang ra/ Sung 
sướng quá, lòng dân ơn Đảng/ … Ơi quê tôi, nhớ bản nhỏ mờ xa…/ Nhớ dòng Nậm 
La có hai mùa trong đục/ … Nhớ bản nhà sàn có đàn trâu béo núc/ Chiều hoàng 
hôn, khua mõ gọi nhau về/ … Cuộc sống hôm nay đâu ngại nắng mưa/ Vững bước 
ta đi trên con đường đổi mới”. 
 

665. LÒ THANH XUÂN. Sốp Cộp - Huyện biên giới = Sốp Cộp - Huyện máư 
đen mướng  / Lò Thanh Xuân // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 05.- Tr.63-64 

ĐC.56 
                    S515R 
 “… Sốp Cộp/ Đang thay đổi ngày ngày/ Sánh vai cùng bè bạn/ … Văn hóa chung 
dân tộc Việt Lào/ Giữ vẹn tròn bản sắc ông cha/ … Sốp Cộp/ Nền an ninh vững chắc/ 
Năm xã liền giáp biên/ … Cùng sánh vai chung lòng/ Xây dựng huyện văn minh/ Để 
Sốp Cộp quê ta/ Lớn mạnh vươn vai tựa Thánh Gióng thời xưa/ Ta có Đảng dẫn đường 
soi sáng/ Đường Bác Hồ là hạnh phúc ấm no/ Cám ơn Đảng/ Cám ơn Người/ Đã chăm lo 
hết thảy cho dân”. 

 

666. HÀ SINH. Ước vọng ngày xuân / Hà Sinh // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 
02.- Tr.48 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Gió xuân xanh mướt núi Sơn La/ Cờ bay đỏ rực đập sông Đà/ Ruộng nương 
sương nắng vàng ngô lúa/ Ấm lòng quê mới rộn xòe hoa/ Cao su leo dốc đua tròn tán/ 
Thành phố nguy nga giữ nếp nhà…”. 
 

667. NGUYỄN CẢNH TUẤN. Vũ điệu sông Đà / Nguyễn Cảnh Tuấn // Tạp chí 
Suối Reo.- 2010.- Số 02.- Tr.62-63 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Vũ điệu sông Đà/ đất mẹ Sơn La/ … lẫn trong mây nắng/ ánh lửa hàn/ bóng 
người công nhân/ từ tầng sâu/ nâng tầm cao nhà máy/ … Trụ cầu Pá Uôn/ vươn đũa 
thần/ nâng sông Đà nước dâng trăm mét/ nối miền Tây Bắc/ giàu niềm yêu thương…”. 
 

668. LƯỜNG VĂN NAM. Trồng cây cao su = Púk mạy cao su / Lường Văn 
Nam; LTH dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 02.- Tr.70 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Ơn có Đảng đem về cho giống cây trồng mới/ Cây cao su - cây cho nhựa làm 
giàu/ Cây cao su - cây đưa ta thoát xa cảnh nghèo đói/ Ta lại làm giàu từ mảnh đất bỏ 
hoang/ Có anh chị kỹ sư hướng dẫn cách trồng/ Dậy từ ghép - làm bầu - ươm cây - chăm 
bón/ Cách tỉa cành, rạch lấy mủ cao su/ Cây lên xanh bõ công người chăm bón/ Rồi lên 
xanh phủ kín vùng đồi/ Chim đến reo ca, ve giang gọi bạn/ Khúc nhạc vùng đồi, xanh 
mãi rừng cao su”. 
 

669. ĐIÊU VĂN MINH. Cầu mới Pá Uôn = Cáu máư Pák Uôn / Điêu Văn 
Minh; L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 02.- Tr.71 

ĐC.56 
                    S515R  
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 “… Nhờ ơn Đảng mở đường chỉ lối/ Thỏa ước mong, ngàn đời mong đợi/ Cầu Pá 
Uôn nối giữa hai bờ/ Người bước thong dong/ Xe qua chầm chậm/ ... Vững chãi chiếc 
cầu như lòng ta theo Đảng/ Nắm tay nhau xây dựng bản mường”. 
 

670. CÀ THỊ HOAN. Viết tiếp bài ca = Khiên xúp bái văn / Cà Thị Hoan; 
Hoàng Anh dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 02.- Tr.72 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Thơ con viết bằng trái tim ơn Đảng/ Ơn Cụ Hồ cho cuộc sống ấm no/ Đậm 
dáng quê hương cảnh núi rừng/ Ca ngợi cuộc đời từng bước đổi thay/ Nâng bước anh - 
người chiến sỹ biên cương/ Anh công nhân trên công trường, xưởng máy…”. 

 

671. CAO THÀNH. Sông Đà ơi! / Cao Thành // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 
04.- Tr.35 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Cây cầu mới vắt ngang bến cũ/ Vắng con đò Tạ Bú, Hua Đon/ Đập khổng lồ 
sừng sững ngang sông/ Hồ chứa nước mênh mông dài, rộng/ Xe công trường vào, ra sôi 
động/ Đẩy tiến trình hoàn thiện nay mai/ Đà giang ơi! Trông em khác quá/ Em hiền hòa, 
lộng lẫy, nguy nga/ … Em tươi tắn như cô gái trẻ/ Mắt sáng ngời, hơn vạn vì sao/ Đưa 
quê mình vươn tới tầm cao/ Một dấu ấn, đẹp thêm trang sử…”. 
 

672. HOÀNG QUÁCH CẦU. Lỗi hẹn / Hoàng Quách Cầu // Tạp chí Suối Reo.- 
2010.- Số 04.- Tr.38 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Có thể nào lỗi hẹn cùng em?/ Khi nước sông Đà lên cao trình một trăm chín mốt/ 
… Sẽ không còn lỗi hẹn em ơi/ Bởi đôi bờ đã xanh màu cây trái/ Sông xưa thành hồ soi 
bóng núi/ Nhấp nhô nhà sàn, nghiêng xuống trời mây/ Nước sông Đà lên cốt hai trăm 
mười/ Điện Sơn La lung linh bao bản mới/ Những lớp học đón đưa thầy, trò tới/ Nhịp 
trống xòe nghiêng ngả suốt mùa vui…”. 
 

673. CÀ VĂN CÓN. Đường bác đi qua = Táng pú Hố cai / Cà Văn Cón // Tạp 
chí Suối Reo.- 2016.- Số 158.- Tr.63 

ĐC.56 
                    S515R  

“... Thành phố Sơn La rực rỡ hoa đào/ ... Chè mía ngô ngút ngàn tầm mắt/ Mỗi vụ 
mùa dân lại giàu thêm lên/ ... Thúc giục lòng người vươn tới tương lai/ Mộc Châu đây 
đàn bò thong dong gặm cỏ/ ... Đất Sơn La dấu chân Người đi tới/ Khắp muôn nơi rực rỡ 
màu hoa/ Người Sơn La không quên lời Bác dạy...”. 
 

674. DƯƠNG TAM KHA. Bài ca Thủy điện Sơn La / Dương Tam Kha // Tạp 
chí Suối Reo.- 2010.- Số 4.- Tr.46-48 
                 ĐC.56 
                S515R 
 “… Hãy hát lên đi! Hát lên!/ Hát lên thêm cao! Ngân vang vang mãi!.../ Báo tin 
vui khắp chín châu mười mường/ Truyền đến nơi xa có nghìn nóc mái/ Tiếng hát về 
miền đồi gò trung du đều biết/ Về đồng bằng, duyên hải cùng hay/ Tin vui thủy điện 
sông Đà/ Mấy ngàn ngày mong đợi/ Niềm vui không nói hết bằng lời/ Ngàn đời sau ơi 
hãy hát/ Công trình Thủy điện Sơn La”. 
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675. ĐIÊU VĂN MINH. Huyện mới Phiêng Lanh = Huyện máư Phiêng Lanh 
/ Điêu Văn Minh; Lò Na Ly dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 4.- Tr.59 
                    ĐC.56 
            S515R 

“… Nhớ ơn Đảng dìu dắt/ Đào đắp ngăn sông xây thủy điện/ Đưa ánh sáng tỏa 
khắp muôn nơi/ Đất nước nở ngàn sao sáng/ ... “Vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc”/ 
Quê cũ gửi lại lòng hồ/ Đến với Mường Giàng, Phiêng Lanh hôm nay/ Như thay áo mới, 
rũ bỏ những đói nghèo/ Chung tay xây dựng cuộc sống ấm no/ Đường rải nhựa rộng 
thênh thang/ … Chung tay dựng những ngôi nhà mới khang trang/ … Ánh điện ngời 
sáng cả lòng dân/ Phố núi Phiêng Lanh hôm nay rạng rỡ/ Ấm áp tình người chan chứa 
yêu thương”. 
 

676. LÒ XUÂN THƯƠNG. Đường về quê em = Táng má quê noọng / Lò 
Xuân Thương // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 04.- Tr.64-65 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Hôm nay trên đường về thăm quê em/ Suối Nặm Công xây ba đập công trình 
thủy điện/ Kéo điện về tỏa sáng vực thẳm, rừng sâu/ Ầm ầm tiếng máy ủi, máy lăn, máy 
xúc/ Mở đường lên Khua Hỏ/ Lên Tà Cỏ - Tà Lắc đường rộng thênh thang/ Qua Kéo 
Phó đường về quê mẹ/ Đến Sốp Cộp, đến khắp vùng “khu cuông”/ Nơi đây đất lành, 
chim đậu bướm lượn rồng sa…”. 
 

677. VĂN MAO. Thăm hồ thủy điện / Văn Mao // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- Số 
01.- Tr.53 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Nhớ mãi một ngày/ Chúng mình đến Mường La/ Thăm biển hồ xinh, rộng dài 
lưng chừng núi/ … Nguồn thủy điện lớn nhất vùng Đông Nam Á/ Cả đại công trình ngày 
đêm hối hả/ Cho tổ máy đầu tiên phát điện cuối năm này/ Ta hẹn nhau về hạnh phúc nắm 
trong tay/ … Dòng điện thay sao rực rỡ đất trời/ Xuân mới đến rồi, thỏa khát vọng đầy 
vơi!”. 
 

678. THÁI HOÀNG. Đêm trăng Mường Và / Thái Hoàng // Tạp chí Suối Reo.- 
2011.- Số 01.- Tr.78 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Quanh tháp Mường Và như bừng khúc hát/ Nhịp trống xòe hòa quyện điệu 
lăm vông/ Gắn bó keo sơn từ thuở cha ông/ Việt - Lào chung tay dựng xây, gìn giữ/ 
Những bước chân trần đạp trên lam lũ/ Đã hóa mùa màng xứ sở bình yên/ Sốp Cộp, 
Mường Và, Púng Bánh, Sam Kha/ Nặm Lạnh, Mường Lèo, Dồm Cang, Mường Lạn…/ 
Nghe thức dậy giữa điệp trùng mây núi/ Như phép mầu nhuộm thắm cuộc đời ta…”. 

 

679. CÀ VĂN THÂNG. Cây cao su = Co cao su / Cà Văn Thâng; N.L dịch // 
Tạp chí Suối Reo.- 2011.- Số 04.- Tr.82-83 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Cây cao su phủ kín cả núi đồi/ Những chồi non xanh mướt lưng đèo/ Đã bao 
đời bỏ đất hoang cho hươu nai tụ tập/ Đến đời ta biết khai hoang sản xuất/ Làm giàu từ 
đây tiếng vang khắp muôn nơi/ Cây cao su cho ta dòng nhựa trắng nuôi đời/ Lúa gạo 
sinh sôi như suối nguồn không bao giờ cạn/ Cuộc sống ta không còn lầm than đói khát/ 
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Lòng vui sướng tin yêu theo Đảng/ Gieo những hạt vàng trên đất mẹ thân thương”. 
 

680. HÀ SINH. Mừng xuân Nhâm Thìn / Hà Sinh // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- 
Số 01.- Tr.36 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Vụ qua ngô lúa xếp đầy kho/ Xoài, nhãn mía, na lại được mùa/ Sữa, chè Châu 
Mộc thơm thương hiệu/ Đói nghèo giảm hẳn, đã bớt lo/ Rừng cao su sao xanh tươi thế!/ 
Mênh mang phủ kín những đồi hoang/ Tán rộng, cây tròn căng nhựa trắng/ No ấm đây 
rồi, ơi bản xa/ Đập Tạ Bú sáng tương lai Tổ quốc/ Thuyền ghe trắng cá, hồ nước mênh 
mông…”. 
 

681. TRẦN ĐẠI TẠO. Tóc em thơm nửa khoảng trời / Trần Đại Tạo // Tạp chí 
Suối Reo.- 2012.- Số 01.- Tr.40 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Nghiệp lớn bao đời chờ mong/ Thủy điện - công trình thế kỷ/ Đất lành tràn 
đầy sức trẻ/ Chuyển dân, xây đập, nâng dòng/ Ngàn ngày thử thách gian nan/ Ngàn đêm 
mồ hôi, nước mắt/ Đảng - Dân chung tay hợp sức/ Tình em càng nặng câu thề”. 
 

682. ĐIÊU VĂN MINH. Vui đón xuân / Điêu Văn Minh // Tạp chí Suối Reo.- 
2012.- Số 01.- Tr.64 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Muôn dân một lòng theo Đảng/ Dựng xây xã hội chủ nghĩa vững vàng/ 
Choàng áo mới đón mùa xuân sang/ Mang hương xuân đến khắp mọi nhà/ Đến với 
những công nhân trên những công trình/ Đến với những chiến sỹ nơi biên cương giá 
lạnh/ Cao su ngút ngàn, chè xanh bát ngát sườn non/ Ánh điện ngời sáng hơn cả những 
vì sao…”. 
 

683. CÀ VĂN CÓN. Đổi mới cách làm = Dượn luống máư / Cà Văn Cón; Na 
Ly dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 01.- Tr.70-71 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Nay ta đổi thay cách nghĩ/ Gieo giống lúa mới xuống đồng/ Mạ non xanh 
vươn lên tươi tốt/ Làn gió lướt qua cho cánh đồng lượn sóng/ Ngày ngày ta chăm bón, 
diệt sâu, trừ cỏ/ Đồng lúa reo vui bồng bềnh trong gió/ Đợi mùa về trĩu hạt nặng bông/ 
Em gái Thái lưng thon, đội piêu rực rỡ/ … Làm theo Đảng chỉ lối dân được ấm no/ Noi 
gương Bác miệt mài đèn sách/ Cho bản mường ta mãi mãi đẹp giàu”. 

 

684. HOÀNG TRỪU. Chào mùa xuân mới / Hoàng Trừu // Tạp chí Suối Reo.- 
2012.- Số 02.- Tr.43-44 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Em hãy cùng anh lên đồi Khau Cả/ Ngắm thành phố Sơn La tầng thấp tầng 
cao/ Đêm buông xuống nhìn như viên ngọc/ Sơn La ơi! Lớn tự lúc nào?/ … Xứ sở hoa 
ban rượu cần, xôi nếp/ Cồng chiêng nổi rồi mường mới, mường trên/ Bản Hẹo, bản 
Tông… đêm nay bốc lửa/ Những vòng xòe ngây ngất đêm xuân…”.  
 

685. LƯỜNG VĂN TỘ. Bừng sáng Nặm Công = Dỏn hưa phóng công / 
Lường Văn Tộ // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 02.- Tr.68-71 
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ĐC.56 
                    S515R  
 “Nặm Công thuở xưa/ Đường heo hút đá chắn/ Suối âm vang ghềnh thác/ Núi 
ngăn bước chân người/ … Có Đảng về gọi sáng trời xuân/ Dòng Nặm Công tỉnh giấc/ ... Bầy 
“bò tót gang” húc đất/ Cho vách đá mở lối/ Cho sông núi thành đường/ … Sốp Cộp huyện 
biên lên phố, lên phường/ Hướng đến, Đảng chưa dừng/ Nước định đường đi tới/ Bắt 
suối, sông đừng chảy phí hoài/ ... Nặm Công lại ầm ào/ … Trí lực con người thay thần 
thánh làm nên/ ... Cho đất - người Nặm Công đi lên/ … Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, 
Xinh Mun/ Sống hòa cùng Nặm Công tình nghĩa/ … Nặm Công ơi trăm nghìn ngày cứ 
chảy/ Sóng tung reo hòa quyện sao trời”.  
 

686. LƯỜNG VĂN CHIÊNG. Đua với người yêu = Khánh - chụ - púk - cao 
su / Lường Văn Chiêng; Na Ly dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 02.- Tr.72-73 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Anh cùng em ta ươm hạt giống gieo mầm/ Đua với người yêu cấy trồng cao 
su/ Đất trời hòa quyện sắc thu/ Khắp sườn non trải dài màu xanh thắm/ Em khéo chăm 
cây tươi tốt từng ngày/ Tạo rừng già cho nguồn nước mát trong/ Cây cao su vươn cao 
ngút ngàn/ Hàng nối hàng chạy khắp đồi cao/ Thỏa nguyện ước ao cứu núi rừng/ Mừng 
biết mấy với chiến công thầm lặng/ … Cây cao su mạch máu nuôi sống đời/ Làm theo 
lời Đảng dân mình ấm no/ Mảnh đất cằn cỗi xưa nay hóa tấc vàng/ Cuộc sống đổi thay 
hạnh phúc dâng đầy”. 
 

687. LÒ LƯƠNG SINH. Quyết thắng đói nghèo = Quyệt phé dạc dên khó 
háy / Lò Lương Sinh // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 02.- Tr.74-75 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Trong trận chiến thắng đói nghèo/ Cần muôn nhà đồng lòng hợp sức/ ... Chỉ cần 
toàn tâm, toàn ý thắng gian lao/ Thay đổi cây trồng, thay đổi tập quán sản xuất/ Thay đổi 
nếp nghĩ lạc hậu xưa cũ/ Để vươn lên bứt phá xây đời/ Xóa đói giảm nghèo, xây cuộc 
sống mới/ Giành ấm no hạnh phúc đến muôn dân”. 

 

688. TRẦN THANH PHÚC. Mùa cạo mủ cao su / Trần Thanh Phúc // Tạp chí 
Suối Reo.- 2012.- Số 03.- Tr.50 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Em ơi! Em ơi có biết/ Từ trong nắng lửa gió Lào/ Từ trong đất cằn sỏi đá/ Từ 
trong sao trời sương đêm/ Rễ cây cao su thầm lặng/ Hút mỡ màu từ đất lên/ Em ơi! Em 
ơi có biết/ Màu trắng của mủ cao su/ Cho ta ấm no hạnh phúc/ Con ta tung tăng tới lớp/ 
Cho mường bản ta đẹp giàu…”. 
 

689. CẦM THỊ CHIÊU. Thành phố Sơn La = Thánh phố Sơn La / Cầm Thị 
Chiêu; L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 03.- Tr.64-67 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Thành phố Sơn La, ơi thành phố trẻ/ Lời Bác dặn cháu con xin nhớ/ … “Đất 
nước được tự do độc lập/ Ta sẽ xây lại gấp trăm, gấp mười ngày nay”/ … Hãy vui lên! 
Cùng vui lên nhé/ Vui đón chào Thành phố trẻ Sơn La/ Nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ yêu 
dấu/ … Đón điện sông Đà về thắp sáng lung linh/ Sơn La ơi hãy nhanh lên chôn vùi 
nghèo khó/ Cùng sánh vai bè bạn làm giàu…”. 
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690. TÒNG THANH. Sốp Cộp đổi mới = Sốp Cộp piến máư / Tòng Thanh; Lò 
Na Ly dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 05.- Tr.68-69 

ĐC.56 
                    S515R 
 “Về với quê em Sốp Cộp xa xôi/ Cỏ cây giăng lối đường xa ngái/ … Nay nhờ có 
Đảng Bác thân yêu/ Đến Sốp Cộp đã đổi thay nhiều/ Trường học, bệnh viện mọc khắp 
muôn nơi/ Đường mòn cũ nay rải nhựa thênh thang/ Đi Mường Lạn, Mường Thanh, Đói 
Leo cũng không ngần ngại/ … Cây cầu lớn bắc qua sông không còn sợ mưa lũ/ Xe nườm 
nượp đêm ngày không ngủ/ … Nếp tan Mường Và thơm hương lúa mới/ … Bản phố núi 
sáng ngời ánh điện/ Thóc đầy bồ tung hạt gạo trắng ngần/ … Sốp Cộp nay sung túc hơn 
xưa/ … Cùng nhau  xây dựng đất nước đẹp giầu”. 

 

691. CẦM VUI. Không phải nói đùa = Bấu chư va lạ / Cầm Vui // Tạp chí Suối 
Reo.- 2012.- Số 05.- Tr.70-71 

ĐC.56 
                    S515R 
 “ … Sơn La điện tỏa sáng khắp nơi/ Sáng soi khắp bản núi rừng/ Mường có điện 
muôn dân sung sướng/ Bạn bè muôn nơi hội tụ về đây/ Thăm thủy điện xem phai đá 
sông Đà/ … Dân yên lòng dựng xây quê hương mới/ Cuộc sống ấm no giàu đẹp hơn 
xưa”. 

 

692. LÈO VĂN CHOM. Lời Bác dạy = Quám Pú Hố bók xon / Lèo Văn 
Chom; N. L dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 01.- Tr.66-67 

ĐC.56 
                    S515R  
 “ ... Sơn La trên đường đổi mới không quên thời gian khó/ Các dân tộc đoàn kết 
một lòng/ Yêu thương nhau dựng xây quê hương/ Bản bản đua nhau chăn nuôi nhiều 
đàn/ Người người đua nhau cày cấy/ Già trẻ nô nức trồng cây/ Những chàng trai cô gái 
thi đua học tốt/ Chung sức ngăn sông Đà nước chảy về mương/ Ánh điện lung linh tỏa 
sáng bản mường/ Giữa phố núi ngợp trời sao lấp lánh/ Có điện về thay sức người vất vả/ 
… Bản mường em nở rộ ngàn hoa/ Cho đất nước ngày thêm giàu đẹp/ Làm theo lời Bác 
dân mình ấm no”. 

 

693. CAO THÀNH. Hoa nở trên hai quê / Cao Thành // Tạp chí Suối Reo.- 
2013.- Số 01.- Tr.57 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Ôi! Diệu kỳ công trình thế kỷ/ Về đích thời gian trước ba xuân/ Sáu tổ máy đồng 
ca nhịp mới/ Chào bình minh! Chào cuộc sống thanh bình/ Về thăm lại quê xưa đất cũ/ 
Điện sáng sông - sáng núi, sáng đời/ Rừng cao su chia những lời vui/ Làng chài mới vào 
mùa tôm cá/ … Giờ hoa nở trên đất xưa - quê mới/ Cả hai quê hạnh phúc tràn đầy”. 

 

694. HOÀNG TRỪU. Âm vang trên sông Đà giang / Hoàng Trừu // Tạp chí 
Suối Reo.- 2013.- Số 02.- Tr.44 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Ngược dốc Cun Hòa Bình/ Chúng tôi lên Sơn La - Tây Bắc/ Vẫn tuyến đường 
xưa đèo đèo, dốc dốc/ Nhưng giờ đây trải nhựa thênh thang/ … Xuân 2013/ Mùa xuân 
Quý Tỵ/ Mốc son mới được ghi vào bản đồ địa lý/ Thủ tướng vừa cắt băng khánh thành/ 
Nhà máy Thủy điện Sơn La/ … Lễ khởi công ầm ầm chuyển động/ Núi bị xẻ/ Sông được 
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ngăn/ Hàng triệu triệu mẻ bê tông/ Xây nên đập Pá Vinh như bức tường thành/ Nguồn 
năng lượng gấp ngàn lần thác lớn/ Sáu tổ máy dưới hầm ngầm kiên cố/ Đang ngày đêm 
nhả ngọc phun châu/ … Thủy điện Sơn La như bài ca đại thắng/ Ngỡ Bác Hồ về bắt nhịp 
chúng ta ca”. 
 

695. CẦM THỊ CHIÊU. Mừng khánh thành nhà máy Thủy điện Sơn La = 
Chóm hướn máy điện Mường La / Cầm Thị Chiêu // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 2.- 
Tr.52 
          ĐC.56 
            S515R 

“Điều mong xưa truyền lại tới ngày nay/ Ước muốn ngăn sông lấy nước tưới cánh 
đồng/ … Đất đá đào sâu, lòng sông rải lấp/ Sắt thép rồi gang, chở tới nơi đây/ Đá sỏi, xi 
măng, cốt thép, đầm lăn/ … Dựng thành nhà máy lừng lững nguy nga/ Có 6 tổ máy tạo 
guồng quay, dưới lòng sông nhóm lửa/ … Điện sáng lung linh trên bản Mèo khấp khởi/      
… Miền núi ta có biển ao cá lội/ Cá lồng ven sông mọc lên như nấm/ … Ta đâu tiếc, đổi 
đồng quê lấy điện…”. 
 

696. LÒ LƯƠNG SINH. Phố mới Phiêng Lanh = Phố mớ Phiêng Lanh / Lò 
Lương Sinh // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 2.- Tr.54 
          ĐC.56 
           S515R 
 “Lập phố mới có nhiều điều mừng/ Mừng ánh điện bừng sáng muôn nhà/ Mừng 
trường mới niềm vui con trẻ/ Đường phố mới thênh thang tít tắp/ Đường làm giàu vượt 
khó đi lên/ Anh cùng em dựng phố mới thân thương/ Đi theo Đảng dựng xây đời mới/ 
Nỗi niềm xưa ta cất trong nhung nhớ/ Dù ở phương nào ta vẫn trọn một niềm tin…”. 

 

697. QUANG ĐỨC. Trồng người / Quang Đức // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 
03.- Tr.44 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Vâng theo lời Bác “trồng người”/ Quê hương bỏ lại phương trời xa xăm/ 
Thương bầy trò nhỏ siêng năng/ Đằng sau con chữ khó khăn giăng đầy/ … Về xuôi em 
chẳng về đâu!/ Thuận Châu hai tiếng từ lâu trong lòng/ Mặc ai “mơ tía”, “mơ hồng”/ Em 
về gom chữ gieo trồng mùa sau”.  
 

698. CẦM HÙNG. Ánh sáng về từ ý nghĩ đầu tiên / Cầm Hùng // Tạp chí Suối 
Reo.- 2013.- Số 03.- Tr.48 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Con thác trắng nụ cười con gái/ Suối giữ lại bao giờ mà trắng mãi màu mây/ 
Nguồn năng lượng chìm sâu trong ý nghĩ/ Quyết chung tay đắp đập ngăn bờ/ Tạc ước 
mơ sâu vào vách đá/ Thành tuyến mương dẫn nước tràn về/ Tạo áp lực từ tầm cao dội 
xuống/ Tuốc bin xoay chuyển cả cuộc đời/ … Chặn suối, ngăn sông xây công trình thủy 
điện/ Dẫn trăng về thắp sáng cả cao nguyên”. 
 

699. HOÀNG VIỆT THẮNG. Sốp Cộp quê em / Hoàng Việt Thắng // Tạp chí 
Suối Reo.- 2013.- Số 03.- Tr.50 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Nơi có ba dòng suối/ Dòng Nậm Lạnh, Nậm Ban/ Với Nậm Ca huyền thoại/ 
Thành Nậm Công thác tràn/ … Xưa nơi này hoang vắng/ Nay thành phố nguy nga/ Xưa 
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Nậm Công hung dữ/ Nay điện sáng chan hòa/ Cá thơm và nếp dẻo/ Đêm vui hội xòe 
hoa/ Nơi núi rừng biên giới/ Tình Việt - Lào thiết tha/ … Rừng ta nhiều gỗ quý/ Lúa ngô 
mùa bội thu/ Suối ta nhiều tôm cá/ Vang tiếng hát trẻ thơ/ Sốp Cộp tròn mười tuổi/ Sức 
Phù Đổng vươn cao/ Cùng chung tay xây đắp/ Quê hương thêm đẹp giàu”. 
 

700. LƯỜNG VĂN NAM. Sốp Cộp / Lường Văn Nam // Tạp chí Suối Reo.- 
2013.- Số 03.- Tr.55-56 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Sốp Cộp biên cương nơi nhung nhớ/ Thủa năm nào ai bạt lối đến bản mường/        
… Đường lặng vắng mù sương chim vượn hú/ … Đường hôm nay quang mây thêm rộng 
lối/ Bản mường vui ngói mới điện sáng ngời/ Làng quê đó nghiêng mình bên sườn núi/ 
Suối ba dòng chung sức người dựng xây/ … Bừng sáng ngời đất thiêng nơi tháp cổ/ Bền 
sức sống tựa kiềng ba ngọn núi/ Dáng uy phong Sam Sẩu nơi biên giới/ Quê ta đó Sốp 
Cộp đang vươn tới/ Đẹp quê nhà Lào - Việt mãi tình ca”. 

 

701. ĐINH TÂN. Tiếng lòng / Đinh Tân // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 04.- 
Tr.59 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Dòng sông mang nặng phù sa/ Mang cả cuộc sống của ta những ngày…/ Sông 
nay - thủy điện thác bay/ Vươn cao trắng xóa làm say lòng người/ Nhà nhà ngói mới đẹp 
tươi/ Đường về bản ấm tiếng cười bên nhau/ Bữa cơm nay có cá, rau/ Nếp tan “cóm 
khảu” lại đầy rồi em/ Bản mường có điện, có kem/ Chợ đông vui họp ở ven sông Đà/ 
Vẳng nghe tiếng sóng xa xa/ Nghe như là tiếng bài ca đổi đời/ Dù đi cuối đất cùng trời/ 
Nhớ ơn Đảng, Bác muôn đời không quên!”. 

 

702. NGỌC HỒNG. Tâm tình của cây cao su / Ngọc Hồng // Tạp chí Suối 
Reo.- 2013.- Số 05.- Tr.52-53 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Quê mình vốn ở rất xa/ Lên miền Tây Bắc, Sơn La làm giàu/ … Tình người, tình 
đất, tình cây/ Hòa chung một nhịp, tràn đầy yêu thương/ Được người dân của bản, 
mường/ Dang tay đón nhận, nhịn nhường đất đai/ … Đội hình điệp điệp trùng trùng/ 
Màu xanh khép kín, như rừng xa xưa/ Nhờ người chăm bón sớm trưa/ Thức ăn, nước 
uống, bón, đưa tận tình/ Cây cao su - bọn chúng mình/ Vươn cao, chóng lớn, đáp tình 
lòng dân/ Sữa mình không để nuôi con/ Trả ơn người đã có công vun trồng/ … Thấy 
người no ấm, vui mừng hân hoan/ … Nhờ mình dân đã thoát nghèo, giàu sang”. 
 

703. HOÀNG NAM. Tâm sự cô giáo vùng 3 / Hoàng Nam // Tạp chí Suối Reo.- 
2013.- Số 06.- Tr.56 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Ước mơ thuở đuổi bướm hái hoa/ Đem cái chữ đến đàn em khao khát/ Tình 
yêu thương nuôi hồn thơ trẻ/ Về bến bờ hạnh phúc ngày mai/ Giữa núi rừng vẫn xuôi 
mái đẩy/ Những chuyến đò lặng lẽ đón đưa/ Giáo án - chung tay dệt mùa cho bản/ Xua 
đói nghèo gieo cái chữ niềm tin/ Qua lá đơn, tình yêu trò bừng cháy/ Như những lần 
nghỉ chân rồi đi trọn/ Thầy cầm lái cùng trò mở lối/ Đến bến bờ rạng ánh ban mai”. 
 

704. LÒ VĂN PHÓ. Điện về bản / Lò Văn Phó // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 
06.- Tr.59 
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ĐC.56 
                    S515R  
 “Co Mạ điện về tận bản xa/ Như sao lấp lánh giữa rừng già/ Gái Mông trai Thái 
vui xòe lượn/ Đàn tính, kèn môi quyện khúc ca/ … Co Mạ bao đời trong nghèo tối/ Làng 
bản xuân nay điện sáng lòa”.  
 

705. NÔNG THỊ NGỌC HÒA. Cảm xúc Sơn La / Nông Thị Ngọc Hòa // Tạp 
chí Suối Reo.- 2013.- Số 06.- Tr.68 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Làm Thủy điện Sơn La thì mình cùng nhau định cư về bản mới/ Đem theo 
tiếng nói/ Chẳng núi cao nào mà bàn chân không thể tới/ Dẫu biết tất cả như chập chững 
bước ban đầu/ Đem theo tình người bền lâu/ Đem theo sắc thổ cẩm, hoa văn trên khăn 
áo/ Đem theo tiếng khèn, tiếng sáo/ Đem theo điệu dân vũ, dân ca, phong tục ngàn xưa/ 
Vạn vật sinh sôi theo mỗi ngày qua/ Tình yêu sẽ đơm hoa từ đất mới/ Hạnh phúc tròn 
đầy theo mỗi mùa cây trái/ Vẫn mặt trời, mặt người và mặt đất thuộc về nhau”.  

 

706. ĐINH QUANG VINH. Thăm quê em = Xăm quêl ủn / Đinh Quang Vinh 
// Tạp chí Suối Reo.- 2016.- Số 158.- Tr.72 

ĐC.56 
                    S515R  

“Mời bạn đến thăm quê em một ngày mới/ Bao tình thương nỗi nhớ ở trong lòng/ 
Ngắm nhìn non cao hùng vĩ/ ... Tự hào thay bản mường đang đổi mới/ ... Trường mới 
khang trang thắm ngói đỏ/ ... Nay bản mường giàu đẹp/ ... Đón bạn bè về thăm/ Câu ví 
đang say đắm/ Như níu lòng người ơi!/ Cùng chung sức dựng xây bản mường”. 

 

707. TRẦN HỒNG TUYẾN. Dân bản mong chờ / Trần Hồng Tuyến // Tạp chí 
Văn nghệ Sơn La.- 1998.- Số 02.- Tr.29 

ĐC.28 
                V115NGH 
“Bản làng quanh năm mây phủ/ Mưa reo đỉnh lũ/ Sương đặc rẻo cao/ Chúng tôi đi 

trong thác réo ào ào/ Mang bao niềm vui đến với đồng bào dân tộc/ Những thước phim 
dân bản khát khao/ Lung linh trong trời sao nghệ thuật/ Chân thật, tinh khôi như núi đồi 
ban trắng/ Núi rừng âm vang đâu còn hoang vắng/ Bản làng định cư xanh lại rừng ơi/ 
... Chúng tôi đi lưng đèo dốc đứng/ Vững đôi chân người chiến sỹ tuyên truyền/ Ánh 
sáng niềm vui đến với miền biên/ Ý Đảng lòng dân tỏa xanh rừng núi/ ... Ơn Đảng có 
người công nhân chiếu bóng/ Đến để dân thương, đi dân trông ngóng...”. 

 

708. VƯƠNG ANH. Lên bản / Vương Anh // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1998.- 
Số 04.- Tr.9 

ĐC.28 
               V115NGH 
“... Cô giáo về bản thêm bàn tay/ Đan lá cọ, xòe thêm mái lớp/ Ống cơm lam thêm 

phần dành đón khách/ Ngón tay thon cầm phấn bén hương rừng/ ... Lớp xóa mù rung nhà 
sàn tất bật/ Em như là giọt nắng thở trong cây!/ Tìm lên bản... Em ơi! Nhà giáo trẻ/ 
Vùng cao thương như hạt muối bẻ đôi/ Lời em giảng leo nóc sàn, vượt thác/ Khỏa sương 
mơ, bổi hổi chạm mặt trời!”. 

 

709. BẠC CẦM NĂM. Thăm ngoại = Dam ta nái / Bạc Cầm Năm; Lò Thanh 
Hoàn dịch // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1999.- Số 03.- Tr.28 
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ĐC.28 
               V115NGH 
“... Ôi mảnh đất thân quen thủa trước/ Bước chân nay vừa lạ vừa quen/ Đâu bến 

cũ ngày xưa em thường tắm/ Ngồi bên ai ngắm ánh trăng vàng/ Mà nay sao lại ngỡ 
ngàng/ Mặt sông thuyền máy đầy hàng ngược xuôi/ ... Nay thành chợ đông vui nhộn 
nhịp/ Hàng chất hàng kẻ bán người mua/ ... Đêm đêm điện sáng rực sàn/ Bâng khuâng 
chạnh nhớ củi than bập bùng/ ... Nhà sàn lợp ngói ván thưng/ Cầu thang xe máy thay vào 
thang tre/ Giếng xưa nay đắp thành ao/ Tung tăng đàn cá chép, mè, trắm, trôi/ Quê mình 
nay đã đổi thay/ Ước mơ xưa ấy chính ngày hôm nay”. 

 

710. PHAN THU HỒNG. Cây cầu quê mình / Phan Thu Hồng // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1999.- Số 02.- Tr.13 

ĐC.28 
                V115NGH 
“Nối đôi bờ sông sâu/ Cây cầu treo lơ lửng/ Ngày xuân ta cùng đứng/ Ngắm cầu 

treo quê mình/ Cong bảy sắc cầu vồng/ Rập rình như đưa võng/ Sông Mã xanh phẳng 
lặng/ Soi bóng cầu nghiêng nghiêng/ ... Cái đêm trăng dát vàng/ Giữa đôi bờ man mác/ 
Dòng sông ru như hát/ Bước chân ai qua cầu?/ ... Cây cầu treo quê mình/ Dập dềnh trên 
sông nước/ Chở bao nhiêu mơ ước/ Cho xuân về muôn nơi”. 

 

711. PHẠM MINH GIANG. Những cây cầu / Phạm Minh Giang // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 1999.- Số 02.- Tr.40 

ĐC.28 
               V115NGH 
“Trời sinh ra những dòng sông/ Sinh ra đôi bờ cách trở/ Sinh ra bên bồi bên lở/ 

Những cây cầu/ Nối đôi bờ cách trở/ Cho những con tim tìm về bến bờ gặp gỡ/ Cho yêu 
thương xói lở lại bồi/ Tiếng nói tiếng cười/ Tiếng đùa nô/ Những mùa màng, những câu 
hò tình tự/ ... Cứ sinh sôi bên những chân cầu/ Bên dòng sông sâu/ Những cây cầu/ Đêm 
ngày vẫy gọi/ Những bàn chân đi tới”. 

 

712. ĐỨC THÔNG. Về bản Cọ / Đức Thông // Tạp chí Văn nghệ Sơn La.- 1999.- 
Số 02.- Tr.44 

ĐC.28 
               V115NGH 

 “... Bản Cọ đây rồi bản Cọ ơi!/ Quê hương anh Giá sáng lên rồi/ Thấm sâu ơn 
Đảng dân no ấm/ ... Cánh đồng lúa óng vàng như nong kén/ Rừng phục hồi xanh ngút 
màu xanh/ Đường nhựa, nhà xây, tường vôi, ngói mới/ Bản quê ta thay đổi từng ngày...”. 

 

713. HOÀNG TRỪU. Vị ngọt những dòng sông / Hoàng Trừu // Tạp chí Suối 
Reo.- 2004.- Số 04.- Tr.44 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Lên Sơn La quê em/ Mời anh thăm dòng sông Mã/ ... Em đưa anh đi thăm sông 
Đà/ Hai con sông trôi về đôi ngả/ Trong lòng mang nặng phù sa/ Làm ngọt thi ca có 
dòng sông Mã/ Sông Đà bên này đang viết trường ca/ Hai dòng sông sao mà đẹp quá/ 
Điện Hòa Bình truyền đi trăm ngả/ Thủy điện Sơn La đợi lệnh khởi công/ ... Viên ngọc 
quý là đây có phải/ Cho hôm nay và cho cả mai sau...”. 

 

714. HUỆ KHANH. Nơi phát ra ánh sáng / Huệ Khanh // Tạp chí Suối Reo.- 
2004.- Số 5.- Tr.29 
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ĐC.56 
                    S515R  
 “... Rộn rã tiếng chim rừng líu lo hót vang/ Những thác suối dập dờn như dàn 
nhạc/ Những cô gái Thái, Mông... dịu hiền nhan sắc/ Lên rẫy, lên nương trồng lúa, tỉa 
ngô/ Cuộc sống vươn lên vượt qua đói nghèo/ Dồn sức chung tay ngăn sông làm ra ánh 
sáng/ Dẫu bao khó khăn không hề chán nản/ Cho công trình hiện đại mọc lên nhanh/ 
Buổi ban đầu ta dám chịu hy sinh/ Cái riêng, cái chung cho công trình to lớn/ Ít Ong ơi! 
Nơi đầu nguồn phát ra ánh sáng/ Cả nước từng ngày đón đợi niềm vui!”. 
 

715. MÙI LIỂNG. Hẹn... / Mùi Liểng // Tạp chí Suối Reo.- 2004.- Số 5.- Tr.34 
ĐC.56 

                    S515R  
 “Sông Đà ơi! Mãi chảy về xuôi/ Có hay chăng lòng ta muốn nói/ Miền núi đang 
cần điện hỡi sông!/ Cho bản mường rực ánh sao mai/ Mường La ơi! Ta đã về đây/ Mang 
niềm tin - tình yêu - sức trẻ/ Ngăn sông Đà khơi nguồn than trắng/ Để ngày mai ánh điện 
sáng muôn nơi/ ... Cầu bắc qua sông nối nhịp thế kỷ/ Thác ghềnh xưa khuất phục chí con 
người...”. 
 

716. ĐIÊU CHÍNH HIẾN. Thăm Mường Chiến = Dam Mướng Chiến / Điêu 
Chính Hiến // Tạp chí Suối Reo.- 2016.- Số 159.- Tr.61 

ĐC.56 
                   S515R  

“ ... Thăm bản xưa đang đổi thay giàu đẹp/ ... Đến thăm nhau vì tình vì nghĩa/ 
Thật kỳ diệu đất mường Chai Chiến/ Nước Bó Dẻ, Bắng Lọng cùng quay về chung chảy/ 
Hợp với dòng Nặm Chiến mênh mông/ Làm nên thủy điện thay trăng sao rực sáng/ Lung 
linh rực sáng khắp mường/ ... Sẽ mãi mãi là tiếng đẹp theo gió bay xa”. 
 

717. TRẦN NGUYÊN MỸ. Ngôi trường của bản / Trần Nguyên Mỹ // Tạp chí 
Suối Reo.- 2004.- Số 5.- Tr.22 

ĐC.56 
                    S515R  
 “... Con đường mòn cheo leo/ Neo ngôi trường với núi/ Các em tôi đến lớp/ Vạch 
sương mù đặt chân/ Sương ướt dầm cặp sách/ Chẳng mờ dòng chữ đâu/ ... Từng trang vở 
mở ra/ Đón bình minh tinh khiết/ Nắn nót từng cây viết/ Mở đường cho tương lai/ Vang 
tiếng trẻ học bài/ Sương tan dần từng mảng/ Bảng nở tràn hoa trắng/ Đẹp như hoa ban 
rừng”. 

 

718. ĐINH TÂN. Dải đá phún trào / Đinh Tân // Tạp chí Suối Reo.- 2003.- Số 
2.- Tr.35 

ĐC.56 
                    S515R  
 “ ... Băng thuyền trên thác bạc dòng sông/ Chúng tôi đi tìm chân móng/ Cho công 
trình thế kỷ: Thủy điện Sơn La/ Những mũi khoan thăm dò bền bỉ/ Ngày ngày reo vang 
bên dòng sông hùng vĩ/ ... Một mũi khoan sáng nay bất chợt/ Chạm dải đá phún trào/ 
Của núi lửa ngàn năm ban tặng/ Dòng sông giật mình tỉnh giấc!/ Tiếng máy reo vui/ Bao 
con tim dồn nhịp/ Pá Vinh ơi - giây phút thiêng liêng/ Dải đá phún trào - tràn đầy niềm 
tin/ ... Người sẽ đẹp như nàng tiên giáng thế/ Trong vòng tay ôm ấp của công trình/ Thủy 
điện Sơn La”. 
 

719. XUÂN MAI. Quê mới / Xuân Mai // Tạp chí Suối Reo.- 2003.- Số 2.- Tr.39 
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ĐC.56 
                    S515R  
 “Giã từ Hua Lon về Mộc Châu - Tân Lập/ Nơi quê hương xanh thắm đào tơ/ Xưa 
quanh năm sương mù che phủ/ Nay bừng lên xóa hết những hoang vu/ Ngôi nhà mới 
một đời hằng mơ ước/ Đến bây giờ hiện thực trước nắng xuân/ Những đồi chè ngời sắc 
tươi non/ Đàn bò sữa thả hồn xanh cỏ biếc/ Đường thênh thang trải dài theo nhịp bước/ 
... Hương ngát chè xanh - ngọt tình ly sữa/ Tô đẹp quê mình em chẳng ngại gian lao...”. 
 

720. HOÀNG TRỪU. Ngăn thác sông Đà / Hoàng Trừu // Tạp chí Suối Reo.- 
2003.- Số 2.- Tr.40-41 

ĐC.56 
                    S515R  
 “... Đường lên Sơn La xe chạy bon bon/ Hoa ban trắng hay mùa xuân Tây Bắc/ 
Những đoàn quân nối nhau dằng dặc/ Tiến về Tạ Bú, Mường La/ Người đi xây thủy điện 
sông Đà/ Giữa mùa xuân tưng bừng hối hả/ Sông Đà ơi! Sao hùng vĩ thế/ Hai công trình 
nối hai thế kỷ/ Mai đem về hạnh phúc ấm no/ ... Sơn La! Sơn La! Mùa xuân Tây Bắc/ 
... Nối vòng xòe, nổi cồng chiêng rộn rã/ Mừng mùa xuân, mừng Thủy điện Sơn La”. 
 

721. LÒ VĂN É. Vui xuân mừng Đảng = Mấng Đảng mấng xuân / Đinh 
Quang Vinh // Tạp chí Suối Reo.- 2016.- Số 158.- Tr.66 

ĐC.56 
                    S515R  

“Tiếng trống vang vang khắp núi rừng/ Tiếng chiêng rộn rã khắp nơi nơi/ Rực rỡ 
trên cành hoa khoe sắc/ ... Năm mới cùng vui chúc tuổi nhau/ Vui tết nhớ nhiều công ơn 
Đảng/ Đón xuân ta nhớ lời Bác dặn/ Dân có giàu đất nước mạnh phồn vinh/ Các khe 
suối hóa thành điện sáng/ ... Góp sức mình cùng xây mường bản/ Góp đất mình cho 
đường thêm rộng/ ... Cùng xây dựng nghĩa tình mường bản yêu thương”. 

 

722. LƯỜNG VĂN TỘ. Lá phiếu xây mường = Baư phiếu đa mướng / Lường 
Văn Tộ; Lò Thanh Hoàn dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2004.- Số 2.- Tr.77-78 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Tôi đủ tuổi mười tám như ban đang nở/ Thành dân Việt Nam hưởng quyền dân 
chủ/ Đón nhận thành quả cách mạng, Đảng, Bác mang cho/ Nguyện hiến dâng cây đời 
hạnh phúc/ Thành công dân hòa vào lòng người hùng mạnh/ Thành công dân làm chủ 
cuộc đời/ Tôi đi trong ngày hội bỏ phiếu xây mường/ Được chọn những người con ưu tú/ 
... Dám hy sinh vì nước vì dân/ ... Thanh thản, lòng vui khi chọn mặt gửi vàng/ ... Cờ đỏ 
tung bay vững lòng rộng mở/ Chum rượu ngon do nắp kín men thơm/ Xây đất nước tất 
cả cùng chung sức/ Bước mạnh theo lá phiếu xây mường”. 

 

723. HÀ SINH. Xuân Quý Mùi / Hà Sinh // Tạp chí Suối Reo.- 2003.- Số 1.- 
Tr.67 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Ban trắng rung rinh vẫy nắng vàng/ Sơn La đổi mới đón xuân sang/ Cờ hoa đỏ 
rực đồi Khau Cả/ Trống chiêng lay động sóng Đà giang...”. 

 

 724. TRẦN THANH PHÚC. Miền đất yêu thương / Trần Thanh Phúc // Tạp 
chí Suối Reo.- 2003.- Số 4.- Tr.22 
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ĐC.56 
                    S515R  
 “Dừng chân thăm đất Quỳnh Nhai/ ... Mường Chiên - bến rộn tiếng cười đò đưa/ 
Thì thầm sông kể chuyện xưa/ Nơi đây bom đạn nắng mưa bão bùng/ Sông trôi máu giặc 
tanh nồng/ Cho phù sa đỏ nuôi đồng lúa xanh/ Mai về quê mới cùng anh/ Mênh mang 
bến cũ trở thành biển khơi/ Lung linh sao đất sao trời/ Yêu từng tên đất tên người quê 
em”. 
 

725. ĐINH LIỂN. Về Phiêng Lanh / Đinh Liển // Tạp chí Suối Reo.- 2003.- Số 
4.- Tr.22-23 

ĐC.56 
                    S515R  

“... Mai em về phố mới/ Đất Mường Chiên ở lại/ Với bao niềm thương nhớ/ Bến 
đò xưa vẫn đợi/ Về nơi ấy Mường Giàng/ Hoa Phiêng Lanh mới nở/ Nhà tầng cao lưng 
núi/ Bến mới chờ thuyền ta/ Ánh điện như sao sa/ Sóng biển hồ hát ca/ Bên nhau chung 
ước hẹn/ Về Phiêng Lanh phố mới”. 

 

 726. CAO THÀNH. Bản tình ca đất và người / Cao Thành // Tạp chí Suối 
Reo.- 2003.- Số 2.- Tr.30 

ĐC.56 
                    S515R  
  “Ta đi nhé, ơi dòng sông bến nước/ Mảnh nương khô, cây lúa lép gầy/ Con đường 
mòn khúc khuỷu đơn côi/ … Ký ức một thời chẳng thể nào quên/ … Nhớ thác ghềnh, 
tiếng hát của dòng sông/ Thuyền đuôi én thả hồn xuôi bến Vạn/ … Phút chia xa làm ta 
thêm hiểu/ Đi xa cũng là xa nghèo, xa khổ/ Vì hạnh phúc muôn đời con cháu mai sau/ 
Để điện Sơn La vươn tầm thắp sáng trời cao”. 

 

727. ĐINH XUÂN MAI. Đường về thủy điện / Đinh Xuân Mai // Tạp chí Suối 
Reo.- 2002.- Số 1.- Tr.52 

ĐC.56 
                   S515R  
 “Đường về Thủy điện Sơn La/ Quanh co vực thẳm vượt qua bao đèo/ Con đường 
chiến dịch năm nào/ “Anh thồ, chị gánh” gian lao trường kỳ.../ Vẫn con đường ấy ta đi/ 
Bây giờ thay đổi diệu kỳ quê hương/ Nắng bừng Khau - Cả thân thương/ ... Đường về 
thủy điện thênh thang/ Chim rừng ca hát, suối ngàn nắng xuân/ ... Lòng dân, ý Đảng 
sáng tươi/ Công trình thế kỷ rạng ngời tương lai/ Sơn La thành phố ngày mai/ Cầm tay 
nhau hát chung vui điệu xòe...”. 
 

728. CẦM VUI. Để điện đến với muôn nơi = Vạy điển hung chu bón / Cầm 
Vui; Lò Thanh Hoàn dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2002.- Số 1.- Tr.55-56 

ĐC.56 
                   S515R  
 “… Sông Đà - Thủy điện Sơn La/ Từ đây điện sẽ đến với muôn nơi/ Sẽ thắp sáng 
cả vùng trời Tây Bắc/ Vì dòng điện tương lai ta di rời xa bản/ Vì ánh sáng quê hương ta 
di rời xa mường/ Tạm biệt nhé dòng sông ơi! Ta về bản mới/ Đất nước mình đâu cũng là 
quê hương...”. 
 

729. É TOÁN. Mường Yên Châu quê em = Mướng Yên Châu tiếng kháo pay 
ủa / É Toán // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 1.- Tr.71-72 

ĐC.56 
                   S515R 
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 “Thương em người Châu Yên khỏe đẹp.../ Những đất đồi, đất bãi nơi nơi/ Em cầy 
em cuốc em trồng quả hoa.../ Muôn phương tìm đến học em chăm làm/ Nà vỏ bãi phẳng 
rộng bao la/ Giờ đây cây cao su trải mượt mới trồng/ Nà vỏ ý tưởng thắp sáng mãi tương 
lai/ Ý Đảng lòng dân ở nơi em mãi mãi”. 

 

  730. HOÀNG MINH TƯỜNG. Sữa cây / Hoàng Minh Tường // Tạp chí Suối 
Reo.- 2010.- Số 1.- Tr.62 

ĐC.56 
                    S515R 
 “Nhà định cư đỏ thắm rừng/ Làng trăm hoa nở sáng bừng Sơn La/ Cao su về với 
quê ta/ Sữa cây, với sữa sông Đà, Mộc Châu...”. 

 

731. CÀ THỊ HOAN. Lời hẹn nơi quê mới = Bản máư cóng ha / Cà Thị Hoan 
// Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 1.- Tr.69-70 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đôi ta, lớn lên cùng chung nguồn nước/ Ngỏ lời trao duyên nên thuyền, nên 
bến.../ Pá Vinh ngăn sông Đà thành biển cả.../ Ta có dù mỗi người đi ở một nơi/ Anh đến 
Nặm Ma - Em về Mường Muổi.../ Chung sức chung lòng dựng xây bản mới.../ Đời vui 
tươi đàn tính, điệu khèn/ Mãi bay xa tới bản làng quê mới/ Khi nào sông Đà thành vì sao 
điện sáng.../ Thuyền bè xuôi ngược hồ nước êm đềm/ Ta yên lòng ngắm cảnh muôn 
phương”. 
 

732. LÒ XUÂN THƯƠNG. Dáng đẹp sông Đà = Ngấu chăn nòng té / Lò Xuân 
Thương // Tạp chí Suối Reo.- 2010.- Số 1.- Tr.73-74 

ĐC.56 
                   S515R  
 “... Đà giang biển ngập lưng đồi/ Khơi nguồn điện sáng núi rừng Sơn La.../ Một 
Sơn La: Sao trời đầy thung ngập núi/ Vực vùng quê phát triển đẹp giàu.../ Sơn La ơi! 
Thành phố đẹp tựa trăng tròn/ Đà giang - phố núi song hành đẹp như hoa”. 

 

733. DƯƠNG THỊ MÙI. Em về quê mới cùng anh / Dương Thị Mùi // Tạp chí 
Suối Reo.- 2011.- Số 6.- Tr.37 

ĐC.56 
                    S515R 

“Em về quê mới cùng anh/ Bỏ lại sau lưng tảo tần đời mẹ/ Chúng mình sẽ nói với 
con anh nhé/ Chuyến di dời rộn rã núi sông/ ... Để mường ta xứng danh quê mới/ Kề sát 
bên anh lên nương làm rẫy/ Cùng bạn bè múa quạt xòe hoa/ Em sẽ cùng anh đào ao thả 
cá/ Chăn lợn nuôi gà trên mỗi tấc đất quê ta/ Rồi sẽ có một ngày chúng mình thưa với 
mẹ cha/ Nói cho con nghe bao điều kỳ lạ/ Sơn La yêu! Đang vươn mình hối hả/ Quyện 
vào vòng quay, xoay hóa chuyển vần.../ Lộc biếc chồi xuân/ Đang vẫy gọi chúng mình”.  

  

734. LÒ THANH HOÀN. Bến sông xưa / Lò Thanh Hoàn // Tạp chí Suối Reo.- 
2011.- Số 6.- Tr.38 

ĐC.56 
                    S515R 
 “Tôi về thăm lại bến sông xưa/ Nơi cây sấu có quả vàng chín rụng/ ... Nước mênh 
mông đôi bờ xa tít tắp/ Cây cầu mới nối hai bờ xa lắc/ Lũ trẻ tung tăng cắp sách đến 
trường/ Tôi đã về đây bến sông ơi!/ Ước vọng ngàn xưa nay thành sự thật/ Tiếng máy 
reo vang tàu thuyền xuôi ngược/ Hồ sông Đà - huyền thoại của mai sau”. 
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735. VĂN MAO. Thăm biển hồ trên núi / Văn Mao // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- 
Số 6.- Tr.47 

ĐC.56 
                    S515R 
 “Thuyền ngược dòng đưa ta về nỗi nhớ.../ Hồ trên núi dập dềnh tôm cá.../ Những 
đảo nổi chìm theo mực nước/ Vạn vật lung linh, tựa tiên sa.../ Xưa chốn hoang vu, mây 
mù cây cỏ.../ Nay đã thành vùng du lịch khá xênh xang/ Nguồn than trắng, góp dựng xây 
Tổ quốc/ Tây Bắc mạnh giàu, viên ngọc quý quê tôi...”. 
  

736. LƯỜNG VĂN NAM. Nơi ấy Mường La = Cẳm Mường La hương xàư / 
Lường Văn Nam // Tạp chí Suối Reo.- 2011.- Số 6.- Tr.70-71 

ĐC.56 
                    S515R 
 “Nơi ấy Mường La nhiều đổi thay/ Đường rẽ muôn nơi nhựa rải đều/ Cầu lớn 
“Hua Đon” tôi tay sờ mắt thấy/ Thủy điện Mường La anh chị vẫn hăng say/ Hàn, khoan 
lắp đặt vẫn nhịp nhàng/ Dựng xây thủy điện thật gian nan...”.  
 

PHẦN V 
CA NGỢI TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO 

 

737. CẦM HÙNG. Tình ta đẹp như dòng suối biên cương / Cầm Hùng // Tạp 
chí Suối Reo.- 2015.- Số 153.- Tr.50-51 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đêm dạ hội giữa Ba Đình lộng gió/ Tôi vẫn nhớ da diết Chiềng Khương/ Nơi 
suối Lẹ chảy quẩn quanh chân núi/ … Ta gọi đó là dòng suối biên cương/ Nguồn nước 
trong ngọt như dòng sữa mẹ/ Chia đôi mỗi đứa con yêu quý một bầu/ Nên em có biết 
đâu là đường biên ranh giới/ Chỉ biết đập nước này mang nỗi nhớ hai quê/ … Khi hoa 
đào nở bên này đất Việt/ Là lúc chăm pa rộ trắng đất bạn Lào/ … Nơi biên giới thân 
thương thắm tình đồng chí/ Ta chung sức xây nên một con hồ/ … Ngày bắt cá là mùa vui 
biên giới/ Hai bản uống chung hũ rượu cần/ Trăng sáng tỏ soi nhịp bước bàn chân/ Và 
khúc lăm vông mặn nồng tình đồng chí/ Tình ta đẹp như dòng suối biên cương…”.  

 

738. LÊ HƯỜNG. Ngọt ngào tình mẹ / Lê Hường // Tạp chí Suối Reo.- 2004.- 
Số 04.- Tr.44 

ĐC.56 
                    S515R 

“Mẹ Lào vá áo cho con/ Từ ngày tiếng súng nổ giòn rừng cây/ Đường kim mũi 
chỉ còn đây/ Bao năm vẫn ấm hơi tay mẹ hiền/ Con đi đánh giặc trăm miền/ Một manh 
áo vá vẫn liền bên con/ Suốt đời vì nước vì non/ ... Ở nơi biển cả con trông/ Qua Trường 
Sơn nắng mênh mông đất Lào/ Vẫn nghe tiếng mẹ ngọt ngào/ Như ngày xưa mẹ rót vào 
lòng con!”. 

 

739. TRẦN NGUYÊN MỸ. Ở cửa khẩu Lóng Sập / Trần Nguyên Mỹ // Tạp chí 
Suối Reo.- 2011.- Số 6.- Tr.40 

ĐC.56 
                    S515R 

“Đứng bên cây số không/ Mênh mông tình Tổ quốc/ Phiêng Cài, bản Thái Việt/ 
Pa Háng, bản Mông Lào/ Uống chung dòng suối ngọt ngào/ Mái rừng che mát Việt - Lào 
ngàn năm”. 
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740. LÒ VĂN NHỒNG. Việt Lào thắt chặt đoàn kết bền vững = Viêt Láo cạt 
kiến niêu mẳn / Lò Văn Nhồng // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- Số 2.- Tr.56-57 
           ĐC.56 
            S515R 

“… Có Đảng Cộng sản dẫn đường/ Dân hai nước nghe theo Bác Hồ - Cay Xỏn/ 
Hai lãnh tụ của hai nước Việt - Lào/ Truyền đạt đường lối xây dựng hai nước/ Diệt giặc 
Nhật đồng lòng hăng say/ Diệt giặc Tây cùng nhau ra sức/ Diệt giặc Mỹ cùng lòng quyết 
tâm/ Dân hai nước như một trái tim/ Vượt qua gian nan vất vả/ Dân hai nước Việt - Lào 
cùng nhau xây dựng đất nước/ … Đây minh chứng tình nghĩa anh em thắt chặt bền 
vững/ Hợp tác phát triển toàn diện bền vững lâu dài/ Các con sông suối cá phát triển/ 
Các cánh đồng lúa trĩu nặng bông/ Các đồi hoang, núi trọc thành nông trường/ Nhà máy 
liền nhà máy giúp nhau xây dựng/ … Việt - Lào mấy phát triển ngang tầm cỡ/ Mối tình 
hữu nghị cùng đến cả thế gian…”. 

 

741. THÀO A MUA. Nhớ Sầm Nưa / Thào A Mua // Tạp chí Suối Reo.- 2013.- 
Số 01.- Tr.59 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Ở Sơn La lòng cứ nhớ về Sầm Nưa/ Nhớ sông núi, nhớ chuyện tình lắng đọng/ 
Khoảng không gian có lẽ đâu xa cách/ Để đêm dài thao thức với Sầm Nưa/ Nhớ Sầm 
Nưa - Nhớ theo dòng lịch sử/ Của quá khứ hôm nay và mai sau/ Những di tích, những 
công trình ước nguyện/ Đã đoàn kết quyết chí cùng dựng xây/ Nhớ Sầm Nưa - Nhớ bạn 
tình đồng chí/ Ta đến đó mà tưởng ví nhà ta…”. 

 

742. HÀ NGỌC THẨM. Ngỡ lạc miền Kinh Bắc / Hà Ngọc Thẩm // Tạp chí 
Suối Reo.- 2012.- Số 05.- Tr.60 

ĐC.56 
                    S515R 
 “Cần rượu vít cong rừng thêm nghiêng ngả/ Đêm càng khuya lửa rực thêm nồng/ 
Cô gái Lào nắm tay chàng trai Việt/ Say sưa, nhịp nhàng theo điệu “lăm vông”/ Ôi đất 
nước Triệu Voi thơ mộng/ Rì rào rừng dừa, gợn sóng Mê Công/ Những ngôi chùa rêu 
phong, trầm mặc/ Những khe sâu, núi biếc… trập trùng/ Câu hát gợi về một thời đánh 
giặc/ Bom đạn hiểm nguy, cơm muối, rau rừng…/ Chiến sỹ Pa Thét Lào bên anh tình 
nguyện/ Yêu thương, nghĩa tình, thắm thiết, thủy chung…/ Nhớ người mẹ nghèo, tảo tần 
mưa nắng/ Góp gom từng nắm gạo nuôi quân/ Nhớ bản nhỏ trên đường đuổi giặc/ Già 
trẻ hân hoan lửa đuốc  tưng bừng…”. 

 

743. HÀ THU. Uđômxay ngày em xa / Hà Thu // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 
04.- Tr.43 

ĐC.56 
                    S515R  

“… Em nhớ từng góc phố hàng cây/ Nhớ ánh mắt anh nồng nàn đắm đuối/ Nhớ 
Mường Beng rộn ràng ngày hội/ Say điệu Lăm vông quên nắng trưa hè/ Phu Thạt chiều 
nay còn rộn tiếng ve?/ Tháp phật vàng son lắng hồn nhân thế/ Dĩ vãng xa rồi một thời 
đạn lửa/ Đất nước hồi sinh, dịu vết thương lòng/ … Em mang theo về đau đáu một niềm 
yêu/ Một vòng tay ôm mối tình Lào - Việt/ Uđômxay ơi đừng nói lời từ biệt!/ Bởi Tổ 
quốc chúng mình muôn thuở chẳng cắt chia”.  

 

744. PHAN THU HỒNG. Phiên chợ Chiềng Khương / Phan Thu Hồng // Tạp 
chí Suối Reo.- 2012.- Số 04.- Tr.45 
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ĐC.56 
                    S515R  
 “Có ai về Sông Mã/ Ghé thăm chợ Chiềng Khương/ Thị tứ nhỏ vùng biên/ Ấm 
tình người Lào - Việt/ Giọng nói dù cách biệt/ Dẫu cách trở không gian/ Người mua và 
người bán/ Nhộn nhịp một chiều quê/ Bạn từ Sầm Nưa sang/ Tôi từ Sông Mã tới/ Hàng 
hóa ta trao đổi/ Tình người thêm mặn nồng/ Chiều biên giới mênh mông/ Nghe chim 
rừng thánh thót/ Ngợi ca tình Lào - Việt/ Vững như dải Trường Sơn/ Phiên chợ chiều 
xôn xao/ Ấm tình hai dân tộc/ Thủy chung và son sắt/ Đến muôn đời không phai”.  
 

745. LÒ THANH XUÂN. Luông Pha Bang không quên = Luông Pha Bang 
báu lưm / Lò Thanh Xuân // Tạp chí Suối Reo.- 2012.- Số 04.- Tr.86-87 

ĐC.56 
                    S515R  
 “Đáng kiêu hãnh - Luông Pha Bang/ … Rồi tôi luôn mang mơ tưởng ngày đêm/ 
Như đang đi bên Luông Pha Bang xinh đẹp/ Dài dọc bờ Mê Kông bảy cây số/ Tấp nập 
tàu thuyền cập bến sông/ … Đền tháp xây cao linh thiêng thế/ Có tượng trăn, tượng rồng 
chở che/ Cho mãi Luông Pha Bang thịnh vượng/ Muôn thuở tình yêu đất nước, con 
người/ … Hẹn lần nào tôi lại được sang thăm/ Luông Pha Bang/ Vừa thân vừa thiện”. 
 

746. NGÔ QUANG ĐỨC. Em còn nhớ… / Ngô Quang Đức // Tạp chí Suối 
Reo.- 2012.- Số 03.- Tr.46 

ĐC.56 
                    S515R  
 “… Em còn nhớ Cánh đồng Chum ngày ấy/ Ta vui say tình hữu nghị đời đời/ Dù 
má sạm công trường vai áo bạc/ Thẳng đường băng cho “én bạc” vút trời”/ Em còn nhớ 
ngày chia xa đất bạn?/ Những bàn tay chai sạn nắm bàn tay/ Giọt nước mắt lăn dài ai 
giấu vội/ Vòng lăm vông lỗi nhịp bước chân gầy/ Năm tháng phai ký ức vẫn xanh ngời/ 
Đồng đội cũ ai còn, ai về đất/ Mấy mươi năm chưa một lần gặp mặt/ Có ai về Xiêng 
Khoảng ới tôi câu”. 
 

747. LÈO VĂN CHOM. Dải đất biên cương = Phổng đen ái / Lèo Văn Chom; 
L.T.H dịch // Tạp chí Suối Reo.- 2006.- Số 4.- Tr.77 

           ĐC.56 
                    S515R 
 “Ôi dải đất biên cương/ Dải núi sông nối tình hai nước Việt - Lào/ Từ đời xưa lời 
ông bà truyền lại/ Lời chú bác truyền về/ Canh giữ biên cương và mối tình hai nước/ 
Tình anh em ngời sáng núi sông/ … Giữ lấy dải đất này cho mãi bình yên/ Cho bản 
mường vui xây cuộc sống/ Dòng suối trong xanh hiền hòa tuôn chảy/ … Cánh đồng 
xanh bát ngát tận chân trời/ Sân đầu mường gái trai vui tung còn tìm bạn/ Khuống giữa 
bản em nhỏ vui hát múa/ Đất Việt - Lào nồng nàn tình hữu nghị/ Vùng biên cương bền 
vững, bình yên”. 
 

748. NGUYỄN KHUÔNG. Cùng đường ta đi / Nguyễn Khuông // Tạp chí Văn 
nghệ Sơn La.- 2002.- Số 5.- Tr.82 

           ĐC.28 
                V115NGH 
 “Quê anh tươi sắc chăm pa/ Quê tôi xuân đến nõn nà sắc ban/ Cuộc đời chiến đấu 
gian nan/ Bên nhau ta đã đánh tan kẻ thù/ Trời trong xanh - hết mây mù/ Mùa vàng rộn 
tiếng chim cu gọi bầy/ Núi rừng thắm mượt ngàn cây/ Bốn mùa hoa trái dâng đầy sắc 
hương/ Điện về sáng bản, ấm mường/ Trẻ thơ tíu tít đến trường đông vui/ Tự do, no ấm 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 156

đây rồi/ Cùng nhau gìn giữ đất trời biên cương/ Nghĩa tình trong sáng như gương/ Việt - 
Lào mãi mãi cùng đường ta đi”. 
 

749. XUÂN MIÊN. Gửi người con của đất nước Triệu Voi / Xuân Miên // Tạp 
chí Văn nghệ Sơn La.- 1977.- Tr.92-93 

ĐC.28 
                V115NGH 
 “… Tôi đứng đây trên sườn núi biếc/ Vẫy chào anh, quân giải phóng Lào/ Chúng 
ta đang làm nên trang sử đẹp/ Như ngày xưa chung chịu nỗi đau thương/ … Mỗi bước 
anh đi là chiến thắng/ Mường Hiềm, Xiêng Khoảng, Tông Sơ…/ Bao quạ Mỹ lìa trời gẫy 
cánh/ Và đáy Mê Kông chôn xác tàu thù/ … Hỡi người anh em lao vào lửa đỏ/ Đánh 
giặc giữ làng cứu mẹ, cứu cha/ Chẳng quản ngại bom rơi đạn rú/ Lửa na pan cháy bỏng 
thịt da!/ Như môi với răng, ta kề vai chiến đấu/ Hai nước anh em, hai nước Việt Lào/ Bắt 
giặc Mỹ phải đền nợ máu/ Cho cờ ta thắm thiết mãi bên nhau/ … Dưới chân ta, xác quỷ 
cháy bùng to/ Có sức nhân dân Việt Lào - triệu người đoàn kết/ Ta đi lên đánh dập đầu 
thù”. 

 

750. TRẦN NGUYÊN MỸ. Tháng ba ở Chiềng Khương / Trần Nguyên Mỹ // 
Thơ Tình núi.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.24; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460T 
 “Tháng ba hoa gạo nở/ Anh đi về Chiềng Khương/ Cửa khẩu đang xây dở/ Hồng 
tươi sắc phố phường/ Ơi, Cửa khẩu Chiềng Khương/ Bạn đi rồi còn nhớ/ Đỏ tươi hoa 
gạo nở/ Theo nẻo người Lào sang/ … Chợ biên vui bốn mùa/ Chào hàng như trái chín/ 
Bạn Lào về bịn rịn/ Tình Việt còn mang theo”.  
 

751. TRẦN NGUYÊN MỸ. Sông biên giới / Trần Nguyên Mỹ // Thơ Tình núi.- 
Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2009.- Tr.36; 19cm 

ĐC.85(92) 
                     TH460T 
 “Sông biên bên bạn, bên mình/ Lăm vông câu hát nặng tình đôi quê/ Trong veo 
sông Mã chiều chiều/ Bản Lào, bản Thái hái rêu chung dòng”. 

 

752. LÒ VĂN CẬY. Việt - Lào - Cămpuchia / Lò Văn Cậy // Thơ.- Sơn La: Hội 
Văn học Nghệ thuật Sơn La, 1999.- Tr.254-255; 19cm 

ĐC.85(92) 
                      TH460 
 “Việt - Lào - Cămpuchia/ Nghĩa tình anh em như “mẹ sinh ba”/ Là vàng bạc trắng 
chung khuôn người thợ/ … Đã từ ngày sông Hồng, Cửu Long có tên/ Lớn trong nôi 
người mẹ địu ẵm ru/ Giữ ba ngôi nước dựng cơ đồ/ Ba quả núi, ba chân kiềng “đun nấu, 
sinh sôi”/ … Bao gian truân đánh đuổi giặc Pháp/ Những tháng, năm khốc liệt hạ Lầu 
năm góc/ … Ba anh em có mặt/ Cùng một tiếng thét/ Chung một chiến hào/ Gươm đao 
xốc tới/ Thế thắng tràn dâng/ Giữa ba ngôi nước/ Trọn ba mối tình…”.  

 

753. CẦM THỊ CHIÊU. Hoa nở rộ trong lòng = Bók giỏn cuồng chaư / Cầm 
Thị Chiêu // Tập thơ Bók giỏn cuồng chaư (Hoa nở rộ trong lòng).- Sơn La: Sở Văn hóa 
Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.- 2011.- Tr.91-92; 19cm 

ĐC.85(92) 
          T123TH 
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“Ta về đây, khác nào người thân xa trở lại quê nhà/ Thấy bà con nô nức, xếp hàng 
chờ đón/ Rừng hoa người rực rỡ cõi lòng ta/ Đón tình nghĩa xưa, từng ăn chung một 
cuống củ mài/ Chung bờ mương, cùng phát cỏ khai hoang/ Cùng nhau đánh xâm lăng 
phát cỏ bờ cõi/ Phía chúng tôi vượt lũ, gạt mưa sang/ Bà con Hủa Phăn dầm mưa giương 
ô đợi/ Vui lắm lắm, vì  tình nghĩa Việt - Lào ngàn năm/ Tình anh em Sơn La - Hủa Phăn 
ngàn đời/ Kỷ niệm ngày hoạch định xong biên giới/ Tình anh em có biên giới lòng đâu/ 
… Thư thả thăm nhau, khi hòa bình yên ổn/ Vô tư giúp nhau, dựng xây hai tỉnh nhà giầu 
có/ Kề vai chiến đấu, khi xâm lăng dòm ngó/ Thắt chặt tình anh em bền chặt mãi về 
sau”. 

 

754. CẦM THỊ CHIÊU. Cùng chung một mẹ = Huôm me kính điêu / Cầm Thị 
Chiêu // Tập thơ Bók giỏn cuồng chaư (Hoa nở rộ trong lòng).- Sơn La: Sở Văn hóa Thể 
thao và Du lịch tỉnh Sơn La.- 2011.- Tr.116-117; 19cm 

ĐC.85(92) 
          T123TH 
“Hai ta tuy khác mường nhưng chung mẹ đẻ/ Bên phải là nhà anh, cách bằng 

chiếc kim/ Bên trái là nhà em, xa bằng sợi chỉ/ Mái liền mái hai nhà chung khâu cút/ Sắc 
chăm pa hòa lẫn sắc hoa ban/ … Khi có giặc cùng vào rừng bí mật/ Từng dựng lán, từng 
nằm dưới đất/ Từng ăn măng rừng, từng chấm bát chéo cua/ Đất nước ta, liền núi liền 
sông/ Vạch được đất, còn sông ai ngăn nổi/ … Tình anh em, tốt xấu có nhau/ Giúp đỡ 
nhau có bao giờ  ngơi nghỉ/ Khi ốm đau một viên thuốc chia đôi/ Đổ mồ hôi vì nhau 
không uổng/ Máu đỏ rơi vì nhau không tiếc/ Như việc trong nhà ta gìn giữ biên cương/ 
… Ta như cháu con cùng một mẹ sinh ra/ Ở hai nhà ta mắc cầu thương chung quản/ Ở 
hai bản mắc song đôi máng nước/ Tình thương nhau sau trước vẹn tròn/ Hai bên chung 
sức chung lòng/ Khơi mương, đắp đập chiêm mùa bội thu/ Sánh vai bảo vệ biên cương/ 
Dựng xây đất nước hai bên mạnh giàu”. 

 

755. TRẦN VƯƠNG LUYỆN. Cây dâu da ở biên giới Việt - Lào / Trần Vương 
Luyện // Nhớ Sơn La.- Sơn La: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Hà Nội; 19cm 

T.1.- 2002.- Tr.128-129 
ĐC.85(92) 

                     NH460S 
 “… Cây dâu da mọc giữa đỉnh đồi/ Cái đỉnh trời mưa chia đôi dòng nước/ Nay có 
thêm cột mốc E1/ Dưới gốc dâu da ở biên giới Việt - Lào/ Cây dâu da niềm tự hào/ Của 
chúng tôi lính biên phòng hai nước/ Cho chúng tôi bóng mát/ Cho quả ngon mùa hè/ 
Cho cả tiếng ve/ … Lính biên phòng hai nước gọi nhau bằng đồng chí/ Dưới gốc dâu da 
nơi hò hẹn buổi tuần tra…”. 
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PHẦN VI 
 

CÁC BẢNG TRA CỨU 
 

BẢNG TRA CỨU TÊN TÁC GIẢ 
 

  
A 

 

A Chu: 62 
Anh Đức: 318 
Anh Kầm: 231 
Anh Thơ: 186 
 

B 
 

Bạc Cầm Năm: 80, 245, 709 
Bạc Thị Hoàn: 81, 434 
Bế Kiến Quốc: 545 
Bế Thành Long: 210 
Bình Minh: 523 
Bùi Công Bính: 64, 78 
Bùi Công Tự: 628 
Bùi Gia Tự: 221 
Bùi Kim Quy: 232 
Bùi Khắc Dự: 409 
Bùi Văn Duôi: 623 
 

C 
 

Cà Hoan: 289, 424 
Cà Thị Hoan: 79, 91, 109, 298, 420, 
423, 432, 624, 630, 670, 721, 731 
Cà Văn Cón: 18, 54, 424, 428, 431, 
527, 589, 673, 683 
Cà Văn Sôn: 09, 99, 609 
Cà Văn Thâng: 251, 617, 679 
Cao Thành: 244, 276, 278, 413, 421, 
439, 520, 627, 661, 671, 693, 726 
Cầm Biêu: 15, 16, 349, 350, 386, 582 
Cầm Giang: 411 
Cầm Hùng: 50, 292, 312, 370, 382, 398, 
479, 539, 555, 605, 698, 737 
Cầm Thị Chiêu: 170, 384, 416, 425, 
612, 689, 695, 753, 754 
Cầm Vui: 414, 613, 691, 728 
Công Thành: 613 
Châu Hồng Thủy: 199, 540, 560, 562 
Châu Ngọc: 338,491 
 

D 
 

Doãn Đình Bộ: 164, 490 

Dương Tam Kha: 97, 225, 674 
Dương Thị Mùi: 280, 293, 419, 471, 
595, 604, 606, 637, 653, 733 
Dương Thu Hải: 390 
 

Đ 
 

Đ.V.Â: 26 
Đào Nguyên Bảo: 394 
Đào Quang Lâm: 71 
Đào Xuân Ngà: 37, 198, 391, 538, 564, 
565, 568, 574 
Đặng Long: 465 
Đậu Đức Thắng: 596, 643 
Điêu Chính Hiến: 716 
Điêu Khắc Trượng: 347 
Điêu Văn Minh: 92, 117, 168, 374, 440, 
669, 675, 682 
Đinh Ân: 422 
Đinh Đăng Lượng: 256 
Đinh Hoài: 614 
Đinh Lành: 556 
Đinh Lằm: 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 365, 494 
Đinh Liên: 274, 433, 626, 645 
Đinh Liển: 125, 468, 526, 725 
Đinh Ngọc Minh: 165 
Đinh Quang Vinh: 706 
Đinh Quang Chưởng: 20, 111, 274, 
433, 510, 626 
Đinh Quang Trưởng: 11 
Đinh Sơn: 96, 346, 396, 442, 453, 571 
Đinh Tân: 155, 219, 302, 305, 306, 313, 
592, 602, 610, 642, 701, 718 
Đinh Thị Hoài: 58, 118, 171, 418, 598 
Đinh Thị Thu Xuân: 43, 201 
Đinh Văn Ân: 388 
Đinh Văn Lành: 29, 549 
Đinh Xuân Mai: 518, 519, 727 
Đỗ Hoàng: 255, 268 
Đỗ Năng Huấn: 262 
Đỗ Thị Thúy: 444, 445 
Đỗ Xuân Đỉnh: 178 
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Đức Thông: 227, 300, 712 
 

E 
 

É Toán: 324, 457, 729 
 

G 
 

Giàng A Páo: 33 
Giàng Thị Chia: 75 
 

H 
 

Hà Đức Ấm: 524 
Hà Đức Toàn: 183 
Hà Kim Bảng: 334 
Hà Lương: 561 
Hà Ngọc: 93 
Hà Ngọc Sởn: 402 
Hà Ngọc Thẩm: 25, 66, 89, 104, 141, 
142, 143, 184, 285, 309, 477, 500, 742 
Hà Như Thụy: 158 
Hà Phóng: 08 
Hà Sinh: 14, 224, 258, 666, 680, 723 
Hà Thị Thu: 586 
Hà Thu: 152, 156, 174, 248, 269, 371, 
638, 648, 743 
Hải Trà: 161 
Hằng Tâm: 133 
Hoàng Anh: 670 
Hoàng Gia Cương:  237 
Hoàng Lê: 250 
Hoàng Mai Lộc: 74, 573 
Hoàng Minh Tường: 730 
Hoàng Nam: 254, 379, 472, 530, 703 
Hoàng Nó: 60, 74, 446 
Hoàng Ngọc: 46, 340 
Hoàng Quách Cầu: 124, 672 
Hoàng Quang Vinh: 335 
Hoàng Trần Nghịch: 298, 534, 573 
Hoàng Trung Trực: 466 
Hoàng Trừu: 68, 139, 140, 260, 366, 
478, 501, 503, 504, 632, 654, 660, 663, 
684, 694, 713 
Hoàng Văn Sêm: 06 
Hoàng Việt Thắng: 23, 24, 87, 107, 
121, 122, 267, 321, 343, 476, 651, 699 
Hồng Hà: 563 
Hồng Hiền Chất: 550 
Hồng Phương: 513 
Hơ A Say: 32 

Hờ A Chứ: 47, 404 
Hờ A Di: 07, 47, 48, 49, 403, 404, 569, 
575, 603,  
Huệ Khanh: 714 
Huyền Sâm: 200, 212 
Hương Mai: 316 
Hữu Chỉnh: 301 
 

K 
 

Kà Hoan: 100 
Kà Thị Hoan: 247, 275 
Kăm Muộn (Nguyễn Phùng): 401 
Kiều Duy Khánh: 650 
Kiều Thiện: 236 
Kim Châu: 658 
Khang Ngọc: 622 
Khánh Hạ: 235 
 

L 
 

L.T.H: 09, 50, 76, 80, 81, 91, 99, 253, 
339, 408, 427, 428, 429, 431, 432, 434, 
527, 588, 594, 612, 617, 669, 689, 747 
Lã Xuân Hùng: 182, 299 
Lan Hương: 511 
Lèo Văn Chom: 222, 692, 747 
Lê Anh Dũng: 266 
Lê Hải Trà: 458, 459 
Lê Hoàng Hòa: 191 
Lê Hường: 308, 738 
Lê Mai Thao: 55 
Lê Ngọc Thắng: 567 
Lê Thị Thuận: 448 
Lê Văn Tự: 116 
Lê Xuân Tăng: 202, 509 
Lò Cầm Piu: 166 
Lò Công Thành: 51, 609 
Lò Dân La: 553 
Lò Khun Ín: 328, 631 
Lò Lương Sinh: 243, 270, 273, 281, 
528, 687, 696 
Lò Minh Ón: 51, 53, 112, 376, 422, 437 
Lò Na Ly: 675, 690 
Lò Ngọc Bua: 84 
Lò Thanh Hoàn: 17, 153, 166, 222, 
245, 251, 314, 375, 454, 589, 593, 599, 
629, 634, 635, 662, 709, 721, 722, 728, 
734 
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Lò Thanh Xuân: 19, 88, 240, 287, 377, 
525, 634, 659, 665, 745 
Lò Văn Bưu: 85, 113 
Lò Văn Cậy: 30, 351, 352, 353, 354, 
484, 485, 486, 487, 579, 751 
Lò Văn E: 543 
Lò Văn É: 720 
Lò Văn Nhao: 76 
Lò Văn Nhồng: 435, 454, 740 
Lò Văn Phó: 704 
Lò Vũ Vân: 114, 115, 169, 296, 383, 
639 
Lò Xuân Dừa: 657 
Lò Xuân Thương: 153, 167, 286, 314, 
427, 534, 588, 599, 601, 629, 676, 732 
Lương Văn Mè: 339 
Lường Quý: 581 
Lường Tuấn: 195 
Lường Thị Chương: 594 
Lường Văn Chiêng: 83, 686 
Lường Văn Nam: 57, 70, 288, 668, 
700, 736 
Lường Văn Tộ: 216, 246, 378, 644, 
685, 722 
 

M 
 

Ma Trường Nguyên: 233, 234  
Mai Liễu: 322 
Mùi Khánh Trung: 52, 180, 304, 607 
Mùi Len: 332 
Mùi Liểng: 126, 344, 532, 715 
 

N 
 

N.L:  435, 679 
Na Ly: 83, 92, 168, 289, 374, 376, 442, 
675, 683, 686, 690 
Non Sông: 521 
Nông Quang Khiêm: 323 
Nông Quốc Chấn: 162, 387 
Nông Thị Ngọc Hòa: 705 
Ngân Sơn: 460 
Ngọc Anh: 159, 188, 544 
Ngọc Bái: 385 
Ngọc Hà: 524 
Ngọc Hóa: 149, 150, 151 
Ngọc Hồng: 73, 327, 467, 464, 514, 
656, 702 
Ngọc Thị Kẹo: 633 

Ngô Quang Đức: 451, 746 
Ngô Thị Phượng:  307 
Ngô Triệu Luật: 72 
Nguyễn Anh Tuấn: 34, 392, 551 
Nguyễn Cao Thành: 129, 144, 145, 
495, 497, 498, 499, 505, 506, 507, 508 
Nguyễn Công Dương: 204 
Nguyễn Chí Dũng: 31, 36, 548 
Nguyễn Chí Hường: 554 
Nguyễn Chí Nhân: 01 
Nguyễn Chữ: 28 
Nguyễn Đăng Khoa: 105 
Nguyễn Đình Lạn: 147 
Nguyễn Đình Tư: 04 
Nguyễn Đức Ngọc: 295 
Nguyễn Hoài: 480 
Nguyễn Hoành: 59, 106, 600 
Nguyễn Hùng Thanh: 369 
Nguyễn Kim Thanh: 438 
Nguyễn Khôi: 39, 40, 189, 190, 326, 
515, 536, 537, 542, 547 
Nguyễn Không: 181 
Nguyễn Khuông: 410, 748 
Nguyễn Mai Phương: 120, 218 
Nguyễn Ngọc Minh: 03 
Nguyễn Ngọc Phú: 196 
Nguyễn Nhạn: 516 
Nguyễn Phương Hồng: 148 
Nguyễn Quốc Hoàn: 331 
Nguyễn Tiến Đạt: 41 
Nguyễn Tiến Lộc: 220 
Nguyễn Thái Hà: 22 
Nguyễn Thành Hưng: 475 
Nguyễn Thành Phong: 130, 131, 132 
Nguyễn Thành Sâm: 213 
Nguyễn Thị Ngọ: 415 
Nguyễn Thị Thúy Thìn: 05 
Nguyễn Trọng Hoàn: 239 
Nguyễn Văn Đào: 160 
Nguyễn Văn Nhượng: 259, 291 
Nguyễn Văn Trân: 456 
Nguyễn Viết Chữ: 185 
Nguyễn Viết Triển: 436 
Nguyễn Xuân Bường: 175 
Nguyễn Xuân Phan: 512 
Nhan Sinh: 205 
Nhất Lâm: 252 
Nghiêm Thị Thu Hà: 211 
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Nghiệm Thị Thu Hà: 405 
 

P 
 

Pâng Quân: 386 
Phạm Đình Ân: 647 
Phạm Minh Giang: 711 
Phạm Ngọc Giới: 608 
Phạm Nguyên Đán: 336 
Phạm Trương Quốc: 177, 474, 655 
Phan Bá: 389, 558, 559 
Phan Đăng Quý: 597, 615 
Phan Đức: 154, 157 
Phan Lương: 529 
Phan Sỹ: 127 
Phan Thành Minh: 86 
Phan Thị Hồng: 481, 584 
Phan Thu Hồng: 95, 249, 279, 294, 
303, 317, 345, 372, 443, 496,  646, 710, 
744 
Phàn Đình Hặc: 400, 406, 578 
Phàn Văn Sỹ: 585 
Phóng Phanh: 635 
Phương Liên: 203 
 

Q 
 

Quang Chưởng: 82 
Quang Đức: 69, 123, 451, 616, 697, 746 
Quang Thịnh: 61, 103, 315, 450 
Quàng Thăng: 583 
 

S 
 

Sa Phong: 625 
Sa Phong Ba: 58 
Sùng Nhè Tú: 45 
Sùng Nhìa Tú: 45 
Sùng Pà Súa: 575 
Shôngx Nhiax Tuz: 44 
 

T 
 

Tạ Thu Yên: 223 
Tân Khải Dũng: 192 
Tòng Cương Chung: 402    
Tòng Chiên: 412, 593 
Tòng Ín: 251 
Tòng Thanh: 690 
Tuyết Anh: 535, 546 
Thái Dũng: 381 
Thái Hoàng: 678 

Thanh Chương: 329 
Thanh Lê: 230 
Thanh Phúc: 108,  
Thanh Tuấn: 407 
Thanh Thản: 455 
Thanh Yên: 226 
Thào A Chia: 42 
Thào A Mua: 470, 741 
Thào Thị Mai: 403 
Thân Tình: 148 
Thu Hồng: 77, 283 
Thu Yên: 380 
Trang Hà: 297 
Trần Công Chính: 408 
Trần Chỉnh: 502 
Trần Dung: 214 
Trần Duy Năm: 337 
Trần Đại Tạo: 98, 681 
Trần Đức Vượng: 238 
Trần Hồng Tuyến: 707 
Trần Minh Kiên: 587 
Trần Ngọc Anh: 188, 544, 552 
Trần Nguyên Mỹ: 134, 135, 136, 137, 
138, 207, 228, 277, 284, 319, 355, 356, 
357, 358, 373, 449, 489, 492, 493, 652, 
717, 739, 750, 751 
Trần Phiến: 522 
Trần Quân Lập: 194  
Trần Quý Vệ: 348 
Trần Sĩ Toàn: 325, 620 
Trần Tăng Thạp: 310, 447 
Trần Thanh Phúc: 102, 119, 163, 193, 
217, 257, 264, 426, 463, 473, 618, 688, 
724 
Trần Văn Mã: 577 
Trần Văn Nho: 590 
Trần Vinh: 02 
Trần Vương Luyện: 367, 368, 755 
Triều Ân: 179 
Triệu Hà: 290 
Triệu Sinh: 263 
Triệu Tường Duy: 265, 621 
Trịnh Duy Hưng: 557 
Trọng Sang: 393 
Trương Quốc: 172 
 

V 
 

Và Thị Lia: 429 
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Và Xuân Vừ: 101 
Văn Dâm: 395 
Văn Mao: 90, 173, 176, 272, 320, 430, 
531, 591, 640, 641, 664, 677, 735 
Vi Trọng Liên: 261, 636 
Việt Anh: 566 
Võ Sỹ Lệ: 311 
Vũ Bích Thân: 397 
Vũ Đình Nhuần: 517 
Vũ Hùng Kính: 330 
Vũ Minh: 65, 619 
Vũ Ngọc Kỳ: 128, 482, 483 
Vũ Quần Phương: 197 
Vũ Quế Lâm: 94, 649 
Vũ Trọng Thiệu: 133, 187, 341 
Vũ Vân: 359, 360, 361, 362, 363, 364, 
365, 494 
Vũ Văn Đại: 215 

Vũ Xuân Nhượng: 333 
Vũ Xuân Sao: 12, 452 
Vừ A Chu:  62 
Vừ Tuyết Mai:  417 
Vương Anh: 231, 282, 708 
Vương Luyện: 27 
Vương Trung: 229, 342 
 

X 
 

Xuân Đài: 38, 206, 399, 541, 570, 580 
Xuân Hoàng: 208, 209 
Xuân Khổn: 35 
Xuân Mai: 63, 67, 242, 271, 461, 462, 
469, 719 
Xuân Miên: 749 
Xuân Phan: 56 
Xuân Trào: 572

 
BẢNG TRA CỨU TÊN TÀI LIỆU 

  
A 

 

Anh cùng em = Chướng pánh: 644 
(Tr.135) 
Anh cựu chiến binh = Trai cựu chiến 
binh: 613 (Tr.128) 
Anh đến cùng em: 280 (Tr.60) 
Anh đến nơi đây: 603 (Tr.126) 
Anh gieo tín hiệu mùa Xuân: 233 
(Tr.50) 
Anh hãy về Châu Thuận cùng em:  
248 (Tr.53) 
Anh lại ra đi:  364 (Tr.76) 
Anh lại về Yên Châu quê em: 206 
(Tr.44) 
Anh thương binh = Ái thương binh:  
435 (Tr.92) 
Ánh đèn trong đêm thảo nguyên: 466 
(Tr.98) 
Ánh điện lòng người = Điển hung 
chaư cốn:  662 (Tr.138) 
Ánh lửa hàn người thợ cầu: 479 
(Tr.101) 
Ánh sáng Đảng cho: 29 (Tr.7) 
Ánh sáng ngọn đèn: 391 (Tr.83) 
Ánh sáng sông Đà: 581 (Tr.122) 
Ánh sáng và niềm tin: 102 (Tr.22) 

Ánh sáng về từ ý nghĩ đầu tiên: 698 
(Tr.145) 
Ao cá Bác Hồ: 39 (Tr.9) 
 

Ă 
 

Ăn tết xong đến lúc ta đi học = Muoz 
tsiez nox tas tar per luz cheix muk cv 
ntour:  569 (Tr.119) 
   

Â 
   

Âm vang trên sông Đà giang: 694 
(Tr.144) 
 

B 
 

Bác Hồ: 96 (Tr.21) 
Bác Hồ cứu nước = Hô Pú au mương:  
57 (Tr.13) 
Bác Hồ với Mộc Châu:  69 (Tr.15) 
Bác vẫn đến với quê ta: 104 (Tr.23) 
Bài ca người lính cựu: 591 (Tr.124) 
Bài ca quay sợi: 195 (Tr.42) 
Bài ca Sơn La: 133 (Tr.29) 
Bài ca Thủy điện Sơn La: 674 (Tr.140) 
Bài thơ dài về một vừng dương và khi 
ánh sáng chiếu tới một vùng đất: 28 
(Tr.6) 
Bài thơ dâng Đảng: 66 (Tr.15) 
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Bài thơ trên vách đá: 205 (Tr.44) 
Bài thơ viết ngày 20 - 11: 577 (Tr.121) 
Bài thơ Xuân 80: 38 (Tr.8) 
Bàn tay con gái: 150 (Tr.32) 
Bàn tay noọng sao Mường La: 263 
(Tr.56) 
Bản em: 602 (Tr.126) 
Bản HMông có máy xay = Pêz 
HMôugz muôx meir jov cxur: 48 
(Tr.11) 
Bản Kang Cói thân thương: 30 (Tr.7) 
Bản Mèo đổi mới: 519 (Tr.109) 
Bản tình ca đất và người: 726 (Tr.151) 
Bảo vệ vững chắc biên giới =  Por hủv 
truộx đriv têz:  404 (Tr.85) 
79 mùa xuân: 78 (Tr.17) 
Bắt lấy nóc nhà khau - kút: 282 (Tr.60) 
Bên cây đào Tô Hiệu: 237 (Tr.51) 
Bên gốc đào Tô Hiệu: 215 (Tr.46) 
Bến sông xưa: 734 (Tr.152) 
Biên thùy: 373 (Tr.78) 
Biết ơn người mở nông trường: 545 
(Tr.114) 
Bình minh ở ngã ba biên giới: 398 
(Tr.84) 
Bình minh trên thị xã: 540 (Tr.113) 
Bình yên cuộc sống: 421 (Tr.89) 
Bóng cây đào và chiều cao phản lực 
Mỹ: 389 (Tr.82) 
Bỡ ngỡ trước miền Tây: 214 (Tr.46) 
Bốn mươi năm vẻ vang: 350 (Tr.74) 
Bốn mươi xuân: 458 (Tr.97) 
Bông hoa ngàn đời ngát hương = 
Thuông bók hom báu huổi: 425 (Tr.90) 
Bức tượng tự ngàn xưa: 213 (Tr.46) 
Bức tranh thổ cẩm: 321 (Tr.68) 
Bừng sáng Nặm Công = Dỏn hưa 
phóng công: 685 (Tr.142) 
Bước lên đường mới: 495 (Tr.104) 
 

C 
 

Cá Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng:  
399 (Tr.84) 
Cả Trung đoàn vào trận: 367 (Tr.77) 
Cảm xúc người chiến sỹ kiểm lâm:  
329 (Tr.69) 
Cảm xúc Sơn La: 705 (Tr.147) 
Cánh còn mùa xuân = Chốm cón 
chiêng: 168 (Tr.36) 

Cánh xòe xuân giữa Sài Gòn: 145 
(Tr.31) 
Cao nguyên sinh nở: 565 (Tr.118) 
Cao trào đêm hội xòe: 216 (Tr.47) 
Cầu mới Pá Uôn = Cáu máư Pák Uôn:  
669 (Tr.139) 
Cầu Tạ Khoa: 463 (Tr.98) 
Cầu vồng qua sông Mã: 487 (Tr.102) 
Cây cao su = Co cao su: 679 (Tr.141) 
Cây cao su kỳ diệu:  641 (Tr.134) 
Cây cầu quê mình: 710 (Tr.148) 
Cây dâu da ở biên giới Việt - Lào: 755 
(Tr.157) 
Cây đa - Chứng tích một thời = Co 
núa - bia cắm: 424 (Tr.90) 
Cây đào - mùa xuân: 46 (Tr.10) 
Cây đào Tô Hiệu: 208 (Tr.45); 445 
(Tr.94); 455 (Tr.96) 
Cây đổi đời em: 661 (Tr.138) 
Co Mạ khúc ca xuân:  271 (Tr.58) 
Có thêm một sông Đà: 622 (Tr.130) 
Con cháu ta tới trường = Pez tex tuz 
tex nxeik muk cơưv: 575 (Tr.120) 
Con đường Bác đã đi qua: 12 (Tr.3) 
Con đường các anh mở: 492 (Tr.103) 
Con đường huyện mới = Táng luông 
huyện máư:  635 (Tr.133) 
Con đường mang tên anh: 331 (Tr.70) 
Con gái Thái: 266 (Tr.57) 
Con mương: 353 (Tr.74) 
Con mương sưởi ấm lòng người = 
Mương ún chaư: 579 (Tr.121) 
Con yêu của mường = Lụk pánh 
mướng: 437 (Tr.92) 
Cô gái Thái và mặt trời Sơn La: 628 
(Tr.132) 
Cô giáo trẻ: 657 (Tr.137) 
Cô giáo về bản = PLan di giáo tài: 578 
(Tr.121) 
Cô giáo vùng cao: 530 (Tr.111) 
Cô giáo vùng cao = Cô giáo choong 
glăngz: 127 (Tr.28) 
Công trường Mường La: 483 (Tr.102) 
Cung đường con gái: 583 (Tr.122) 
Cung đường mùa xuân: 660 (Tr.138) 
Cùng chung một mẹ = Huôm me kính 
điêu: 754 (Tr.157) 
Cùng đường ta đi: 748 (Tr.155) 
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Cùng là phía trước: 513 (Tr.107) 
Cùng mùa xuân này, Tây Bắc…: 239 
(Tr.51) 
Cuộc hành trình thế kỷ: 86 (Tr.19) 
Cựu chiến binh làm thơ: 332 (Tr.70) 
Cựu chiến binh Sơn La: 335 (Tr.70) 
Chào mùa xuân mới: 684 (Tr.142) 
Chào Sơn La: 158 (Tr.34) 
Châu Yên trong tôi: 116 (Tr.25) 
Chè Nà Sản: 542 (Tr.113) 
Chiếc vòng tay bạc: 393 (Tr.83) 
Chiến sỹ Tây Bắc - Quân khu 2: 368 
(Tr.77) 
Chiềng Xôm em - Bông hoa ngát 
hương = Chiêng Xôm lả thuông bó 
hom hương: 292 (Tr.62) 
Chiều nghĩa trang: 443 (Tr.93) 
Chiều Quang Huy: 192 (Tr.41) 
Chiều Sơn La: 124 (Tr.27) 
Chiều thảo nguyên: 126 (Tr.27) 
Chiều thu Mường La: 189 (Tr.40) 
Chiều thu Sông Mã: 201 (Tr.43) 
Chiều về thị xã Sơn La: 305 (Tr.65) 
Chim Tây Bắc hót nơi tiền phương:  
382 (Tr.81) 
Chờ Lồng niềm mơ ước: 568 (Tr.119) 
Chúng tôi nói về chúng tôi: 511 
(Tr.107) 
 

D 
   

Dải đá phún trào: 718 (Tr.149) 
Dải đất biên cương = Phổng đen ái:  
747 (Tr.155) 
Dáng đẹp sông Đà = Ngấu chăn nòng 
té: 732 (Tr.152) 
Dặn con: 388 (Tr.82) 
Dân bản mong chờ: 707 (Tr.147) 
Dân có Đảng = Dân mí Đảng: 593 
(Tr.124) 
Dâng Đảng 75 mùa hoa = Phôngv trâu 
Đảng 75 chaix pax tơưs: 75 (Tr.16) 
Dâng lên mùa xuân mới: 320 (Tr.67) 
Dấu ấn mùa thu: 508 (Tr.107) 
Dấu ấn tháng tư: 68 (Tr.15) 
Dấu chân người chiến sỹ: 337 (Tr.71) 
Dòng nhựa trắng: 493 (Tr.103) 
Dòng sông Mã: 284 (Tr.61) 
Du lịch Sơn La: 663 (Tr.138) 

Dưới cờ Đảng: 71 (Tr.16) 
    

Đ 
 

Đại hội Đảng XI tô thắm mùa xuân = 
Đại hội Đảng xíp ết chiêng tứm ten 
bun: 84 (Tr.18) 
Đang Vần Va cuốn theo chân ngựa:  
212 (Tr.46) 
Đảng cho ta cây bút viết = Đangv 
muôx chưx mêv trau pêz sâu: 47 
(Tr.11) 
Đảng đã cho ta: 02 (Tr.1) 
Đảng quang vinh đất nước anh hùng:  
67 (Tr.15) 
Đảng ta: 65 (Tr.15) 
Đảng với lòng dân = Đảng đáng chaư 
dân: 18 (Tr.4) 
Đào mãi nở bên ngục = Hưa Bók cái 
khay: 275 (Tr.59) 
Đặt tên: 231 (Tr.52) 
Đất anh hùng = Mường han: 416 
(Tr.88) 
Đất hứa: 639 (Tr.134) 
Đất Mai Sơn mùa này: 465 (Tr.98) 
Đất nước: 395 (Tr.83) 
Đất Phù Hoa sáng rạng = Tất Chu Va 
ngày càng tháng blảng: 524 (Tr.110) 
Đất Sơn La = Đin Sơn La: 251 (Tr.54) 
Đâu tính thiệt hơn = Báu ta khỏn 
hiếng: 634 (Tr.133) 
Đây Mường La: 640 (Tr.134) 
Đèn chung bấc: 351 (Tr.74) 
Đẹp mãi Sơn La: 504 (Tr.106) 
Đẹp những bàn tay: 564 (Tr.118) 
Để đất Việt mãi thanh bình = Cov 
cxiaz shông têz qơưs thax zêngz: 101 
(Tr.22) 
Để điện đến với muôn nơi = Vạy điển 
hung chu bón: 728 (Tr.151) 
Đêm biên cương: 361 (Tr.76) 
Đêm đứng gác: 397 (Tr.84) 
Đêm giao thừa nhớ Sơn La: 224 
(Tr.48) 
Đêm hội Sơn La: 316 (Tr.67) 
Đêm không ngủ: 650 (Tr.136) 
Đêm miền Tây: 356 (Tr.75) 
Đêm Nguyên tiêu nhớ Bác: 14 (Tr.3) 
Đêm Sơn La: 301 (Tr.64) 
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Đêm Tây Bắc: 223 (Tr.48); 228 (Tr.49) 
Đêm Thôm Mòn: 209 (Tr.45) 
Đêm trăng Mường Và: 678 (Tr.141) 
Đêm xòe: 183 (Tr.39) 
Đêm Yên Châu xòe hoa: 203 (Tr.44) 
Đến Sơn La - Quê em: 259 (Tr.56) 
Đến Sốp Cộp = Tảu Sốp Cộp: 525 
(Tr.110) 
Đến với Đảng một điều giản dị: 107 
(Tr.23) 
Đi chợ xuân: 254 (Tr.55) 
Đi dọc mùa xuân: 180 (Tr.39) 
Đi dọc thời gian: 242 (Tr.52) 
Đi tìm đồng đội: 348 (Tr.73) 
Điện Chiềng Ngàm: 582 (Tr.122) 
Điện về bản: 704 (Tr.146) 
Điệu xòe bản Tông: 234 (Tr.50) 
Đón xuân trên quê mới: 480 (Tr.101) 
Đoản khúc: 623 (Tr.130) 
Đoản khúc Sơn La: 256 (Tr.55) 
Đoàn quân đi làm ánh mặt trời: 539 
(Tr.113) 
Đọc thơ Bác: 77 (Tr.17) 
Đón bạn = Tón xính cú: 261 (Tr.56) 
Đón mừng thế kỷ mới: 609 (Tr.128) 
Đón xuân mừng Đảng = Muốn chiêng 
mấng Đảng: 19 (Tr.4) 
Đón xuân trên công trình Thủy điện 
Sơn La: 531 (Tr.111) 
Đố kẻ nào ngăn nổi: 362 (Tr.76) 
Đổi đời: 516 (Tr.108) 
Đổi mới cách làm = Dượn luống máư:  
683 (Tr.142) 
Đồng bào hãy đứng lên đấu tranh = 
Pọm căn tứn khửn: 456 (Tr.96) 
Đồng đội của anh: 407 (Tr.86) 
Đồng vọng: 448 (Tr.94) 
Đồng xanh: 360 (Tr.76) 
Đời đời nhớ Bác = Sườn Pú sen đới:  
112 (Tr.24) 
Đua với người yêu = Khánh - chụ - 
púk - cao su: 686 (Tr.143) 
Đứng gác dưới trăng: 31 (Tr.7) 
Đường Bác đi qua = Táng pú Hố cai: 
673 (Tr.140) 
Đường đến vinh quang: 380 (Tr.80) 
Đường hành quân: 408 (Tr.86) 

Đường lên Tà Xùa = Tang Tá Xúa:  
594 (Tr.124) 
Đường lên Tây Bắc: 194 (Tr.42) 
Đường tuần tra theo đội hình cánh 
cung: 394 (Tr.83) 
Đường về bản: 296 (Tr.63) 
Đường về quê em = Táng má quê 
noọng: 676 (Tr.141) 
Đường về thủy điện: 727 (Tr.151) 
 

E 
 

Em còn nhớ…: 746 (Tr.155) 
Em đi gặt lúa: 563 (Tr.118) 
Em gái Sơn La: 238 (Tr.51) 
Em gái thảo nguyên: 619 (Tr.130) 
Em gái vườn ươm: 554 (Tr.116) 
Em gái Xinh Mun: 250 (Tr.54) 
Em hái quả vườn rừng: 310 (Tr.66) 
Em là con gái Châu Yên: 411 (Tr.87) 
Em là chiến sỹ: 488 (Tr.102) 
Em về quê mới cùng anh: 733 (Tr.152) 
  

Ê 
  

Êm đềm Châu Mộc: 268 (Tr.57) 
 

G 
 

Gái đảm Châu Yên: 341 (Tr.72) 
Gái mường Muổi = Sao đin Muổi: 166 
(Tr.36) 
Gái Thái: 323 (Tr.68) 
Gái Thái Sơn La: 148 (Tr.32) 
Gái Yên Châu = Nhính Yên Châu:  
298 (Tr.63) 
Gánh nước lên trận địa: 359 (Tr.76) 
Gặp cô công nhân máy đường Chiềng 
Pấc: 544 (Tr.114) 
Gặp Đảng: 15 (Tr.3) 
Gặp em trên quê mới: 494 (Tr.104) 
Gặp hình ảnh Bác ở Luông Pha Băng:  
22 (Tr.5) 
Gặp mùa ban trắng giữa thủ đô: 232 
(Tr.50) 
Gửi anh: 401 (Tr.85) 
Gửi anh chiến sỹ biên cương = Phák 
chụ hé đen mướng: 402 (Tr.85) 
Gửi anh người chiến sỹ biên phòng:  
426 (Tr.90) 
Gửi bạn Tây Bắc: 230 (Tr.50) 
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Gửi lời yêu thương: 410 (Tr.86) 
Gửi Mường Lạn: 143 (Tr.31) 
Gửi người con của đất nước Triệu 
Voi: 749 (Tr.156) 
Gửi rừng: 346 (Tr.73) 
Gửi Sông Mã: 190 (Tr.41) 
Gửi Tây Bắc anh hùng: 387 (Tr.82) 
Gửi trọn niềm tin: 26 (Tr.6) 
Gió Cao Pha: 131 (Tr.28) 
Giỏi giang = Chang la: 328 (Tr.69) 
Giọt máu anh thắm mãi = Pớp lượt ái 
báu pháng: 376 (Tr.79) 
Giọt mưa trên sông Đà: 533 (Tr.112) 
Giữ cho em mùa xuân = Dam pauz 
chu pu: 400 (Tr.84) 
Giữ lấy miền biên cương = Có lế tất 
đák: 433 (Tr.91) 
Giữ mãi mùa xuân:  343 (Tr.72) 
Giữa ca ba gặp em: 570 (Tr.119) 
  

H 
  

Hà Nội - Thủ đô thân yêu! = Hà Nội - 
chom mưởng: 83 (Tr.18) 
Hai công trình thế kỷ cùng trên một 
dòng sông: 473 (Tr.100) 
Hai chiến sỹ: 365 (Tr.77) 
Hào quang Khâu Cả = Xanh hương 
Khâu Cả: 446 (Tr.94) 
Hát tiếp bản tình ca: 520 (Tr.109) 
Hạt vàng đỏ em ươm: 553 (Tr.116) 
Hẹn…: 715 (Tr.149) 
Hẹn với Sơn La: 633 (Tr.133) 
Hò mái đẩy trên đồi chè Mộc Châu:  
562 (Tr.118) 
Hoa Bác: 35 (Tr.8) 
Hoa ban bên Lăng Bác: 56 (Tr.13) 
Hoa chàm nở: 33 (Tr.7); 44 (Tr.10) 
Hoa đào Tô Hiệu: 187 (Tr.40) 
Hoa đèn nở = Pax tênhz tơưl: 07 (Tr.2) 
Hoa năm cánh = Bók hả nga: 54 
(Tr.12) 
Hoa nở rộ trong lòng = Bók giỏn 
cuồng chaư:  753 (Tr.156) 
Hoa nở trên hai quê: 693 (Tr.144) 
Hoa trong ngục: 16 (Tr.4) 
Hoa xuân dâng Đảng: 24 (Tr.5) 
Hòa khúc ca xuân…: 477 (Tr.100) 
Hoàng hôn núi Hài: 297 (Tr.63) 

Hoàng hôn thảo nguyên: 295 (Tr.63) 
Hòn đá cuội: 610 (Tr.128) 
Huyện mới Phiêng Lanh = Huyện 
máư Phiêng Lanh: 675 (Tr.141) 
Huyện Sông Mã biên thùy = Huyện 
Nặm Ma đen mướng: 573 (Tr.120) 
Hương cốm mới: 546 (Tr.114) 
Hương chè: 299 (Tr.63) 
Hương hai bảy tháng bảy = Hương 
sáo chết bươn chết: 374 (Tr.79) 
Hương núi Mường Và = Hướng phá 
Mướng Vá: 528 (Tr.111) 
Hương sắc ngày hội = Pông hơm ngáy 
hối: 171 (Tr.37) 
Hương sắc ngày hội = Poông sắc ngày 
hối: 614 (Tr.129) 
Hương sắc vùng cao: 308 (Tr.65) 
 

K 
 

Kèn lá và ngựa chiến lên đường: 406 
(Tr.86) 
Kỷ niệm không quên: 522 (Tr.109) 
Kỷ niệm mùa xuân: 185 (Tr.40) 
Kỷ niệm Mường La: 621 (Tr.130) 
Kỷ niệm về Ngân hàng Sơn La: 512 
(Tr.107) 
Kỷ niệm xưa: 338 (Tr.71) 
Khau Cả: 231 (Tr.50) 
Khau Cả đồi thiêng: 119 (Tr.26) 
Khăn piêu: 164 (Tr.35); 193 (Tr.41); 
267 (Tr.57); 322 (Tr.68) 
Khi thị xã lên đèn: 462 (Tr.97) 
Không phải nói đùa = Bấu chư va lạ:  
691 (Tr.144) 
Không thể nào quên anh: 409 (Tr.86) 
Khúc ca về suối: 188 (Tr.40) 
Khúc dạo sông Đà: 491 (Tr.103) 
Khúc hát chào xuân: 474 (Tr.100) 
Khúc hát sông Đà: 567 (Tr.119) 
Khúc ngẫu hứng Sơn La: 174 (Tr.37) 
Khúc nhạc chiều, quê mới: 616 
(Tr.129) 
Khúc “tình ca hưn mạy”: 204 (Tr.44) 
 

L 
  

Lá phiếu xây mường = Baư phiếu đa 
mướng: 722 (Tr.150) 
Lá thư xuân = Chiêng phák quám 
xương: 423 (Tr.89) 
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Lá thư xuân = Xư phák chốm chiêng:  
432 (Tr.91) 
Lại nhớ về Sơn La: 147 (Tr.32) 
Làm theo Di chúc Bác Hồ = Là xeo Di 
chúc Bác Hồ: 111 (Tr.24) 
Làm theo lời Bác = Dệt toi quám Pú:  
527 (Tr.110) 
Làm theo lời Bác = Dệt toi quám Pú 
Hố: 91 (Tr.20) 
Làng khai hoang: 535 (Tr.112) 
Lao Khô đổi mới: 122 (Tr.27) 
Lào Việt chung một lòng = Láo Việt 
nén điêu: 440 (Tr.93) 
Lên bản: 708 (Tr.147) 
Lên Pú Bẩu: 142 (Tr.31) 
Lên Sơn La:  220 (Tr.48) 
Lính Cụ Hồ: 333 (Tr.70) 
Lỗi hẹn: 672 (Tr.140) 
Lời Bác = Quám xon Pú Hố: 113 
(Tr.25) 
Lời Bác dạy = Quám Pú Hố bók xon:  
692 (Tr.144) 
Lời của Bác mãi bên bản mường = 
Quám pú tản phanh pay đa mướng:  
109 (Tr.24) 
Lời chung thủy: 559 (Tr.117) 
Lời hẹn nơi quê mới = Láng chao 
nẳng quê máư: 630 (Tr.132) 
Lời hẹn nơi quê mới = Bản máư cóng 
ha: 731 (Tr.152) 
Lời mừng xuân mừng Đảng = Mấng 
chiêng Đảng: 06 (Tr.2) 
Lời ru quê hương: 304 (Tr.64) 
Lời ru trên quê mới: 471 (Tr.99) 
Luông Pha Bang không quên = Luông 
Pha Bang báu lưm: 745 (Tr.155) 
 

M 
 

Mái trường thân yêu: 607 (Tr.127) 
Mãi mãi Việt Nam: 64 (Tr.14) 
Mãi nhớ Bác Hồ: 20 (Tr.4) 
Mãi soi đường: 93 (Tr.20) 
Màu hồng: 97 (Tr.21) 
Mầm xuân Sơn La: 502 (Tr.105) 
Mẹ: 381 (Tr.80) 
Mẹ nguôi nỗi đau = Me sáng luống 
khôm: 384 (Tr.81) 

Mẹ ru con giữa mùa xuân thống nhất:  
36 (Tr.8) 
Mẹ vẫn đi tìm: 430 (Tr.91) 
Mẹ Việt Nam: 444 (Tr.94) 
Mẹ Việt Nam anh hùng = Ếm Việt 
Nam anh hùng: 414 (Tr.87) 
Miền đất hứa: 114 (Tr.25) 
Miền đất yêu thương: 724 (Tr.150) 
Miền nhớ: 156 (Tr.34) 
Miền quê yêu dấu: 279 (Tr.60) 
Mộc Châu thành phố tương lai: 217 
(Tr.47) 
Một chút với Quỳnh Nhai: 152 (Tr.33) 
Một dấu son: 643 (Tr.134) 
Một lần Sơn La: 647 (Tr.135) 
Một lần về thăm đồn 453: 345 (Tr.72) 
Một ngày em đến: 293 (Tr.62) 
Một thoáng Mường Va: 632 (Tr.132) 
Một thời áo lính: 385 (Tr.81) 
Một thời để nhớ: 366 (Tr.77) 
110 năm - Sơn La mãi sáng 1895 - 
2005: 177 (Tr.38) 
110 năm tỉnh Sơn La = Mấng 110 tỉnh 
Sơn La: 240 (Tr.52) 
Mơ: 626 (Tr.131) 
Mở đường lên vùng than: 574 (Tr.120) 
Mời anh đến thăm: 229 (Tr.49) 
Mời anh thăm Sông Mã - mùa xuân:  
309 (Tr.65) 
Mời anh về thăm Sông Mã, xuân này:  
141 (Tr.30) 
Mùa bông giữa nông trường: 551 
(Tr.115) 
Mùa cạo mủ cao su: 688 (Tr.143) 
Mùa hạ sông Mã: 319 (Tr.67) 
Mùa hoa ban nở: 311 (Tr.66) 
Mùa hoa vông: 543 (Tr.113) 
Mùa thu thăm núi: 302 (Tr.64) 
Mùa trăng… thơ Bác: 34 (Tr.8) 
Mùa xuân đất nước đang xuân: 186 
(Tr.40) 
Mùa xuân Tây Bắc: 139 (Tr.30) 
Mùa xuân thăm bản: 226 (Tr.49) 
Mùa xuân và tuổi trẻ: 627 (Tr.130) 
Múa ở Châu Yên: 210 (Tr.45) 
Múa xòe: 252 (Tr.54) 
Mưa xuân: 294 (Tr.63) 
Mừng Đảng: 73 (Tr.13) 
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Mừng Đảng 75 mùa xuân: 11 (Tr.3) 
Mừng Đảng mừng xuân = Muôn 
chiêng mấng Đảng: 88 (Tr.19) 
Mừng Đảng quang vinh: 03 (Tr.1) 
Mừng khánh thành nhà máy Thủy 
điện Sơn La = Chóm hướn máy điện 
Mường La: 695 (Tr.145) 
Mừng 110 năm ngày sinh nhật Bác 
(1890 - 2000): 334 (Tr.70) 
Mừng ngày dựng tượng vua Lê: 163 
(Tr.35) 
Mừng Sơn La: 178 (Tr.38) 
Mừng Sơn La tròn 110 năm = Mờng 
Sơn La clòn 110 mùa pông va: 118 
(Tr.26) 
Mừng tuổi huyện Sông Mã = Chốm 
tuổi huyện Nặm Ma: 287 (Tr.61) 
Mừng xuân đến = Chôm xuân mả: 81 
(Tr.18) 
Mừng xuân đổi mới: 151 (Tr.33) 
Mừng Xuân mừng Đảng: 04 (Tr.1) 
Mừng xuân Nhâm Thìn: 680 (Tr.142) 
Mười chín tháng tám = Cauv chuôx 
hli siv: 45 (Tr.10) 
Mường Chiên ơn Đảng = Mường 
Chiên ơn Đảng: 92 (Tr.20) 
Mường em - Sơn La = Nén mường 
Sơn La: 624 (Tr.131) 
Mường La quê hương tôi = Mướng 
há: 170 (Tr.37) 
Mường Lạn: 357 (Tr.75) 
Mường Mai hôm nay = Mương Mai 
dỏn tiếng: 222 (Tr.48) 
Mường Yên Châu quê em = Mướng 
Yên Châu tiếng kháo pay ủa: 729 
(Tr.151) 
  

N 
  

Nà Sản hôm nay:  597 (Tr.125) 
Nà Sản mùa xuân: 547 (Tr.114) 
Năm bông hoa hồng: 21 (Tr.5) 
Nậm La soi bóng cầu văng: 175 (Tr.38) 
Nắng mới: 509 (Tr.107) 
Nặng nghĩa ơn tình = Công ý ái han 
cả: 431 (Tr.91) 
Nét thoáng người công nhân: 587 
(Tr.123) 
Nếu em về Sơn La: 132 (Tr.29) 
Niềm tin Tô Hiệu: 450 (Tr.95) 

Niềm vui: 656 (Tr.137) 
Niềm vui của người thầy giáo: 549 
(Tr.115) 
Niềm vui cuồn cuộn sông Đà: 618 
(Tr.130) 
Niềm vui quê mới: 653 (Tr.137) 
Nỗi niềm Tây Bắc: 165 (Tr.36) 
Nỗi nhớ biên cương: 383 (Tr.81) 
Nỗi nhớ người lính: 379 (Tr.80) 
Nông trường Mộc Châu: 537 (Tr.142) 
Nông trường ngô: 536 (Tr.112) 
Nơi ấy Mường La = Cẳm Mường La 
hương xàư: 736 (Tr.153) 
Nơi ấy thiêng liêng: 13 (Tr.3)  
Nơi công trình thế kỷ: 461 (Tr.97) 
Nơi phát ra ánh sáng: 714 (Tr.148) 
Nụ cười khăn piêu: 172 (Tr.37) 
Núi đan rào: 354 (Tr.74) 
Nước - lúa và hoa: 566 (Tr.118) 
Ngày anh đi: 396 (Tr.84) 
Ngày ấy: 89 (Tr.19) 
Ngày 26 tháng 8: 349 (Tr.73) 
Ngày trở về: 413 (Tr.87) 
Ngăn thác sông Đà: 501 (Tr.105) 
Ngẫm nghĩ lời Bác dạy = Phắng thí 
quám son: 17 (Tr.4) 
Ngọn lửa Bác Hồ: 40 (Tr.9) 
Ngọn lửa công trình: 555 (Tr.116) 
Ngọt ngào tình mẹ: 738 (Tr.153) 
Ngôi trường của bản: 717 (Tr.149) 
Ngỡ lạc miền Kinh Bắc: 742 (Tr.154) 
Ngược sông Đà: 277 (Tr.59) 
Người công nhân với con đường: 595 
(Tr.125) 
Người cùng bản = Cốn huôm bản:  
253 (Tr.54) 
Người Châu Yên = Hồng hướng Châu 
Yên: 273 (Tr.58) 
Người chiến sỹ biên phòng: 372 (Tr.78) 
Người đảng viên mới: 108 (Tr.24) 
Người Huổi Ven: 169 (Tr.36) 
Người HMông yêu Đảng: 42 (Tr.9) 
Người lính với trăng: 347 (Tr.73) 
Nghe em hát bài “Tình ca Tây Bắc”:  
191 (Tr.41) 
Nghĩa tình biên giới = Đen ái kiến 
phưa: 420 (Tr.89) 
Nghĩa tình biên giới đón xuân: 412 
(Tr.87) 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La qua những trang thơ 169

Nghĩa tình chung sức dựng quê hương 
= Pản luống nghịa hôm pặc đa 
mướng: 721 (Tr.150) 
Nhính Châu Yên = Gái Châu Yên:  
427 (Tr.90) 
Nhịp cầu sông quê: 497 (Tr.104) 
Nhịp cầu yêu thương: 496 (Tr.104) 
Nhịp xòe Đông Xiêng Kẻo: 199 (Tr.43) 
Nhờ có Đảng = Nhờ cỏ Đảng: 82 
(Tr.18) 
Nhớ anh Tô Hiệu: 128 (Tr.28) 
Nhớ Bác: 05 (Tr.1) 
Nhớ công cha = Chứ công ải: 377 
(Tr.79) 
Nhớ chiều phố núi Sơn La: 313 (Tr.66) 
Nhớ đồng đội xưa = Ngắm họt phung 
lán: 339 (Tr.71) 
Nhớ lại một thời: 518 (Tr.108) 
Nhớ lời Bác dặn: 59 (Tr.13) 
Nhớ lời Bác dặn năm xưa = Quám Pú 
Hô bó son mứn đới nhắng xiểng: 50 
(Tr.11) 
Nhớ mãi một lần thăm Lăng Bác: 52 
(Tr.12) 
Nhớ mùa thu tháng Tám = Chứ múa 
thu bươn pét: 100 (Tr.22) 
Nhớ Mường Chiên: 125 (Tr.27) 
Nhớ Mường Lầm: 290 (Tr.62) 
Nhớ Nậm Mằn: 475 (Tr.100)  
Nhớ ngày ấy - Sơn La: 415 (Tr.88) 
Nhớ Người: 72 (Tr.16) 
Nhớ người biên cương = Ndo cox nhoz 
đriv têz: 429 (Tr.90) 
Nhớ người trồng rừng: 604 (Tr.127) 
Nhớ ơn Bác: 63 (Tr.14); 105 (Tr.23); 
106 (Tr.23) 
Nhớ ơn Bác Hồ = Vốn sường Pú Hô:  
70 (Tr.16) 
Nhớ ơn Đảng: 76 (Tr.17) 
Nhớ ơn liệt sỹ: 434 (Tr.91) 
Nhớ ơn thương binh liệt sỹ = Nhở 
công ơn thương binh, liệt sỹ: 274 
(Tr.59) 
Nhớ Quỳnh Nhai: 207 (Tr.45) 
Nhớ Sầm Nưa: 741 (Tr.154) 
Nhớ Sơn La: 161 (Tr.35); 262 (Tr.56); 
272 (Tr.58) 
Nhớ Tây Bắc: 130 (Tr.28) 

Nhớ Thuận Châu: 137 (Tr.30) 
Nhớ xuân: 447 (Tr.94) 
Như một giấc mơ = Sướng láng phăn:  
324 (Tr.68) 
Những cây cầu: 711 (Tr.148) 
Những người con của núi: 419 (Tr.88) 
Những người lính tiễn đưa người lính:  
370 (Tr.78) 
 

Ô 
 

Ôm ấp vùng biên = Púa chăn đen 
mướng: 422 (Tr.89) 
 

Ơ 
 

Ở bản Châu Quỳnh: 469 (Tr.99) 
Ở cửa khẩu Lóng Sập: 739 (Tr.153) 
Ơi! Nậm La: 300 (Tr.64) 
Ơi! Sơn La: 221 (Tr.48) 
Ơn có Đảng = Hặp chôm bun Đảng:  
99 (Tr.22) 
Ơn có Đảng = Hặp khún bun Đảng:  
09 (Tr.2) 
Ơn Đảng = Ndo đangv côngz: 62 
(Tr.14) 
Ơn Đảng: 58 (Tr.13) 
Ơn Đảng ơn Bác: 01 (Tr.1) 
 

P 
 

Pá Vinh: 326 (Tr.68) 
Phiên chợ Chiềng Khương: 744 
(Tr.154) 
Phiêng Luông đổi mới: 585 (Tr.123) 
Phố mới Phiêng Lanh = Phố mớ 
Phiêng Lanh: 696 (Tr.145) 
Phố núi quê tôi: 620 (Tr.130) 
Phố núi - Tình yêu: 586 (Tr.123) 
Phố núi Thảo Nguyên: 590 (Tr.124) 
Phù Yên bông hoa đẹp của vườn hoa 
Sơn La = Pông và sốch vườn va Sơn 
La: 510 (Tr.106) 
 

Q 
   

Qua Bắc Yên: 219 (Tr.47) 
Qua Bắc Yên thu này: 315 (Tr.66) 
Qua dốc Nàng Han: 61 (Tr.14) 
Qua Mộc Châu: 560 (Tr.117) 
Qua Yên Châu: 179 (Tr.38) 
Quà tặng Bác: 110 (Tr.24) 
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Quê chè: 129 (Tr.28) 
Quê em: 249 (Tr.54) 
Quê hương: 485 (Tr.102) 
Quê hương Bác đã đến thăm: 27 (Tr.6) 
Quê hương lời ru: 318 (Tr.67) 
Quê mẹ: 652 (Tr.136) 
Quê mình: 637 (Tr.133) 
Quê mới: 655 (Tr.137) 
Quê núi Mường Và: 270 (Tr.58) 
Quê núi Sơn La = Mượng phá Sơn La:  
281 (Tr.60) 
Quê tôi: 123 (Tr.27) 
Quyết thắng đói nghèo = Quyệt phé 
dạc dên khó háy: 687 (Tr.143) 
 

R 
 

Ra đi: 453 (Tr.95) 
Rực rỡ hồn của bản = Nén mướng 
sung: 245 (Tr.53) 
Rừng hoa quê chè: 571 (Tr.119) 
Rừng mùa xuân: 198 (Tr.43) 
    

S 
 

Sánh bước cùng bè bạn = Nhang 
khánh hiếng pan:  599 (Tr.125) 
Sáu mươi năm Sông Mã = Nặm Ma 
hốc xíp pì bók nướng khày cản: 288 
(Tr.61) 
Sắc trời thị xã: 584 (Tr.122) 
Sầm sập tiếng mưa: 478 (Tr.101) 
Sông biên giới: 751 (Tr.156) 
Sông Đà: 459 (Tr.97); 468 (Tr.99); 596 
(Tr.125) 
Sông Đà - Sông Mã keo sơn: 659 
(Tr.138) 
Sông Đà ơi!: 671 (Tr.140) 
Sông Mã anh hùng: 138 (Tr.30) 
Sông Mã khúc ca xuân: 202 (Tr.44) 
Sông Mã mùa xuân: 317 (Tr.67) 
Sông Mã ơi!: 276 (Tr.59) 
Sông Mã tuổi sáu mươi: 283 (Tr.60) 
Sông Mã vào thu: 257 (Tr.55) 
Sông Mã vươn mình = Nặm ma khay 
kính: 246 (Tr.53) 
Sốp Cộp: 135 (Tr.29); 700 (Tr.146) 
Sốp Cộp đổi mới = Sốp Cộp piến máư:  
690 (Tr.144) 

Sốp Cộp - Huyện biên giới = Sốp Cộp 
- Huyện máư đen mướng: 665 (Tr.139) 
Sốp Cộp quê em: 500 (Tr.105); 699 
(Tr.145) 
Sốp Cộp tình yêu của tôi: 269 (Tr.58) 
Sốp Cộp vào xuân: 243 (Tr.52) 
Sơn La: 136 (Tr.29) 
Sơn La bông hoa đang nở = Sơn La 
thuông bók đang khay: 85 (Tr.18) 
Sơn La còn nghe dư âm lời Bác: 10 
(Tr.2) 
Sơn La đang khởi sắc = Sơn La đang 
piến thái: 534 (Tr.112) 
Sơn La đổi mới: 523 (Tr.110) 
Sơn La giàu đẹp: 149 (Tr.32) 
Sơn La làm theo lời Bác = Sơn La đảy 
láng chaư pú Hố: 79 (Tr.17) 
Sơn La lần gặp…: 255 (Tr.55) 
Sơn La - Một thời nhớ mãi: 155 
(Tr.33) 
Sơn La mãi trong ta: 291 (Tr.62) 
Sơn La miền đất yêu thương: 264 
(Tr.56) 
Sơn La 5 năm đổi mới: 521 (Tr.109) 
Sơn La - Nơi tôi đã đến: 307 (Tr.65) 
Sơn La ngày xuân: 258 (Tr.55) 
Sơn La ơi tôi mãi ơn Người: 146 
(Tr.31) 
Sơn La tỏa sáng = Nén hung Sơn La: 
117 (Tr.25) 
Sơn La thế kỷ 21: 605 (Tr.127) 
Sơn La - trong mắt ai: 173 (Tr.37) 
Sơn La vào trận: 503 (Tr.106) 
Sơn La vầng trăng mới = Bươn máư 
Sơn La: 289 (Tr.62) 
Sơn La vẫy gọi: 615 (Tr.129) 
Suối Công = Nặm Công: 286 (Tr.61) 
Suối Reo: 265 (Tr.57) 
Suối Reo quê mình: 452 (Tr.95) 
Suy nghĩ lại = Non ngặm phăng lu: 51 
(Tr.12) 
Suy tư: 642 (Tr.134) 
Sự thật Sơn La: 529 (Tr.111) 
Sữa cây: 730 (Tr.152) 
Sức hút Sơn La: 260 (Tr.56) 
 

T 
 

Ta là cựu chiến binh: 439 (Tr.92) 
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Ta lại lên đường: 363 (Tr.76) 
Tà Làng tiếng tăm vang lừng = Ta 
Lang tiếng khao mưa ná: 625 (Tr.131) 
Tà Xùa quê em: 306 (Tr.65) 
Tâm sự cô giáo vùng 3: 703 (Tr.146) 
Tâm sự lính biên phòng: 336 (Tr.71) 
Tâm sự người lính cựu: 436 (Tr.92) 
Tâm tình cô công nhân mới: 658 
(Tr.137) 
Tâm tình của cây cao su: 702 (Tr.146) 
Tâm tình cùng trăng = Hmo kaiv hli:  
417 (Tr.88) 
Tâm tình người đi tái định cư: 467 
(Tr.98) 
Tấm gương Người: 90 (Tr.19) 
Tết ban nở rộ = Chiêng hưa ban pún:  
601 (Tr.126) 
Tết nhớ Bác Hồ = Chiêng ngắm họt 
Pú Hố: 53 (Tr.12) 
Tết về thăm quê = Xết vềl doông quêl:  
526 (Tr.110) 
Tia nắng nhỏ: 592 (Tr.124) 
Tiễn bạn! = Sống pánh: 636 (Tr.133) 
Tiễn thanh niên lên đường = Xa Tu 
Hluok nde cer: 403 (Tr.85) 
Tiếng côồng Phù Yên: 43 (Tr.10) 
Tiếng cuốc dưới đêm trăng:390 (Tr.82) 
Tiếng gọi tuổi thơ: 481 (Tr.101) 
Tiếng hát anh thương binh = Siêng 
khắp ái thương binh: 457 (Tr.96) 
Tiếng hát bên sông Đà: 606 (Tr.127) 
Tiếng hát mồ côi = Củr cxiêx njuôl:  
49 (Tr.11) 
Tiếng hát mường xa: 489 (Tr.103) 
Tiếng hát người Thái: 60 (Tr.13) 
Tiếng hát người trồng rừng: 517 
(Tr.108) 
Tiếng khèn: 225 (Tr.48) 
Tiếng lòng: 701 (Tr.146) 
Tiếng máy: 352 (Tr.74); 561 (Tr.117) 
Tiếng nổ hàng ngày: 538 (Tr.113) 
Tiếng suối: 557 (Tr.116) 
Tiếng vọng: 484 (Tr.102) 
Tiếp bước anh hùng = Dượn xứp láng 
han: 247 (Tr.53) 
Tiểu đoàn quân Sơn La: 330 (Tr.69) 
Tìm nhà: 486 (Tr.102) 
Tin tưởng Đảng: 32 (Tr.7) 

Tình ca chiếc khăn piêu: 196 (Tr.42) 
Tình quê hương: 344 (Tr.72) 
Tình quê mới: 327 (Tr.69) 
Tình Sông Mã: 303 (Tr.64) 
Tình ta = Xim ha: 645 (Tr.135) 
Tình ta đẹp như dòng suối biên 
cương: 737 (Tr.153) 
Tình thơ sông Đà: 649 (Tr.136) 
Tình xuân: 181 (Tr.39) 
Tình Yên Châu: 120 (Tr.26) 
Tóc em thơm nửa khoảng trời: 681 
(Tr.142) 
Tôi kể chuyện này: 552 (Tr.115) 
Tự hào Sơn La: 227 (Tr.49) 
Từ mảnh đất này: 499 (Tr.105) 
Tưởng nhớ các anh: 449 (Tr.95) 
Tháng ba ở Chiềng Khương: 750 
(Tr.156) 
Tháng năm nhớ Bác:  98 (Tr.21) 
Thanh âm vùng quê mới: 548 (Tr.114) 
Thành phố cao nguyên: 505 (Tr.106) 
Thành phố Sơn La = Thánh phố Sơn 
La: 689 (Tr.143) 
Thành phố tôi yêu: 498 (Tr.105) 
Thành phố tuổi thơ tôi: 638 (Tr.133) 
Tháp Mường Và: 134 (Tr.29) 
Thăm anh nơi công trường = Tiếu 
dam pánh: 617 (Tr.129) 
Thăm bà con vùng địch chiếm: 442 
(Tr.93) 
Thăm biển hồ trên núi: 735 (Tr.153) 
Thăm đào: 103 (Tr.23) 
Thăm hồ thủy điện: 677 (Tr.141) 
Thăm Mường Chiến = Dam Mướng 
Chiến: 716 (Tr.149) 
Thăm Mường Hung = Dam Mướng 
Hung: 629 (Tr.132) 
Thăm ngoại = Dam ta nái: 709 
(Tr.147) 
Thăm Nhà tù Sơn La: 369 (Tr.78) 
Thăm quê em = Xăm quêl ủn: 706 
(Tr.147) 
Thăm Quỳnh: 654 (Tr.137) 
Thăm tượng đài Cò Nòi = Săm tượng 
đài Cò Nòi: 418 (Tr.88) 
Thắp hương trên đồi Khâu Cả = Pắc 
hương tén pú Khau Cả: 454 (Tr.96) 
Thầy đã về với bản: 556 (Tr.116) 
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Thầy giáo bộ đội = Ái sáy bộ đội: 612 
(Tr.128) 
Thị trấn của tôi: 285 (Tr.61) 
Thị trấn miền Tây: 358 (Tr.75) 
Thị xã hoa đào: 550 (Tr.115) 
Thị xã Sơn La: 386 (Tr.81) 
Thị xã tháng ba: 558 (Tr.117) 
Thiếu nữ quê tôi: 154 (Tr.33) 
Thu Sơn La: 244 (Tr.52) 
Thung lũng thì thầm: 576 (Tr.121) 
Thủy điện Sơn La: 482 (Tr.101), 490 
(Tr.103) 
Thư tình của lính biên phòng: 371 
(Tr.78) 
Thức cùng trăng = Khánh bươn: 428 
(Tr.90) 
Trại ong: 572 (Tr.120) 
Trắng trời hoa ban: 176 (Tr.38) 
Trên đất nước Lê nin - nhớ về Sơn La:  
211 (Tr.46) 
Trên điểm tựa - hoa dâm bụt vẫn nở:  
405 (Tr.85) 
Trên đường đổi mới = Tham căn hụ 
dan mướng xí máư: 588 (Tr.123) 
Trên miền quê mới: 514 (Tr.108) 
Trên miền Tây: 340 (Tr.71) 
Trên những nẻo đường Tây Bắc: 162 
(Tr.35) 
Trọn bài ca: 41 (Tr.9) 
Trong nước xanh: 580 (Tr.121) 
Trồng cây cao su = Púk mạy cao su:  
668 (Tr.139) 
Trồng cây nhớ Bác: 94 (Tr.20) 
Trồng cây ơn Bác = Blông câl ơn Bác:  
08 (Tr.2) 
Trồng người: 697 (Tr.145) 
Trở về bản cũ: 74 (Tr.16) 
Trời trong mới thấy mặt trời = Phạ 
xiểng chắng hên ta vến: 80 (Tr.17) 
Trưa Mộc Châu: 197 (Tr.42) 
Trước nhà ngục Sơn La: 55 (Tr.12) 
  

U 
  

Uđômxay ngày em xa: 743 (Tr.154) 
Ư 

    

Ước cùng miền quê = Pháư huôm 
phương pánh: 153 (Tr.33) 
Ước mong = Chaư hỏi: 631 (Tr.132) 

Ước vọng ngày xuân: 666 (Tr.139) 
    

V 
   

Vài dòng kỷ niệm: 392 (Tr.83) 
Vân Hồ đổi mới = Vân Hồ tối mởi:  
598 (Tr.125) 
Vẫn có Bác mùa xuân: 37 (Tr.8) 
Vẫn ngời sáng gương anh = Công pi só 
bong: 589 (Tr.123) 
Về bản Cọ: 712 (Tr.148) 
Về Chiềng Lề: 144 (Tr.31) 
Về Chiềng Sung: 472 (Tr.99) 
Về Ngọc Chiến: 121 (Tr.27) 
Về Phiêng Lanh: 725 (Tr.151) 
Về Phù Hoa nghe hát ví mường: 115 
(Tr.25) 
Về quê em: 608 (Tr.127) 
Về thăm quê: 664 (Tr.138) 
Về thăm thủy điện sông Đà: 646 
(Tr.135) 
Về thăm vườn Bác: 95 (Tr.21) 
Về với Mường Lèo: 160 (Tr.34) 
Về với nơi định cư: 470 (Tr.99) 
Về với Sơn La: 460 (Tr.97) 
Vì dòng điện tương lai: 475 (Tr.100) 
Vị ngọt những dòng sông: 713 (Tr.148) 
Viếng Nàng Han = Sớ Náng Han: 378 
(Tr.80) 
Viết ở nghĩa trang Gốc Ổi: 438 (Tr.92) 
Viết ở Phiêng Tìn: 648 (Tr.135) 
Viết tiếp bài ca = Khiên xúp bái văn:  
670 (Tr.140) 
Viết từ nghĩa trang Mai Sơn: 375 
(Tr.79) 
Việt - Lào - Cămpuchia: 752 (Tr.156) 
Việt Lào thắt chặt đoàn kết bền vững 
= Viêt Láo cạt kiến niêu mẳn: 740 
(Tr.154) 
Vinh quang sông Đà: 325 (Tr.68) 
Voi biên giới: 342 (Tr.72) 
Với sông Đà: 515 (Tr.108) 
Với Sơn La: 235 (Tr.51) 
Vũ điệu sông Đà: 667 (Tr.139) 
Vui đón xuân: 682 (Tr.142) 
Vui miền quê mới: 476 (Tr.100) 
Vui ngày mùa: 651 (Tr.136) 
Vui như những tiếng chim rừng: 541 
(Tr.113) 
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Vui xuân mừng Đảng = Mấng Đảng 
mấng xuân: 721 (Tr.150) 
Vùng cao đón xuân mới = Pú xung tỏn 
chiêng mắư: 314 (Tr.66) 
    

X 
   

Xa gần biên giới: 218 (Tr.47) 
Xanh màu xanh của chè: 600 (Tr.126) 
Xin Người yên giấc: 25 (Tr.6) 
Xoài Yên Châu: 200 (Tr.43) 
Xòe Thái: 140 (Tr.30) 
Xuân quê hương: 182 (Tr.39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xuân Quý Mùi: 723 (Tr.150) 
Xuân đến vùng cao = Pú sung tỏn 
xuân máư: 167 (Tr.36) 
Xuân Sơn La: 312 (Tr.66) 
Xuân trên công trình Thủy điện Sơn 
La: 464 (Tr.98) 
Xuân về sông Mã: 236 (Tr.51) 
Xuân về trên vùng cao: 184 (Tr.39) 
Xuân về vùng cao: 87 (Tr.19) 
Xuân vui: 507 (Tr.106) 
Xuôi thuyền bến Vạn: 278 (Tr.59) 
 






