
            *HÈ & TUỔI HỌC TRÒ*  

                  ( Riêng tặng tuổi ước mơ )    

 

     -Lời Nhạc phẩm ‘Hè Về’ 

          Nhạc sĩ  Hùng Lân  

 

Trời hồng hồng sáng trong trong 
Ngàn phượng rung nắng ngoài song 
Cành mềm mềm gió ru êm 
Lọc mầu mây bích  
Ngọc qua mầu duyên 
Đàn nhịp nhàng hát vang vang 
Nhạc hoà thơ đón hè sang 
 
Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ 
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ 
Hè về gieo ánh tơ 
 
Bâng khuâng nghe nắng đùa mây trắng 
đàn chim cánh đo trời 
Phân vân đôi mái chèo lữ thứ 
thuyền ai biếng trôi 
Xa xa lớp lúa dồn cao sóng vàng 
leo dốc chân đồi 
Thanh thanh hương sen nồng 
ướp gió trắng khi chiều rơi 
 
Hè về hè về 



Nắng tung nguồn sống khắp nơi 
Hè về hè về 
Tiếng ca nhịp phách lên khơi 
đầu ghềnh suối mát 
reo vui giào giạt ngợp trời gió mát 
Trời hồng hồng sáng trong trong 
Ngàn phượng rung nắng ngoài song 
 
Cành mềm mềm gió ru êm 
Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên 
Đàn nhịp nhàng hát vang vang 
Nhạc hoà thơ đón hè sang ! 
 
Hè về trong khóm trúc mềm đầu hè 
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ 
Hè về gieo ánh tơ ! 
 
Bâng khuâng nghe nắng đùa mây trắng 
đàn chim cánh do trời 
Phân vân đôi mái chèo lữ thứ 
thuyền ai biếng đưa 
Xa xa lớp lúa dồn cao sóng vàng 
leo dốc trên đồi 
Thanh thanh hương sen nồng 
ướp gió mát khi chiều rơi 
 

Hè về hè về 
Nắng tung nguồn sống khắp nơi 
Hè về hè về 
Tiếng ca nhịp phách lên khơi 
đầu gềnh suối mát 
reo vui dào dạt ngập trời gió mát 
ven mây phiêu bạt hồn say ý chơi vơi 
ngày xanh thắm nét cười 
lòng tha thiết yêu đời 
 

Đây suối trăng rừng thơ 
Đây gió nhung thuyền mơ 
Đây phím ngọc đường tơ 
Đây tứ nhạc ngày xưa 



Hè về non nước mến yêu 
Hè về nắng thông reo 
Ven mây phiêu bạt hồn say ý chơi vơi 
Ngày xanh thắm nét cười 
Lòng tha thiết yêu đời 
 
Đây suối trăng rừng thơ 
Đây gió nhung thuyền mơ 
Đây phím ngọc đường tơ 
Đây tứ nhạc ngàn xưa 
Hè về non nước yêu yêu 
Hè về nắng thông reo 
 
+ Thời niên thiếu khi còn cắp sách đến trường qua các lớp Trung Tiểu học, 
chúng ta vẫn còn nhớ bản nhạc ‘ Hè về ‘ trên của nhạc sĩ Hùng Lân- một 
nhạc phẩm in dấu Tuổi Học Trò nhiều ước mơ khó quên. 
 
Khi hoa phượng đỏ phủ kín sân trường, báo hiệu năm học đã kết thúc, 
buổi chia tay thày cô, bạn học đã đến. Những tiệc trà bánh thân mật, trao 
nhau tập Lưu bút kỷ niệm, những lời tạm biệt chia tay, những câu tâm tình      
tạ từ e ấp. Nhưng rồi có người còn trở lại và có người bước vào đời không quay lại 

chốn cũ.  Ôi chia ly sao mà buồn thế ! 

-Hè về tôi không muốn giới thiệu những vần thơ của các thi nhân tên tuổi đã được 

nói đến nhiều trong Thi đàn văn chương Việt. Tôi kiếm tìm đôi dòng thơ mang nét 

Tuổi học trò để trao đổi tâm tình cùng bạn đọc : 

1-Xôn Xao Mùa Hạ Đến 

    Huỳnh Minh Nhật 

-Nắng vẫn còn vương đọng chiều về. Tiếng ve rộn rã. Không khí xao động 

sân trường vớí lời lưu luyến chia tay, với e thẹn tình đầu trong sáng được 

Huỳnh Minh Đạt diễn tả qua dòng thơ đơn sơ chân tình :  

Nắng chiều rơi sang tháng mấy rồi em? 

Mà hạ đã xôn xao lời ve gọi 

Biết bao điều em – anh còn chưa nói 

Phượng đã rơi đỏ chói mối tình đầu 



Mười tám năm trời ta biết gì đâu 

Giờ mới biết hoa có màu nỗi nhớ 

Ai đã ép cánh phượng vào trang vở 

Để chiều nay nức nở vết thương lòng 

Em nhớ về ngày tháng thuở xa không? 

Biết tìm đâu màu hoa lưu luyến ấy 

Bờ thương nhớ sao giờ xa đến vậy 

Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt đắng cay 

Em có buồn ngày ấy buổi chia tay? 

Bao niềm riêng ngại ngần không nói được 

Vạt áo nào khuất xa còn tha thướt? 

Buổi tan trường ngơ ngẩn ngước nhìn theo 

Thôi xa rồi một mùa hạ xa xăm 

Giấu nước mắt ngoảnh đầu ôm thầm lặng 

Hai năm nhớ để bây chừ xa vắng 

Mười tám năm yêu thao thức một chiều! 

 

2-Tình yêu giữa mùa hè 

    Đông Hòa 

-Một tình yêu êm dịu thanh khiết đang nảy nở trong tim tuổi hoa niên, tràn đầy 

niềm tin trong cuộc sống tươi đẹp mai sau. Hãy giữ gìn những kỷ niệm nhỏ bé  

như hành trang thêm tươi mát cuộc đời. Đời người có nhiều kỷ niệm vui buồn,  

mà trong đó kỷ niệm Tuổi học trò vui nhiều hơn buồn.                                               

Thôi buồn ơi chào mi nhé  ! 

Hân hoan mùa hè cùng nhau đón 

Trên tay cầm những cánh diều hoa 

Vẽ lên con bướm màu xanh tím 

Vươn bay trên bầu trời cao xa 

Hân hoan đây mùa hè hãy đến 

Cùng lắng nghe dế lúc tờ mờ 



Trong hộp nhỏ khoe anh, khoe bạn 

Vui sướng một thời của tuổi thơ 

Hè về nhìn phượng đỏ đầy sân 

Chân đứng ngước nhìn mắt bâng khuâng 

Thấy em đã thành cô thiếu nữ 

Đã qua thời đuổi bướm hái trâm 

Và giờ đây anh đã yêu nàng 

Yêu mái tóc thề buông gió sang 

Yêu hình dáng bao ngày thầm ước 

Một đời với tiếng hẹn trăm năm. 

3-Hè Xa Kỷ Niệm 

    Hoàng Lan     

-Sau này dù có cách xa, vẫn còn hình ảnh đó, còn dòng lưu bút chưa phai màu mực, còn 

vang vọng lời thương yêu tình đầu…Cuộc đời có nhiều kỷ niệm vui buồn, nhưng kỷ niệm 

tuổi học trò vui nhiều buồn ít-                                                                                            

Một thời để yêu và một thời để nhớ phải không Hoàng Lan ? 

Nhìn phượng hồng xuyến xao về kỷ niệm 

Những vui buồn lưu luyến tuổi mộng mơ 

Buổi chiều nao trên lối nhỏ anh chờ 

Em tan học anh chở em dạo phố 

Chiều hạ vàng bất chợt cơn mưa đổ 

Ướt hết rồi, sách vở phải làm sao?                                                                                   

Đền em tất cả được chưa nào? 

Đừng khóc mà, ôi zdao! là xấu lắm 

Buồn xíu thôi, nhưng sao mi lệ đẫm 

Đâu khóc nè! Văng lấm giọt mưa rơi 

Cũng tại anh đòi chở bé đi chơi 

Mưa ướt hết còn nhiều lời thương tội 

Hôm nay thôi mai anh vào quân đội 

Sẽ không còn đón đợi bé nữa đâu 

Em nhìn anh và khe khẽ lắc đầu 

Em hổng chịu…! Đừng xa nhau anh nhé…! 

 

4- Trường xưa 

     Phạm Trung Kiên 



 
-Mỗi độ Hè vê, sân trường phủ đầy màu đỏ hoa phượng, nơi đó thày cô tận tâm hướng 

dẫn học hành, nơi đây bạn học thân thương như ruột thịt, chia nhau từng ly nước 

miếng bánh giờ ra chơi. Những cơn mưa vào hạ làm dịu mát tâm hồn… 

Kỷ niệm trường xưa in dấu dâng đầy dù lớp bụi thời gian khó mà che khuất mái 

trường xưa của Phạm Trung Kiên :  

   

Cứ ngỡ rồi đây xa lắm một mái trường 

Ta không đủ sức níu thời gian gần lại 

Mái mờ rêu, tán lá bàng xa ngái 

Những con đường, sỏi đá nhịp buồn tênh 

Tháng năm rơi trên bậc thềm chênh vênh 

Sân trường cũ, và bài thơ cũng cũ 

Ô cửa sổ bốn mùa nắng rủ 

Và cơn mưa trong trẻo mắt bạn bè 

Một mùa xa hoa phượng chật vòng xe 

Nét mực tím vương dấu tay mùa hạ 

Màu xanh dịu thân thương trên vòm lá 

Nhạt sắc trời, con chim sẻ nào bay… 

Qua những mùa thu vương lối heo may 

Hoa cỏ tím góc sân trường thầm lặng 

Ai không nhớ những vòm trời mây trắng 

Mùa tựu trường gom gió hát vu vơ… 

Gốc bàng xưa im lặng đến bây giờ 

Mong mỏi phía hành lang xa vời vợi 

Chỉ một câu thơ cũng thành tiếc nuối 

Chuyện giận hờn, viên sỏi nhỏ màu xanh 

Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua nhanh 

Mái tóc xưa chắc giờ không còn ngắn 

Đã đơn giản như ta từng ngộ nhận 

Một điều gì, mà nào có gì đâu… 

Bàn ghế xưa rưng rưng ngả màu 

Mùa xưa cũ bâng khuâng như thần thoại 

Hoa cỏ may buồn đi vào xa mãi 

Kỷ niệm giăng đầy rợp một mái trường quê 

Bạn bè xưa chẳng có lúc tìm về 

Trái bàng chín nằm ngơ trong mùa cỏ 

Giọng thầy khan, trầm ngâm trong gió 

Mái tóc thầy điểm bạc hoa lau 

Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua mau 

https://hocsinhgioi.com/tag/con-duong
https://hocsinhgioi.com/tag/con-mua


Tuổi thời gian nhòe lem như giọt mực 

Thương nhớ ấy nhuộm màu mây ngũ sắc 

Lá học trò vụng dại trốn nơi nao… 

Ô cửa mùa thu mây trắng lại bay vào 

Ta lại thấy mình những ngày thu lớp trước 

Con đường mùa xa, bàn tay nào với được 

Giấc mơ một mái trường màu ký ức phong rêu 

Hiên lớp xưa lời thầy vọng đều đều 

Bụi thời gian phủ đầy lên kỷ niệm 

Bài thơ cũ đợi ta về viết tiếp 

Tuổi vụng về hát gọi tháng năm ơi… 
 

5-Giã từ áo trắng thơ ngây                                                                                          

Huyền Thư 

-Nhìn đàn bướm trắng mỗi lần tan trường ai mà lòng khỏi ngất ngây ?             

Hình ảnh thơ mộng đó đã là nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ dệt nên bao vần 

thơ lãng mạn, bao khúc nhạc yêu đời, bao bức tranh cuốn hút. 

Chính vì thế mà Huyền Thư  khi đã xa rời trường cũ năm xưa, bạn bè áo trắng 

bao kỷ niệm đong đầy tràn qua khóe mắt phải không người đẹp áo trắng 

Huyền Thư ?   

‘Giây phút cuối, xa rời ngôi trường cũ 

Xa bạn bè, nơi ấp ủ niềm thương 

Tuổi học trò, lưu luyến mộng yêu đương 

Giờ cách trở, nỗi buồn vương khóe mắt 

Chân bước mãi, biết lòng đau như cắt 

Chẳng dám nhìn, chỉ cúi mặt quay đi 

Lệ chảy đầy, tuôn ướt cả bờ mi 

Ôm kỷ niệm, bẽ bàng khi tiễn biệt 

Màu phượng đỏ, tiếng ve sầu da diết 

Đành chôn vùi, những tha thiết từ đây 

Thôi giã từ, bao ước vọng thơ ngây 

Thôi khép kín, chuỗi ngày mơ với mộng 

Tôi đứng giữa bầu trời cao lồng lộng 

Mắt dõi nhìn, khoảng xa rộng thênh thang 

Tự hỏi lòng, ngày tháng sẽ dần tan 

Hay nhớ mãi, dẫu thời gian chẳng đợi’. 



 

 

 
 

6-Mùa hoa phượng 

    Nguyễn Kim 
 

-Hoa phượng ! Hoa Học trò ! Hoa Tuổi ước mơ đẹp biết bao ! 

Giờ đây sống nơi đất khách quê người mới thấy sự an bài huyền diệu của Thượng Đế. 

Quê hương Việt Nam mình vẫn còn nghèo khó, nên Ngài đã cho sắc hoa phượng đỏ 

để tăng sức sống con người. Còn nơi đất Cờ Hoa văn minh tiến bộ con người phải 

chạy đua trong cuộc sống khiến đầu óc căng thẳng, nên Thượng Đế cho màu hoa 

phượng tím làm dịu lòng người. 

 

Vẫn biết mùa Hoa phượng đỏ gợi bao kỷ niệm nhớ thương của một thời tuổi ngọc. 

Sống bên này nhìn Hoa phượng tím vẫn không nguôi thương nhớ Phượng đỏ năm xưa 

quê nhà.  

 

Lời nào tả hết nỗi nhớ mong 

Tình xưa bạn cũ mãi bên lòng 

Mỗi mùa phượng thắm đầy mơ mộng 

Nỗi nhớ trào dâng ngập cả lòng 

Người xưa xa cách có biết không? 

Tiếng ve nức nở thắt cỏi lòng 

Tim nghe ray rức nhiều mơ mộng 

Xác phượng tả tơi bởi gió giông 

Nhớ thương lặng lẻ nén vào lòng 

Có nỗi bâng khuâng lệ chảy trong 

Xa xa trời ấy có chạnh lòng 

Mỗi mùa phượng nở có nhớ không? 



Bao nhiêu năm ve sầu nức nở 

Bấy nhiêu lần thương nhớ trường xưa 

Chùm phượng hồng trong gió đong đưa 

Nỗi thương nhớ mỗi mùa phượng nở..! 

 

 

7-MƯA ĐẦU MÙA 

    Thanh Hùng 

-Những cơn mưa vào Hạ làm dịu mát tâm hồn, lắng xuống những ưu tư mòn mỏi 

trong đời sống. Ngòi bút Thanh Hùng đã phác họa với những hình ảnh diễn tả 

linh động từng chi tiết như một nhà thơ chuyên nghiệp, tăng thêm ý tình cho 

người đọc. Tôi hồ nghi tác giả không đang tuổi học trò mà chỉ vọng nhớ về kỷ 

niệm năm xưa còn vương đọng.  

Từng cánh hoa nhẹ bay vào hiên vắng 

Phố loang màu đẩy cái nắng đi chơi 

Nhỏ từng giọt chơi vơi trong tĩnh lặng 

Nhìn ngoài hiên nghe trĩu nặng tâm người 

Tiếng tí tách lại rơi ngoài khung cửa 

Gõ nhịp đều như dao cứa lòng ai 

Trong ô kính nhìn ra ngoài tư lự 

Lớp bụi loang đẫm nước thấy u hoài 

Đã vào hạ nhìn hạt bay dưới phố 

Mưa đầu mùa cho phượng trổ màu hoa 

Táng lá động gió hòa theo mưa đổ 

Nhìn miên man lòng có chút nhạt nhòa 

Ở xa đó vài ba con chim lạc 

Mưa bất ngờ kêu tao tác tìm nơi 

Cơn gió chuyển lá rời làm ướt át 

Đôi chân run gió xào xạc bên trời 

Mây vần vũ chưa hề vơi hạt nhỏ 

Hạ chần chừ không rõ đã về chưa 



  8-Hoài Niệm Hè 

    Thánh Tâm 

-“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.”                                   
Bạn Thanh Tâm có đồng ý với câu trên của thi sĩ Hồ Dzếnh không ?                                      
Nhưng dù dang dở hay đã vẹn câu thề vẫn là kỷ niệm đáng cho ta hoài niệm mãi 
phải không ?  Qua những dòng thơ hoài niệm là bạn đã trả lời đầy đủ rồi đó.  
                                                             

Ngày tháng trôi qua nắng Hạ về 

Âm thanh trỗi khúc nhạc đê mê 

Gợi lòng quay lại Hè năm cũ 

Ấm áp tình yêu rộn tiếng Ve 

Cánh phượng ngày xưa mái tóc thề 

Cài cành hoa thắm giữa chiều quê 

Tay nắm đan tay chung hẹn ước 

Sanh bước bên nhau nhuộm nắng Hè 

Góc phượng ngày nao đã ước thề 

Khắc tên hai đứa hẹn phu thê 

Nay còn sót lại cung ai oán   

Thổn thức tim lòng đơn tiếng Ve 

Mà đã quyện lá đang đùa cùng gió 

Mưa nhẹ rơi đầu ngõ lúc giao mùa. 

9- Mùa hè kỷ niệm 

     Dung Nguyễn 
 

-Sau này dù xa cách trường xưa, thày bạn cũ, bao kỷ niệm gợi nhớ tràn về như mới 

ngày nào còn tuổi thơ cắp sách đến trường, tâm hồn nhẹ nhàng trong sáng như áng 

mây bay trên khung trời mùa hạ. 

Dung Nguyễn nuối tiếc Tuổi học trò không bao giờ trở lại.      

 

Sân trường văng vẳng tiếng ve 

Kìa cây phượng vĩ hoa che kín cành 

Xuân qua hè đến phải đành 

Xa thầy xa bạn độc hành lẻ loi….. 

Thời gian thoăn thoắt như thoi 

Chợt đi chợt đến khiến tôi chạnh buồn                                                                               

Hai mươi năm xa mái trường 



Chưa ngày về lại cội nguồn tuổi thơ 

Học trò đầy ắp mộng mơ 

Nhưng đời như sỏi trơ trơ gót mòn! 
 

 

10- Một sáng mùa hè 

      Trương Phi Bảo 
 

-Như Phi Bảo một sáng mùa hè vừa thức giấc vội vàng mở quyển Lưu bút tìm lại 

kỷ niệm đẹp qua những dòng chữ vẫn chưa phai màu. Nhớ lại năm tháng cũ cùng 

thày bạn thân thương và nhất là mối tình đầu tuổi học trò biết bao vương vấn. 

Và gọi trọn tình này ‘ Gửi gió cho mây ngàn bay ‘ đến người yêu dấu. 

 

Một sáng mùa hè đẹp biết bao 

Giở trang lưu bút tuổi ước ao 

Một bầy bướm phượng xôn xao múa 

Kỷ niệm còn vương nét chữ nào 

Có phải là anh của em không? 

Cho yêu thương năm tháng chất chồng 

Thuở học trò gói mơ ươm mộng 

Áo trắng nào đẹp trong mắt trong 

Bạn bè thân ơi giờ nơi đâu? 

Có về họp nhau trên đỉnh sầu 

Quay quắt ấu thơ quay quắt nhớ 

Giấu nụ cười sau nét ngây ngô 

Hồn thơ thanh thoát ý mênh mang 

Kỷ niệm em cài trên ngực áo 

Nghe trái tim mình đập rộn ràng 

Sao anh chẳng về lại ngày xưa 

Đôi bóng kề nhau đếm sao thưa 

Đôi bóng quyện vào trang sách mới 

Mở một chương đời chuyện nắng mưa                                                                                                 

Mùa hạ xin cho lời nhắn gởi 

Với người năm cũ lắm xa xôi 

Rằng em vẫn chờ bên song cửa 

Một tình yêu tha thiết mà thôi 
 

+ Viết đến đây, lại nhớ năm xưa khi còn phụ trách nguyệt san Binh chủng Lực 

lương Đặc biệt, tôi đã  giới thiệu ‘Thi Văn Đoàn Hoa Biển’ Trường Nữ Trung Học 

Nha Trang với những lời thơ Tuổi học trò chân tình cảm động giành cho các chiến 



sĩ Mũ Xanh. Đặc biệt em trưởng nhóm Văn Đoàn sau khi học hết ban Trung học 

Đệ Nhị Cấp (xưa là Đệ Nhị nay là Lớp 12) đã làm trong Ban Biên Tập trở thành 

cây viết nữ được các chiến sĩ mến chuộng. 

 

Cũng các em nữ sinh Trung học Nha Trang có dịp lên tiền đồn thăm các chiến sĩ 

đang trấn giữ tại trại Biên Phòng heo hút quanh năm sống cùng  gió núi sương 

rừng. Cô nữ sinh dạo quanh tiền đồn thấy có một loài hoa nho nhỏ màu tím dễ 

thương bám quanh vòng rào kẽm gai phòng thủ, liền hỏi :  “ Thưa, đây là hoa gì 

vậy ? “ Tôi mỉm cười đang định trả lời cho hợp tình ý lúc này là ‘ Hoa Học Trò “ , 

thì anh lính trẻ đã bình thản trả lời : “ Chúng tôi gọi là ‘Hoa Kẽm Gai’ đấy ! “ 

Nhưng có lẽ Quý Vị chưa ai trông thấy loài hoa này, chỉ trừ Cô Học trò và Anh Lính 

Trẻ đã thấy và hiểu về loài hoa dễ thương này rồi. 

+Người viết xin tặng các em Tuổi trẻ - Tuổi Học Trò với đồi dòng thơ chân tình và 

hy vọng về tương lai tươi đẹp. 

                           *Niềm mơ ước Tuổi Trẻ- Tuổi Học Trò* 

-Đất Nước tôi với sông dài biển rộng, 
Nằm mơ màng nghe sóng vỗ trùng dương, 
Đoàn ghe chài rạng đông vội lên đường, 
Hoàng hôn xuống trở về đầy tôm cá. 
 
Nơi thôn quê dù đôi phần vất vả,   
Lúa lên hương trải rộng cánh cò bay, 
Ruộng vườn ta chăm sóc với trâu cày, 
Gặp thiên tai vẫn còn phần no đủ. 
 
Trên nét mặt không vương buồn ủ rũ, 
Vọng tương lai cầu con cháu tiến mau, 
Sống chăm ngoan, học tiến triển mai sau, 
Trở thành con dân giúp nhà yêu nước. 
   
Đọc Sử Việt noi gương ông cha trước, 
Bao anh hùng liệt nữ thề hy sinh,  
Vì Đất nước đã quên cả thân mình, 



Để giữ gìn cho Giang sơn toàn vẹn. 
 
Hỡi tà quyền, hãy quay về xám hối, 
Tổ quốc đồng bào sẵn sàng thứ tha, 
Vì những tháng năm nội chiến tương tàn, 
Tang thương đổ nát sẽ gây dựng lại. 
 
Tuổi trẻ hôm nay, khó khăn không ngại, 
Quyết vươn lên dựng cuộc sống đẹp tươi, 
Phải quyết tâm để đem lại tiếng cười, 
Cho Quê hương bừng dậy sức sống mới. 
 
Tuổi trẻ mang trong tâm bao mơ ước, 
Niềm mơ ước không phải giấc mộng tàn, 
Khi thức tỉnh sẽ không phải bàng hoàng, 
Vì giấc mơ đã biến thành sự thật. 
 
-Ôi Tuổi Trẻ ! Tuổi Học Trò ! 
 Tuổi những ước mơ tươi đẹp quá ! 

Ôi Tuổi Trẻ  !  Tuổi Học Trò !                                                                                                                         

Tuổi luôn tràn đầy bao sức sống ! 

Ôi Tuổi Trẻ  !  Tuổi Học Trò !                                                                                                                             

Tuổi tương lai mọi người ngưỡng vọng ! 

Ôi Tuổi Trẻ !   Tuổi Học Trò !                                                                                                                             
Tuổi hoàn thành ước mơ Tổ quốc !  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Chúc các em Tuổi Học Trò ! Tuổi Trẻ đầy sức sống !                                                             
Hãy phấn khởi vượt qua những khó khăn, nhìn về tương lai tươi đẹp đang đón 
chờ với niềm tin yêu vững mạnh ! 
 

ĐINH  QUÂN       

 

 



 

 


