
 

 

 
 

Các bài thơ chúng tôi có sẵn, khi chuyển thành nhạc chỉ cần giữ 

lại ý chính, câu chữ có thể sửa lại sao cho phù hợp với bài nhạc… 

Tìm người CHUYỂN THƠ  NHẠC đạo đức 
(hấp dẫn trẻ kiểu Sơn Tùng M-TP, như bài “4 chữ Lắm”, 

bài “Vì tôi còn sống”, RAP-HitHop vui nhộn cho trẻ…) 

Vui lòng chia sẻ tin này và giới thiệu cho 

 Mr. Quân 0989.330880 (Tel, FB, zalo)  

Mr. Minh 0129.485.8227 / Mr. Điền 0972.062012  

 Trường Pathway (www.pathway.edu.vn)  

BachKhoa Education (www.bke.edu.vn) 
 

Các bài thơ nói về Điều Hay lẽ Phải kiểu như sau: 

 

GIÚP NGƯỜI 

Giúp người, người khác giúp ta 

Không ai giúp lại thì ta vẫn lời. 

Giúp người đừng thấy có ta 

Lời kia sẽ lớn bằng ba triệu lần 

Giúp người như thể giúp ta 

Lời tuy không thấy nhưng mà vô 

biên 

 

--------------------------- 

GẠT (Nói dối) 

Gạt ai, đố gạt được mình 

Gạt ai gạt được gạt mình đừng trông 

Mình làm mình biết người không 

Người vẫn không biết đừng mong 

gạt mình. 

CON CÁ KIẾP SAU 

Tôi là con cá dưới sông 

Có cha, có mẹ, có chồng, có con 

Trông con trông mỏi trông mòn 

Trông khi họp mặt coi còn đủ không 

Ngày ngày dong ruổi chạy rong 

Kiếm ăn đây đó đỡ lòng mới thôi 

Bữa kia nghe tiếng con tôi 

Me ơi con đã mắc mồi rồi me. 

Lạy trời lạy Phật chở  che 

Cho cha cho mẹ cho bè con thơ 

Thành người tôi sẽ ước mơ 

Kiếp sau sẽ chẳng bao giờ đi câu. 

------------------------------ 

CON CÁ MỒ CÔI 

Tôi là con cá dưới ao 

Ai ơi ai nỡ lòng nào giết tôi 

Phận tôi là kẻ mồ côi 

Mẹ cha đã chết khi tôi chào đời. 

 

Các bài thơ nói về Điều Hay lẽ Phải kiểu như sau: 

Ở đời, quan trọng nhất 

Là hãy cố giúp người. 

Nếu không thể giúp được, 

Thì cũng đừng hại người. 
 

Để có cái mình muốn, 

Không chỉ ngồi ước mơ, 

Mà phải làm cật lực, 

Làm hàng ngày, hàng giờ. 
 

Khi giận, không quyết định 

Làm bất cứ điều gì. 

Khi vui, không được hứa 

Với ai bất cứ gì. 

----------------- 

Trưởng thành không phải lúc 

Anh nói điều phi thường, 

Mà lúc anh suy ngẫm 

Về những điều bình thường. 

Sự trưởng thành, ta biết 

Không đo bằng số lần 

Làm sinh nhật vui vẻ 

Với những người bạn thân. 
 

Sự trưởng thành đích thực 

Đo bằng lòng yêu thương 

Và việc làm nhân ái 

Trong cuộc sống bình thường. 

---------------- 

Hãy nhớ, điều tốt đẹp 

Chỉ xuất hiện khi ta 

Biết tách mình ra khỏi 

Cái ác và xấu xa. 
 

Tử tế là lặng lẽ 

Làm điều đúng, điều hay 

Mà không cần người biết. 

Làm suốt đời, hàng ngày. 

 

Dự án: đưa ĐẠO ĐỨC vào trong ÂM NHẠC 
Chuyển tải điều hay đẹp vào trong từng lời ca 
cho các bé dễ học, hấp dẫn để tự lan truyền… 
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