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Nhớ Đến Xuân 
 
Lúc đầu xuân đến em buồn 
Nhớ về nước Việt Nam nguồn gốc quê 
Khi thăm năm trước em mê, 
Bây giờ em thấy hoa che cả rừng 
Mùa đông thay đổi không chừng 
Nhắc về năm trước vui mừng đã qua 
Nhớ về sự tốt xảy ra, 
Nhưng sao em nhớ lời bà đã cho 
Bà thường nói cháu đừng lo 
Sự vui, may mắn chỉ do chúng mình 
 

Diệp Miên Vĩnh

      
 

Ngày Tết Vào Mùa Xuân 
 
Mùa xuân sắp đến năm nay 
Con chim màu đỏ hát hay rộn rang. 
Mùa hè hoa vẫn không bằng, 
Hoa mai ngày Tết màu vàng đẹp hơn. 
 
Gia đình đi Tết một lần, 
Ở ngoài rất nóng không cần áo len. 
Thời trang nhiều kiểu đua chen 
Áo dài cô mặc mẹ khen vô ngần 
 
Cuối cùng lễ Tết đã gần, 
Mùa xuân ngày Tết quốc dân đón mừng. 
Ăn nhiều bánh tét bánh chưng, 
Ăn xong cười nói, “Chúc mừng tân xuân!!” 
 

Tôn Nữ Ý Lan

 

Sắp Tết 
 
Tết gần vui vẻ lòng ta, 
An hem đi chợ với ba sắm quà 
Mua xong mình trở về nhà 
Gói lên cho bạn ở xa để mừng 
Trong nhà mẹ nấu bánh chưng 
Cả nhà vui vẻ ăn mừng rất ngon 
Ăn nhiều bụng bự tròn tròn 
Nếu dư mình sẽ chiên giòn sáng mai 
Gia đình rất khoái mùa này 
Em mong năm tới càng may mắn nhiều. 
 

Tôn Nữ Ý Mi
 

 
 

Con Heo 
 
Nhà em có một con heo 
Heo khi nào cũng lèo đèo chị em 
Heo kia ưa thích cà rem 
Chị cho heo mút cây kem khổng lồ 
Ăn xong heo thất rất no 
Con heo mập quá chị lo rất nhiều 
Heo không ăn lúc buổi chiều 
Chị thương heo rất là nhiều heo ơi 
 

Diệp Miên Huy

 

 

Em Tập  Lšm Thơ  
Trang Lớp Năm 

Do Thầy Trần Đức Việt phụ trách 
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            Hoa 
 
           Xuân 
 
 
Tết về hoa nở tuổi xuân 
Tròng lòng từ chối bang khuâng muộn phiền 
Vui mừng mắt sáng tươi liền 
Nhìn hoa nghĩ đến cha hiền me thương 
Xem ao thấy được hình gương 
Ngữi bông nhận được mùi hương thật nồng 
Vườn hoa nở đẹp màu hồng 
Trên cành hoa cúc như rồng lượn bay. 
 

Trần Bảo Trâm
 
 

 
 
Con Heo 
 
Nhà em ở cạnh bờ sông 
Nuôi heo bé nhỏ bên trong cái lồng 
Nay heo rất bự và hồng 
Em coi nó chạy vòng vòng dưới mai 
Heo ngồi, heo chạy lay hoay 
Hôm sau nó thích nhìn vài gốc hoa 
Khi heo thấy mặt trời ra 
Nó kêu giống  tiếng người ta hát chèo 
Ngoài trời mây kéo về nhiều 
Con heo đi mất, chiều chiều nhớ heo 
 

Nguyễn Ngọc Trâm
 

 

Vườn Hoa Mùa Xuân 
 
Mùa xuân hoa nở chim ca 
Nhiều bông đủ kiểu, lượn là bướm bay 
Màu hoa rất đẹp hôm nay 
Bông hồng nở rộ trên cây một màu 
Cây cao ngút khỏi hàng rào 
Hương thơm cả một vườn đào của em 
Hằng ngày đi bộ ngắm xem 
Mỗi khi hoa rụng lòng em thấy buồn 
 

Trần Vân Vina
 

 
Hai Con Heo 
 
Hai con heo ở nhà em 
Hôm xưa ba mẹ đã đem về nhà 
Một con chạy nhảy như gà, 
Cả ngày ngồi đó ăn và nghỉ ngơi, 
Đi đâu có mặt vui tươi 
Có khách tới viếng hay cười mím chi 
Con kia cả buổi không đi 
Ở nhà vui vẻ ít khi ra ngoài 
 

Diệp Miên Vĩnh
 

 


