DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM
ðƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
(Theo Quyết ñịnh số 611/2001/Qð-CTN ngày 21 - 8 - 2001 của Chủ tịch nước)

1. Nhạc sĩ HỒNG ðĂNG (Phan Hồng ðăng)
Các ca khúc: Biển hát chiều nay, Hoa sữa, Quà tháng năm, Kỷ niệm
thành phố tuổi thơ, Lửa rực cháy (hợp xướng).
2. Nhạc sĩ VĂN ðÔNG (ðoàn Vân ðông)
Các ca khúc: Nhớ về quê mẹ, Thêm một vì sao, Thế ñứng Ngũ Hành
Sơn (tổ khúc hợp xướng), Tây Nguyên tưởng vọng Bác (hợp xướng không
nhạc ñệm), Nhớ ñàn xe nước.
3. Nhạc sĩ TÔ HẢI (Tô ðình Hải)
Các ca khúc: Toàn dân kháng chiến trường kỳ, Tiếng hát biên thuỳ
(hợp xướng lớn), Sẵn sáng bắn (hợp xướng), Từ mặt ñất thân yêu Mầu xanh
Trường Sơn, màu ñỏ Trường Sơn.
4. Nhạc sĩ ðÀM LINH
Các tác phẩm khí nhạc: Việt Nam hai mươi mốt (giao hưởng), Thăng
Long (violon - dàn nhạc), Bài ca chim ưng (rhaspoche), ðội cận vệ bất diệt
(giao hưởng ballade), Trường ca Việt Nam 70.
5. Nhạc sĩ TRỌNG LOAN (Nguyễn Trọng Loan)
Các ca khúc: Phải ñánh lũ giặc Mỹ, Người Châu Yêu em bắn máy bay,
Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng, Lời ca dâng bác, Trắng sáng trên
rừng quế.
6. Nhạc sĩ PHONG NHÃ (Nguyễn Văn Tường)
Các ca khúc: Nhanh bước nhanh nhi ñồng, Kim ðồng, Ai yêu Bác Hồ
Chí Minh hơn thiếu niên nhi ñồng, ðội ta lớn lên cùng ñất nước, Hành khúc
ñội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
7. Nhạc sĩ PHAN NHÂN (Lưu Nguyễn Phan Nhân)
Các ca khúc: Hà Nội niềm tin yêu hy vọng, nhớ về Pắc Bó, Trên quê
hương Minh Hải, Thành phố của tôi, Bài ca cho em.
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8. Nhạc sĩ DOÃN NHO
Các ca khúc: Tiến bước dưới quân kỳ, Năm anh em trên một chiếc xe
tăng, Người con gái sông La, Chiếc khăn rơi, Sóng Cửa Tùng (hợp xướng).

9. Nhạc sĩ HỒ BẮC
Các ca khúc: Làng tôi, Giữ mãi tuổi xuân, Ca ngợi Tổ quốc, Sài Gòn
quật khởi, Bến cảng quê hương tôi.

10. Nhạc sĩ LƯU CẦU ( Nguyễn Hoàng Cầu)
Các ca khúc: Miền Nam ơi chúng tôi ñã sẵn sàng, Về ñây với ñường
tầu, Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Bài ca ñất nước anh hùng, Cửu Long
Giang (hợp xướng lớn).

11. Nhạc sĩ NGUYỄN ðÌNH PHÚC
Các ca khúc: Gửi anh ñi ñầu quân, Tiếng ñàn bầu, Chiến sĩ sông Lô,
Bản concertino cho violon, Bản concertino cho violoncelle.

12. Nhạc sĩ HUY THỤC (Lê Huy Thục)
Các ca khúc: Ơi dòng suối Lala, Tiếng ñàn Talư, Bác ñang cùng chúng
cháu hành quân, ðợi, Vì miền Nam (ñộc tấu ñàn bầu - dàn nhạc dân tộc).

13. Nhạc sĩ PHẠM TUYÊN
Các ca khúc: Bãi biển quê hương, ðảng ñã cho ta một mùa xuân,
Chiếc gậy Trường Sơn, Gẩy ñàn lên hỡi người bạn Mỹ, Như có Bác trong
ngày vui ñại thắng.

14. Nhạc sĩ TÔ VŨ ( Hoàng Phú)
Các ca khúc: Cấy chiêm, Nhớ ơn Hồ Chí Minh, Như hoa hướng
dương, Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam (sách).
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15. Nhạc sĩ VĂN AN ( Nguyễn Văn An)
Các ca khúc: ðường lên Tây Bắc, Quân ñội ta quân ñội anh hùng,
Thái Văn A ñứng ñó, ðôi dép Bác Hồ, Nhịp cầu nối những bờ vui.
16. Nhạc sĩ XUÂN GIAO ( Trương Xuân giao)
Các ca khúc: Cô gái mở ñường, Chào sông Mã anh hùng, Giữ biển
trời Quảng Bình - Vĩnh Linh, ðát mở anh hùn, Em mơ gặp Bác Hồ.

17. Nhạc sĩ TÂN HUYỀN ( Phan Văn Tần )
Các ca khúc: Nhớ vào quê em, ðường ñi lên mỏ hôm nay, Tiếng hò
trên ñất Nghệ An, Mỗi bước ñi thêm yêu Tổ quốc, Cỏ non thành cổ.

18. Nhạc sĩ VĂN KÝ (Vũ Văn Ký)
Các ca khúc: Bài ca hy vọng, Nha Trang mùa thu lại về, Cô gái Tày
cầm ñàn lên ñỉnh núi, Tây Nguyên bất khuất, Trời Hà Nội xanh.

19. Nhạc sĩ NHẬT LAI ( Nguyễn Tuân )
Các ca khúc: Con chim lạc ñàn, Chim Poong - Kle, Tiếng ñàn Mơnông
- Tipri, Vũ khúc Tây Nguyên (hoà tấu), Hà Tây quê lụa.
20. Nhạc sĩ CHU MINH (Triệu ðạt Hiền)
Các ca khúc: Trái tim mỏ trên ñất mỏ Vàng danh, Lời ca mở tuyến,
Người là niềm tin tất thắng, Ta tự hào ñi lên, ôi Việt Nam, Miền Nam tuyến
ñầu (tổ khúc giao hưởng).

21. Nhạc sĩ ðỖ MINH
Các ca khúc: Chào mừng ðảng Cộng sản Việt Nam, ðảng, người mẹ
quang vinh, Chiều biên giới.

22. Nhạc sĩ NGUYỄN THỊ NHUNG
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Các tác phẩm: Chủ ñề biến tấu quê mẹ, Sonatine piano 3 chương, Nữ
anh hùng miền Nam (thơ giao hưởng), Chiều quê hương (violon, piano),
Khát vọng (thơ giao hưởng).
23. Nhạc sĩ PHẠM ðÌNH SÁU
Các ca khúc: Khúc hát ñảo quê hương, Những thành phố bên bờ biển
cả, Biết mấy tự hào Việt Nam Tổ quốc ta (hợp xướng), Quê hương tôi (tổ
khúc giao hưởng).

24. Nhạc sĩ NGUYỄN ðÌNH TẤN
Các tác phẩm: Lời thề sắt son (hợp xướng), Những cánh chim không
mỏi (tứ tấu ñàn dân), Cây ñuốc sống (sumphonie), Hồi tưởng (cho cello
piano), Tôi lắng nghe sông ðà gọi Thác Bà (ca khúc).

25. Nhạc sĩ TÔ NGỌC THANH
Các tác phẩm lý luận: Fônclo Bahnar (sách), Giới thiệu một số nhạc
cụ dân tộc thiểu số Việt Nam, Musical instruments of Vietnam's Ethnic mino,
Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc, Tư liệu âm nhạc Cung ñình Việt Nam.

26. Nhạc sĩ PHẠM VĂN THÀNH (Phạm Minh Tuấn)
Các ca khúc: Qua sông, ðường tầu mùa xuân, Bài ca không quên, ðất
nước, Mùa xuân từ những giếng dầu.

27. Nhạc sĩ NGUYỄN TÀI TUỆ
Các ca khúc: Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Xa khơi, Lời ca gửi Noọng,
Xôn xao bến nước, Thanh xuân cao nguyên (ñộc tấu ñàn Trưng và tốp nhạc).

28. Nhạc sĩ TRẦN KIẾT TƯỜNG
Các ca khúc: áo bà ba, Hồ Chí Minh ñẹp nhất tên Người, Hoa minoza,
Bài ca chiến thắng, Cánh tay miền Nam trên ñất Bắc.

29. Nhạc sĩ LÊ NHẤT VŨ (Lê Văn Gắt )
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Các ca khúc: Dân ca Bến Tre (cùng với Lê Giang) - sách, Dân ca
ðồng Tháp (Lư Nhất Vũ, Lê Giang chủ biên), 250 ñiệu lý quê hương (2 tập sách), Dân ca người Việt ở Nam Bộ (sách), Cô gái Sài Gòn ñi tải ñạn (ca
khúc), ðất phương Nam (ca khúc).
30. Nhạc sĩ THUẬN YẾN (ðoàn Hữu Công)
Các ca khúc: Mỗi bước ta ñi, Người mẹ miền Nam tay không thắng
giặc, Màu hoa ñỏ, Bác Hồ một tình yêu bao la, Miền Trung nhơ Bác.

31. Nhạc sĩ TRẦN CHUNG
Các ca khúc: Chiều biên giới, Tiếng gọi sông ðà, Bài ca Truờng Sơn,
ðêm Trường Sơn nhớ Bác, Mùa xuân ñến rồi ñó.

32. Nhạc sĩ VĂN DUNG (Nguyễn Văn Dung)
Các ca khúc: Giải phóng quân ta ra ñi, ðường Trường Sơn xe anh
qua, Bài ca ñường Chính chiến thắng, Hành khúc Thanh niên cộng sản Hồ
Chí Minh, Những bông hoa trong vườn Bác.

33. Nhạc sĩ Quang Hải (Huỳnh Tấn Sỹ )
Các tác phẩm: Quê tôi giải phóng (Concerto số 1 cho ñàn tranh và dàn
nhạc giai hưởng), ðất và hoa (Concerto số 2 cho ñàn tranh và dàn nhạc giao
hưởng), Lý tầm quân (Fantasia số 1 cho piano), Concerto số 1 cho piano dàn nhạc giao hưởng, Concerto cho ñàn nguyệt và dàn nhạc giao hưởng.

34. Nhạc sĩ XUÂN HOÀ (Nguyễn Xuân Hoà)
Các tác phẩm nhạc múa: Cánh chim và mặt trời, ði hội mùa xuân,
Múa quạt Chăm, Lễ hội cầu mưa, Những người ñi săn ñất Phong Châu.
35. Nhạc sĩ XUÂN KHẢI ( ðặng Xuân Khải)
Các tác phẩm: Chung một niềm tin (hoà tấu dàn nhạc), Quê ta (ñộc tấu
ñàn nguyệt), Cảm xúc quê hương (ñộc tấu ñàn nguyệt), Cung ñàn ñất nước
(ñộc tấu ñàn bầu), Giữ trọn mùa xuân (ñộc tấu ñàn tranh).
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36. Nhạc sĩ NGUYÊN NHUNG (Nguyễn Bá Nhung)
Các ca khúc: Cờ ba nhất phấp phới bay, Từ trân ñỉnh núi, Bài ca bên
cánh võng, Cô gái bên sông, Giải phóng (hợp xướng).
37. Nhạc sĩ THANH PHÚC (Nguyễn Thanh Phúc)
Các ca khúc: Người Mèo ơn ðảng, Hà Giang quê tôi, Chẳng kẻ thù
nào ngăn nổi bước ta ñi, Bài hát Hồ Chí Minh giữa thành phố tên vàng, Nhớ
giọng hát Bác Hồ.

38. Nhạc sĩ PHÓ ðỨC PHƯƠNG
Các ca khúc: Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Một thoáng Hồ Tây,
Nha Trang thu, Trên ñỉnh Phù Vân.

39. Nhạc sĩ NGUYỄN ðÌNH TÍCH
Các tác phẩm nhạc cho múa: ðôi bờ, Phá Xiếng, Múa Katu, Bả khó,
Tiếng hát trên dòng sông.

40. Nhạc sĩ LƯƠNG NGỌC TRÁC (Nguyễn Quê Ngạch)
Các ca khúc: Mơ ñời chiến sĩ, Ngày về, Lô Giang (hợp xướng),
Trường chinh ca (hợp xướng), Những ô của sổ.
DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM
ðƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
(Theo Quyết ñịnh sô 43/2007/Qð-CTN ngày 11/1/2007 của Chủ tịch nước)

1. Nhạc sĩ VĂN CHUNG (1914 -1984)
Các ca khúc: Lý và sáo (1947), Hò dân cày (1947) (thơ Phạm Huyền
Tu), Gái thôn ðoài trai thôn Thượng (1957), Quê tôi giải phóng (1954),
Tính hẹn cùng tình (1958), Lượn tròn lượn khéo (1959).
2. Nhạc sĩ LÊ YÊN (1917 - 1998)
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- Các ca khúc: Trận ðoan Hùng, Ngựa phi ñường xa (1945), Bộ ñội về
làng (1953), (thơ Hoàng Trung Thông), Kể về tướng Mỹ (1966), Nhớ ngày
Bác về Thủ ñô (lời Lưu Quang Thuận), Nhớ (thơ Thanh Hải)
- Công trình nghiên cứu: Những vấn ñề cơ bản trong âm nhạc tuồng
3. Nhạc sĩ LÊ LÔI (1920 - 1999)
Các ca khúc và tác phẩm khí nhạc: ðóng nhanh lúa tốt (1950) (thơ
Huyền Tâm), Nhắn anh nhắn chị ñường xa (1959), Bác Hồ sống mãi với Tây
Nguyên (1969), Bài ca nữ anh hùng miền Nam (1966), Bình minh Hạ Long
(hoà tấu violon vàpiano) (1962).
4. Nhạc sĩ ðẮC NHẪN (Phạm ðắc Nhẫn) (1923 - ?)
Các ca khúc: Tầm vụ (1948), Son sắt một lòng (1955), Anh về miền
Bắc (1955), Con ñò trên sôngBến Hải (1957), Cần Thơ gạo trắng nước
trong.
5. Nhạc sĩ VŨ TRỌNG HỐI (1926 - 1985)
Các tác phẩm: Niềm vui anh quân bưu (1966), Bước chân trên dải
Trường Sơn (1967), ðường tôi ñi dài theo ñất nước (1967), Lời tạm biệt
trước lúc lên ñường (1979).
6. Nhạc sĩ VĨNH AN (ðặng Vĩnh An) (1929 - 1994)
Các ca khúc: Dấu chân trên rừng, Nắng ấm quê hương, ði tìm người
hát Lý thương nhau, Câu hò sông nước miền Trung, Về lại sông Trà (1990).
7. Nhạc sĩ NGUYỄN THÀNH (1930 - 2002)
Các ca khúc và tác phẩm khí nhạc: Qua miền Tây Bắc (1952), Cảm
xúc tháng Mười (1974), ước mơ (cello và piano), Ballet "Xô Viết Nghệ
Tĩnh".
8. Nhạc sĩ AN CHUNG (1931 - 1982)
Các ca khúc: Trăng sáng ñôi miền (1961), Tôi người lái xe (1975),
ðường cày ñảm ñang (1966), Hát lên em cô gái Thái Bình (1971), Hát từ
xóm biển Cà Mau (1982).
9. Nhạc sĩ VŨ THANH (Vũ Văn Thanh) (1933 - 1998)
Các ca khúc: Bài ca Hà Nội, Lời anh vọng ñến ngàn năm, Hà Nội
mùa thu, Rừng chiều, Vũng Tàu biển hát.
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10. Nhạc sĩ MỘNG LÂN (1934 - 2001)
Các ca khúc: Quê em bừng sáng (1965), Tấm ảnh Bác Hồ (1956),
Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm (1965), Buổi sáng trên thành
phố Bác Hồ (1975), Những cánh chim ñịa chất (1968).
11. Nhạc sĩ THÁI CƠ (ðầu Vũ Như) (1934 - 2004)
Các ca khúc: Tiếng còi thi ñua (1960), Rặng trâm bầu, Qua bến ñò
Quan, Khi thành phố lên ñèn, Nón trăng trên ñồng, Nghe tiếng trống quê
hương (1993).
12. Nhạc sĩ TÚ NGỌC (Lê Ngọc Tú) (1935 - 1998)
Các công trình nghiên cứu: Dân ca người Việt (1994), Hát Xoan, nghi
lễ dân ca, phong tục (1997), âm nhạc mới Việt Nam - tiến trình và thành tựu
(2000).
13. Nhạc sĩ LƯƠNG VĨNH (1935 - 1979)
Các ca khúc: Thành phố hoa phượng ñỏ (1968) (thơ Hải Như), ở vùng
than quê hương tôi (thơ Trần Nhuận Minh), Bài ca mùa xuân, Tạm biệt
Phnôm Pênh, Hương nhãn (thơ Hoàng Giang).
14. Nhạc sĩ HOÀNG TẠO (1936 - 2004)
Các ca khúc: ðưa anh ñi hái măng rừng (1971), Tên lửa về bên sông
ðà (1970), Chiếc ba lô và bài ca tình nguyện (1979), Quần ñảo ñồng ñội
(1979), Em ca Sơn La, Lời xanh Mộc Châu.
15. Nhạc sĩ HOÀNG ðẠM
Các tác phẩm: Thanh Hoá anh hùng (1965), Giao hưởng thơ "Giải
phóng ðiện Biên" (1961), ðộc tấu violon "Vũ khúc Tây Nguyên" (1958),
Hoà tấu "Hội nghị Diên Hồng" (1988), ðàn bầu với dàn nhạc "Dòng kênh
trong" (1964).
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16. Nhạc sĩ HOÀNG DƯƠNG (Ngô Hoàng Dương)
Các tác phẩm khí nhạc: Hát ru (ñộc tấu violon), Giai ñiệu quê hương
cho violon, piano, Vũ khúc Hơ rê (1966), Rhapsodie cho violon "Bài ca
chung thuỷ", Poeme "Biển cả tình yêu".
17. Nhạc sĩ ðỨC MINH (Tống ðức Minh)
Các tác phẩm ca khúc và kịch hát: Em là hoa Pơlang, Cô gái lái tầu,
Trên biển quê hương, ðất mỏ quê ta,
Kịch hát: Tiếng ñàn Thạch Sanh"
18. Nhạc sĩ PHAN NGỌC
Các tác phẩm khí nhạc và ca khúc: Giao hưởng Email "Một thời ñể
nhớ" (1966), Giao hưởng thơ "Thung lũng ñỏ" (1999), Ca khúc "Khúc ca Hơ
rê" (1962), Chuyện tình Tiên Sa (1992), Phapsodie "Hào khí Tây Sơn"
19. Nhạc sĩ TRẦN TIẾN
Các ca khúc: Bài ca thanh niên ra tiền tuyến (1967), Cô gái Sầm Nưa
xinh ñẹp (1968), Giai ñiệu tổ quốc (1980), Chiếc vòng cầu hôn (1984), Tuỳ
hứng ngựa ô (1987), Chị tôi (1997).
20. Nhạc sĩ ðỖ ðÔN TRUYỀN
Các tác phẩm: Ca khúc Cây lúa Hàm Rồng (1969), Giá từng thước ñất
(1994), nhạc múa: Cô gái Thăng Long (1985), Hội then (1985), nhạc múa vở
chèo Lý Nhân Tông kế nghiệp (1985).
21. Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN NAM
Các tác phẩm khí nhạc: Giao hưởng số 3 (1975), Tổ khúc giao hưởng
"Tiếng sáo I (1989), Khúc phóng tác giao hưởng "Tưởng nhớ"(1994), giao
hưởng số 5 "Mẹ Việt Nam" (1995), giao hưởng số 6 "Sài Gòn 300 năm"
(1998).
22. Nhạc sĩ TRẦN QUÝ
Các ca khúc và tác phẩm khí nhạc: Hát mừng anh hùng Núp (1955),
Lời ca thống nhất (1955), Bác Hồ ñời ñời sống mãi (1969), "Tây Nguyên" tổ
khúc 4 chương cho dàn nhạc dân tộc (1995), "Lục bình tím" tổ khúc giao
hưởng 6 chương (1999).
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23. Nhạc sĩ PHAN THANH NAM
Các ca khúc: Lời ca Tháng 8 (1953), Trên ñường vui hôm nay (1973),
Ta hát tiếp bài ca (1975), ði giữa mầu xanh (1974), Con sông quê hương
(1968).
24. Nhạc sĩ TRẦN LONG ẨN
Các ca khúc: Hát trên ñường tranh ñấu (1971), Tình ñất ñỏ miền ðông
(1976), Một ñời người một rừng cây (1981), Ba anh em người lính trẻ , Tín
hiệu trái tim (1997).
25. Nhạc sĩ TÔN THẤT LẬP
Các ca khúc: Hát cho dân tôi nghe, Xuống ñường, Người ñợi người,
Trị An âm vang mùa xuân, Chiều trên sông Sài Gòn.
26. Nhạc sĩ NGUYỄN CƯỜNG
Các ca khúc: Hò biển (1974), Hơ ren lên rẫy (1981), Em muốn sống
bên anh trọn ñời (1989), ðôi mắt Plâyku (1994), Một nét ca trù ngày xuân
(1984).
27. Nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG LỤC
Các ca khúc: Vàm Cỏ ðông (1966) (thơ Hoài Vũ), Hoa sen Tháp Mười
(1968), Quảng Ngãi ñất mẹ anh hùng (1970), Cô gái Lâm Thao (1961), Trái
ðất này của chúng em (1979) (thơ ðịnh Hải), Xỉa cá mè (1962) (thơ Nhược
Thuỷ).
28. Nhạc sĩ AN THUYÊN
Các ca khúc: Em chọn lối này, ñêm nghe ñò ñưa nhớ Bác, Hành quên
lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ, thanh xướng kịch "Nguyễn
Công Trứ" (1999).
29. Nhạc sĩ ÁNH DƯƠNG (Lê ánh Dương)
Các ca khúc và tác phẩm khí nhạc: Chào em cô gái Lam Hồng, Dốc
lòng dốc sức giải phóng miền Nam (1965), Hoa ñào nở trên biên giới, giao
hưởng "Tượng ñài chiến thắng", Phu Chăm Xy.
30. Nhạc sĩ XUÂN OANH
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Các ca khúc: 19 tháng 8 (1945), Quê hương anh bộ ñội (1949), Ca
ngợi chế ñộ tốt ñẹp của chúng ta (1955), Hà Nội, Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa
(1955), Trời sẽ lại trong xanh (1989).
31. Nhạc sĩ NGUYỄN ðÌNH BẢNG
Các ca khúc và tác phẩm khí nhạc: Thời hoa ñỏ (1992) (thơ Thanh
Tùng), Du thuyền sông Lam (1995), Khoả trần Trường Sơn (1994), Ngôi sao
biển (1996), Ballade symphonique "Thị Kính, Thị Mầu" (1996).
32. Nhạc sĩ NGUYỄN AN
Các ca khúc: Về ñồng bằng (1951), Giữ cho em tiếng hót chim rừng
(1960), Em có nghe âm thanh ngày mới (1976), Những bông sen và những
mái chèo (1980), Tiếng gọi núi rừng (1973).
33. Nhạc sĩ CA LÊ THUẦN
Các tác phẩm: Giao hưởng "Dáng ñứng Việt Nam" (1974), concertino
cho piano và dàn nhạc (1982), Thơ giao hưởng d-moll (1994),
Nhạc kịch múa: "Ngọc trai ñỏ" (1998)
Âm nhạc kịch múa: "Lục Vân Tiên" (1999).
34. Nhạc sĩ VĂN LƯU (ðoàn Lý An)
Các ca khúc: cô ñẩy xe gòng, Bài ca người săn máy bay, Nữ dân quân
miền biển, Êm ñi giao liên, Ta là chiến sỹ giải phóng quân (lời: Văn Lưu Triều Dâng).
35. Nhạc sĩ TRƯƠNG NGỌC NINH
Các ca khúc: Hạt mưa mùa xuân (1980), Lời ru chia ñôi, Tượng ñài
trong trái tim, Biển khát, Cho màu xanh sinh ñôi, Vòng tay ðam San (1986).
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