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thưa thầy, cô:

- khi mùa xuân đi qua, không có nghĩa là mùa xuân đã hết, mà cây xanh 

lá đầy những nụ hoa rạng rỡ vẫn còn, mà bóng mát đời cây vẫn phủ 

trùm lên chồi non, cho cây xanh tròn mơ ước. 

- cảm ơn thầy cô mãi là người dẫn bước, dạy chúng em từng câu từng 

chữ viết, cho lũ trẻ con lớn lên và biết sống nên người.

- khi tóc thầy cô bạc và đi gần hết cuộc đời, tài sản của người vẫn dẫy 

đầy trong cuộc sống: đó là lũ học trò xưa mang trái tim nóng bỏng, nay 

góp sức xây đời theo lời dạy dỗ của thầy cô, biết sống thật thà như trái 

tim tuổi ấu thơ, biết phấn đấu và thẳng lưng như tre rừng xanh lá.

- và hôm nay những bụi tre non xưa dù màu xanh vàng úa, cũng thẳng 

người, cũng vẫn thẳng người theo lời thầy dạy năm xưa, và vẫn muốn 

mãi là những đứa học trò, tri, hành như lời xưa thầy dạy.

cùng các bạn:

- tóc dù bạc với tháng năm qua, chúng ta vẫn chẳng quên được phần 

đời hoa mộng, thuở học trò nhìn đời bằng trăm con đường mở rộng, 

cánh cửa nào cũng đầy ánh sáng tương lai. 

- và dù chúng ta có thể đã chẳng thể vượt đường dài, mở cánh cửa đời 

với rất nhiều trắc trở, nhưng với nhau xin hãy coi như thời tuổi nhỏ, giận 

vu vơ rồi cũng lại tiếp đùa vui.

- nào học trò ơi ta, cùng mở rộng vòng tay, nâng bằng hữu trong bước 

đời khốn khó, hãy ươm xanh hoa Hoàng Diệu nở sắc màu rạng rỡ, góp 

lại cho đời những gì cuộc sống đã cho ta.
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