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Ngôi trường Tiểu Học 

Buổi sáng đầu tiên đến trường 

Mưa bay lất phất 

Me ân cần nhắc nhớ tên tôi. 

Tôi sẽ đưa các con tôi 

Về thăm ngôi Trường Nữ 

Trên ngọn đồi lộng gió 

Và bên kia Viện Đại Học thân yêu, 

Vườn Bích Tiên hẹn hò giờ tan học, 

Thung Lũng Hồng chiều bắt bướm hái hoa. 

Những nơi đó tôi đã trải qua cuộc đời hoa gấm 

Tuổi học trò ngà ngọc e ấp thơ ngây. 

Tôi sẽ đưa các con tôi đi từ Nam ra Bắc 

Thăm các Đền Đài Cung Điện 

của các vị Vua Chúa ngày xưa. 

Giải thích cho các con nghe 

Những địa danh 

Những Anh Hùng một thời vang bóng 

Những phong tục tập quán cỏ truyền 

Và kể cho các con tôi nghe 

Lịch Sử của Quê Hương. 

Tôi sẽ cho các con tôi biết 

Niềm cảm xúc rạt rào 

Khi tôi về thăm Quê Hương 

Để một mai khi tôi không còn hiện hữu 

Các con tôi lớn lên 

Sẽ hiểu và sẽ cảm thấy 

Tình Yêu Quê Hương 

Muôn đời trong trái tim chúng ta. 

Viết cho các con 
Mai Trâm, Bảo Trâm, Đức Tuấn, Từ Uyên 
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