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Tiếng Việt 

Tôi  Ơi 
 

 

 
            

Táo Trò Văn Lang 
 

 
 

Ngọc Hoàng ơi hỡi 

Tiếng Việt tôi ơi 

Lại học nữa rồi 

Con buồn quá xá 

Tại Mẹ tại Ba 

Hối thúc, rầy la 

Bắt con đến trường 

Việt Ngữ Văn Lang 

Mỗi ngày thứ bảy 

"Đánh vần", con thấy 

Thiệt khó làm sao 

"Bà Ba bán báo" 

"Cậu, mợ, cô, thầy" 

Con thà leo cây, 

Hay nhảy cò cò 

Đu theo phi thuyền 

Lên đến cung tiên 

Vào thăm Ngọc Đế 

Vậy mà còn dễ 

Hơn học "Ngữ Vựng" 

Nào toàn danh xưng 

"Mệnh phụ, phu nhân " 

Còn thêm "Thành ngữ" 

"Sáng như trăng rằm" 

Nào "Tham thì thâm" 

Nào "Đông như kiến" 

Nhức óc, làm biếng, 

Cũng ráng đọc đừ 

May học “động từ” 

Con đây thấy thích 

Biết được chút ít 

Nghĩa “học” và “chơi” 

“Học” cho tới nơi 

 “Chơi” cho tới đích 

[Chơi thì con thích 

Học thì con lười 

Nên hay bị chửi]       

 

Sang môn “làm văn” 

Cô giảng rất hăng 

Nhắc nào phải viết 

Đầy đủ chi tiết 

Giới thiệu, thân, kết 

Ít nhất một trang 

Tình tiết đàng hoàng 

Mạch lạc nội dung 

Nào thêm dẫn chứng 

Sao cho thật đúng 

 

Đến môn “lịch sử” 

Cô đem thành ngữ 

“Nợ nước thù nhà” 

Kể chuyện hai bà 

Dựng cờ khởi nghĩa 

Ðuổi giặc xâm lăng 

Bảo vệ quê hương 

Ngàn đời nêu gương 

Anh thư hai vị 

Trưng Trắc, Trưng Nhị 

 

Còn môn “địa lý” 

Đôi khi thật khó 

Cô phải hét to               

Nói cho cô biết 

Đầy đủ chi tiết 

Ranh giới nước Việt 

Nam, Bắc, Tây, Đông. 

Việt Nam hình cong 

Như thể chữ gì? 

 

Sơ sơ con chỉ 

Kể lại vài môn 

Con phải học dồn 

Con phải học đừ 

Ở trường Việt Ngữ 

San thành Văn Lang 

Nhưng xin Ngọc Hoàng  

Lượng thứ đừng la 

Cô Phượng lớp Ba 

Cho cô mất việc               

Cô bắt học miết 

Cô bắt học nhiều 

Vì cô mến yêu 

Mong sao con sẽ  

Vui lòng Ba Mẹ 

Ước nguyện đạt thành 

Sẽ không hổ danh 

“Cháu Tiên, Con Rồng” 

Giúp ích cộng đồng 

Sáng ngời dân Việt 

 

Giờ con bái biệt 

Từ giã Ngọc Hoàng 

Táo trò Văn Lang 

Xin về ăn Tết ./. 


