BÀI VÈ SINH THÁI

N

ghe vẻ, nghe ve,
Nghe vè sinh thái,
Bạn ơi hăng hái
Bảo vệ môi trường
Đất nước quê hương,
Núi rừng, chim thú
Trên cao vũ trụ,
Dưới tận vùng sâu,
Gió thổi trên đầu,
Mưa rơi xuống đất,
Tăng gia sản xuất,
Nghề cá, nghề nông,
Nghề súc, nghề công…
Đều cần hiểu biết
Môi trường cần thiết,
Cho cả chúng ta
Sự sống cần là
Lâu dài bền vững.
Niềm vui thật xứng,
Khi cả cộng đồng,
Hết thảy đồng lòng:
Gìn giữ môi sinh,
Làm sạch hành tinh.

Bạn ơi nhớ nhé,
Bầu trời mát mẻ,
Không khí trong lành,
Phát triển cây xanh,
Chim muông vui hót.
Khói đen thật xót
Khi xả tràn lan,
Trên phố, trên đàng,
Đinh tai, nhức óc,
Âm thanh thật xóc,
Ô nhiễm tiếng ồn,
Khuấy động tâm hồn,
Thần kinh mệt lả …

Thật ghê rác xả,
Bừa bãi tràn lan,
Reo rắc hàng ngàn,
Hàng trăm dịch bệnh,
Hại cả cộng đồng …
Chất rắn thải xong,
Là nguồn hủy hoại:
Đất, nước, môi trường,
Vậy phải khẩn trương
Dọn ngay rác rến,
Phân chia cho đến,
Từng nhóm khác nhau:
Kim loại, thủy tinh,
Nhựa dẻo… rồi mình
Đem đi tái chế,
Thiệt là kinh tế !
Thế rác hữu cơ:
Phân heo, phân bò,
Thức ăn phân hủy,
Thì đem tích lũy,
Ủ làm phân xanh,
Lấy khí mê-tan
Dùng làm chất đốt,
Nấu cơm rất tốt
Sạch bếp, sạch nồi,
Không khói, không mùi,
Quí bà thoải mái,
Nhiều lợi, ít hại.
Hạnh phúc gia đình:
Trọn vẹn tiền - tình.
Vậy mau áp dụng,
Văn minh là đúng !

Ao, vũng, sông, hồ,
Nguồn nước ra vô
Quyết tâm gìn giữ,
Chọn lành tránh dữ.

Không đổ thuốc sâu,
Không đổ mỡ dầu,
Không quăng rác rến.
Chuột mèo bị chết,
Không liệng xuống sông,
Không được ể đồng,
Làm sông nhiễm ố,
Vi trùng thành ổ,
Sinh sản muỗi mòng,
Ảnh hưởng cộng đồng.

Định kỳ hằng tháng,
Bận gì cũng ráng,
Dọn dẹp kênh mương,
Vệ sinh ruộng vườn,
Kênh thông nước chảy,
Dưới sông cá quẩy,
Chim hót vườn cây,
Hoa kết trái đầy,
Tiền vô nặng túi,

Giữ rừng, giữ núi,
Giữ suối, giữ sông,
Giữ sạch biển Đông,
Bảo toàn nguồn sống,
Săn bừa phải chống,
Không giết thú rừng,
Chim, sóc reo mừng,
Gần xa nguồn nước,
Trồng rừng xanh mướt,
Ngừa lũ ngăn khô,
Tôm cá đầy hồ,
Nhờ rừng xanh mãi.
Nghe vè sinh thái,
Nghe vẻ, nghe ve,…
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