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NHỮNG BÀI THƠ HAY VỀ NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9 

 

NGÀY 2 THÁNG 9 

Cách mạng tháng Tám đã thành công 

Ý Đảng lòng dân quyết một lòng 

Không còn chế độ người áp bức 

Xóa bỏ tan tành những xiềng gông. 

 

Người dân có ruộng, vàng trong đất 

Tuyên ngôn Bác đọc dậy non sông 

Cờ đỏ rợp trời thu lịch sử 

Trang sách rạng ngời với cha ông. 

 

MÙA THU LỊCH SỬ 

Bác Hồ chắc hẳn đúng Tiên Ông 

Lãnh đạo toàn dân dốc hết lòng 

Đánh đuổi Ngoại xâm giành độc lập 

Lật nhào Phong kiến tháo cùm gông. 

 

Khắp nơi nổi dậy bừng hào khí 

Mọi chốn vùng lên rạng chiến công 

Tháng Tám Mùa Thu trang Lịch sử 

"Tuyên Ngôn " Người đọc sáng non sông. 

 

NGỜI TRANG LỊCH SỬ 

Mùa Thu khởi nghĩa đã thành công 

Ý Đảng vạch ra quyết một lòng 

Đuổi hết thực dân xua áp bức 

Đập tan phong kiến phá xiềng gông. 

 

Tuyên ngôn Bác đọc vang trời đất 



2 
 

Độc lập người thề vọng núi sông 

Tháng Tám chói ngời trang lịch sử 

Ngàn năm xứng mãi với Cha Ông. 

 

TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG 

Lịch sử bao đời rạng chiến công 

Khắc ghi truyền thống của cha ông 

Đồng tâm chiến đấu vì dân tộc 

Đoàn kết hy sinh giữ núi sông. 

 

Tiến bước đánh tan quân xâm lược 

Vùng lên bẻ gãy hết cùm gông 

Cờ hồng máu nhuộm hồn non nước 

Phấp phới tung bay náo nức lòng. 

 

MÙA THU ĐỘC LẬP 

Vang dội mùa thu những chiến công 

Người dân nước Việt đã đồng lòng 

Đập tan xiềng xích đòi quyền sống 

Giành lấy tự do phá triệt gông. 

 

Mây trắng trời xanh ngời đất nước 

Sao vàng cờ đỏ rợp non sông 

Tưng bừng nhảy múa ca vang cháu 

Giọt lệ dâng tràn khóe mắt ông. 

 

LỊCH SỬ SANG TRANG 

Khởi nghĩa toàn dân đã lập công 

Vùng lên sát cánh quyết đồng lòng 

Phá tan xiềng xích đời nô lệ 

Đập nát ngục tù kiếp ách gông.  
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Lời Bác tuyên ngôn vang khắp chốn 

Tiếng Người kêu gọi vọng núi sông 

Việt Nam rực rỡ ngời trang sử 

Tiếp bước huy hoàng cha với Ông.  

 

LỊCH SỬ CHÓI NGỜI 

Lịch sử chói ngời rực chiến công 

Toàn dân kháng chiến quyết chung lòng 

Xông lên theo Đảng giương gươm súng 

Tiến tới ngọn cờ phá xích gông. 

 

Đem lại phồn vinh tươi đât nước 

Dựng xây rực rỡ đẹp non sông 

Tuyên ngôn lời Bác còn vang vọng 

Xứng đáng thay con cháu Lạc Hồng. 

  

CỐ NHÂN 

Sáu tám mùa thu đã đi qua 

Ba Đình ấm áp giọng Người Cha 

Cờ hồng lộng gió, lời Đảng gọi 

Độc lập non sông tiếng nhạc hòa. 

 

Ta cùng bầu bạn khắp năm châu 

Dân chủ vững bền nhắc nhở nhau 

Tự do đã đổi bằng xương máu 

Hòa bình hạnh phúc phải bền lâu. 

 

NGÀN NĂM CÕN ĐÓ 

Mùa Thu Cách mạng đã thành công 

Đảng vạch đường đi quyết một lòng 



4 
 

Đập tan xiềng xích đòi quyền sống 

Giành trọn tương lai phá xiềng gông. 

 

Tuyên ngôn Độc lập vang trời đất 

Lời thề Tự chủ vọng núi sông 

Tháng Tám rạng ngời thiên niên sử 

Ngàn năm xứng mãi với Cha Ông. 

 

MÙA THU 

Đừng ví Bác Hồ với biển Đông 

Bác không là núi chẳng là sông 

Lòng dân mong muốn Người quy tụ 

Ý Đảng quyết tâm Bác một lòng. 

 

Đuổi Thực dân tham - Xây dựng Nước 

Trừ Phong kiến ác - phá xiềng gông 

Mùa Thu trăng sáng mừng Độc lập 

Tháng Tám cờ bay rạng chiến công. 

 

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 

Tháng chín mồng hai năm bốn nhăm 

Ba Đình lịch sử đã vang ngân 

Tuyên Ngôn Độc lập vang lời Bác 

Vọng mãi ngàn năm với nước Nam. 

 

Phát Xít Thực dân kinh hồn vía 

Việt Nam Dân chủ sáng lừng danh 

Bản đồ thế giới in đậm nét 

Cờ đỏ sao vàng phấp phới bay! 

                                                        Sưu tầm. 


