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Các thầy cô và học sinh Văn Lang San Diego đã có nhiều sinh hoạt bận rộn suốt năm 2006. Các sinh hoạt của
trường vẫn luôn trong khuôn khổ những chỉ tiêu do Ban Ðiều Hành và Giảng Huấn đề ra: (1) Tạo môi trường
lành mạnh, vui tươi cho các em học sinh tham gia việc trau dồi tiếng Việt và đóng góp vào các công tác xã hội
cộng đồng. (2) Phổ biến, quảng bá về Trung Tâm Văn Lang hầu khuyến khích phụ huynh, học sinh cùng góp
tay với các thầy cô trong sứ mệnh giữ gìn và phát huy ngôn ngữ và nề nếp Việt tại nước ngoài. Sau đây là một
số các sự việc tiêu biểu liên quan đến sinh hoạt học đường và cộng đồng của trường trong năm qua:
Hội chợ Tết Bính Tuất 2006. Trung Tâm Văn Lang đã tham dự cả hai hội chợ [do Tổng Hội Sinh Viên Việt
Nam Nam Cali tổ chức tại Vận động trường Qualcomm và do Hiệp Hội Người Việt San Diego tổ chức tại khuôn
viên Thư viện Linda Vista]. Ngoài gian hàng quảng cáo và trò chơi, các em học sinh và nhân viên trường đã đắc
lực góp phần trình diễn văn nghệ, thi đua trẻ em mặc quốc phục đẹp, v.v.
● Cũng tại các hội chợ Xuân, Văn Lang San Diego đã phân phát miễn phí Đặc san Văn Lang - Xuân Bính Tuất
để làm phương tiện thông tin, quảng bá những hoạt động của trường. Tờ Đặc san được ra mắt sau vài năm vắng
bóng nhờ hoàn toàn vào những quảng cáo ủng hộ của phụ huynh và thân hữu Văn Lang. Trung Tâm Văn Lang
xin nhân đây chân thành cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực của quý thân chủ quảng cáo, giúp cho tờ báo được thành
hình mà không chạm vào ngân sách điều hành của trường vốn dĩ luôn eo hẹp.
● Sau việc thành công ra số báo Xuân, Trung Tâm Văn Lang đã chính thức đề cử cô Lưu Thùy Vân làm Trưởng
ban Báo chí và Tu thư – chức vụ bị khiếm khuyết mấy năm nay vì thiếu nhân lực. Trong năm, trường cũng đề
cử cô Lê Ngọc Mỹ điền khuyết chức vụ Thủ Quỹ quan trọng.
● Tại Ðại hội và tiệc Tân niên của các thầy cô giáo miền Nam California hôm 12 tháng 2, Trung Tâm Văn Lang
đã chọn thầy Tôn Thất Duy làm Giảng viên xuất sắc trong năm của trường. Mời độc giả đọc trong số báo này
vài lời giới thiệu xứng đáng về thầy Duy. Sang năm mới 2007, chắc chắn chúng ta lại sẽ được biết về một giảng
viên xứng đáng khác [theo yêu cầu của Ban Ðại Diện các TTVN bầu cho một người mới mỗi năm].
● Cùng trong tiệc Tân niên, các em học sinh Văn Lang đã không ngại đường xa lên Orange County góp phần
văn nghệ với phần múa của đội lân tí hon Văn Lang và các màn ca vũ được các thầy cô và quan khách tham dự
Ðại hội nhiệt liệt tán thưởng.
● Trung Tâm Văn Lang đã có địa chỉ trên mạng [domain name, do thầy Trần Ðức Việt bảo trợ] từ nhiều năm
qua, nhưng vẫn “vô gia cư” cho đến năm nay mới chính thức lên “mạng lưới toàn cầu”. Nhân đây, TTVN Văn
Lang xin ghi công hai cô Thùy-Dung và Thùy-Vân đã làm “quản gia” [webmasters] cho trang nhà Văn Lang, và
tri ân anh chị Võ Tuấn Kiệt đã giúp tài chánh đưa trang nhà lên mạng. Mời quý khách vào thăm
http://www.van-lang.org để theo dõi tin tức, hình ảnh sinh hoạt cập nhật nhất về trường và các lớp.
● Trung Tâm Văn Lang – San Diego đã hoàn tất năm học 2005-2006 với buổi lễ mãn khóa hôm 10 tháng 6,
2006. Ðây là năm thứ 23 sinh hoạt liên tục của trường. Chúng ta có thể cùng tự hào về những nỗ lực kiên trì
bền bỉ của quý phụ huynh, các em học sinh và các thiện nguyện viên Văn Lang qua những năm tháng, và tin
tưởng hy vọng sẽ tiếp tục con đường duy trì tiếng Việt tại hải ngoại cho thế hệ sau.
● Trại Hè Văn Lang đã được tổ chức thành công tại trại Cedar Grove trên núi Palomar hôm cuối tuần 23-25
tháng 6. Ðây là dịp ngắn ngủi để các thầy cô và một số phụ huynh, học sinh được “nghỉ hè” vì, khác với đa số
các TTVN, Trung Tâm Văn Lang – San Diego sinh hoạt quanh năm với ba khóa học [Hè, Thu và Xuân] và các
thầy cô chỉ có 2, 3 tuần nghỉ giữa mỗi khoá.
●

Lại một mùa Xuân xa xứ. Ngoài những tiết mục văn nghệ mừng Xuân, Trung Tâm Văn Lang đã cố gắng hoàn
thành tờ báo Xuân Đinh Hợi. Những sinh hoạt trong năm qua, những bài thơ văn không chuyên của thầy cô, và
những bài tập làm văn ngây thơ dí dỏm của các em đã được ghi lại trong Đặc San Mừng Xuân Đinh Hợi. Lời
văn của các em tuy đơn sơ nhưng do chính tay các em viết, là tấm lòng yêu tiếng mẹ của các em, và cũng là kết
quả của thầy cô giảng dạy. Báo Xuân sẽ được kính biếu tới tất cả mọi người như chút kỷ niệm đầu Xuân.
Nhân dịp đầu Xuân Đinh Hợi 2007, Văn Lang kính chúc quý phụ huynh, các thầy cô tình nguyện và các em học
sinh một mùa Xuân và năm mới an lành, hạnh phúc, thịnh vượng và tiến bộ.

Thân ái,
Ban Biên Tập Văn Lang
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Văn Lang thần Táo
Xin vào đề ngay
Trước tiên năm nay
Trường được "on-line"
Văn-Lang đót org [1]
Nhờ công khó nhọc
Dung, Vân, nhị Lưu
Thảo trình lu bù
Sau giờ làm sở
Trang nhà bảo trợ:
Anh chị Kiệt-Trâm
Kín đáo âm thầm
Giúp đỡ tận tâm
Trường mang ơn lắm

Táo Văn Lang

Xuân Đinh Hợi
2007
Trình tấu Ngọc Hoàng
Thần Táo Văn Lang
Việt ngữ trường làng
Bính Tuất năm tàn
Ðinh Hợi sắp sang
Vội về trình diện
Cúi đầu dưới điện
Bao nhiêu công chuyện
Lớn nhỏ trong trường
Thần theo lệ thường
Ðã ghi chép lại
Trong Sổ đầu bài
Lưu trữ "on-line"
Ðể làm báo cáo
Cho được rốt ráo

Còn những ân nhân
Phụ giúp bao lần
Quà cáp phát phân
Cho đoàn văn nghệ
Khuyến khích báo chí
Quảng cáo li chi
Dù không lợi gì
Bỏ tiền giúp đỡ
Thần xin ghi nhớ
Thần xin ghi công
Tấu trình thánh thượng
Xin ngài ban thưởng
Cho các vị trên
Ăn may, làm nên
Bước qua năm mới
Mọi việc phấn khởi
Tiếp tục giúp trường
Văn Lang thân thương
Phần thầy Hiệu Trưởng
Nhỏ nhẹ, dễ thương
Tên: Trần Ðức Việt
Khôi ngô tuấn kiệt
Đức trọng tài cao
Học sinh ra vào
Thảy đều yêu quý
Thầy còn nắm kỹ
Lớp Sáu, lớp Năm
Ðã sáu, bảy năm
Không cho ai thế

Tấu trình Thượng Ðế
Giám Học kiên trì
Thầy Tôn Thất Duy
Siêng năng mẫn cán
Trời vừa mờ sáng
Ðến sớm mở trường
Cùng các trò thương
Sắp bàn, kéo ghế
Buổi trưa về trễ
Dọn dẹp trong ngoài
Công khó lâu nay
Xin ngài khen thưởng
Thầy còn đảm đương
Trông coi lớp Bốn
Lớp thiếu nơi chốn
Phải ngồi hành lang
Thầy chẳng than van
Xứng đáng Văn-Lang
Công thần số một
Trong phần rường cột
Ðiều hành Văn Lang
Xin thưa Ngọc Hoàng
Cô Nguyễn Thùy Trang
Văn Nghệ Trưởng ban
Cùng cô Thùy Vân
Mỗi khóa mấy lần
Tập trò ca vũ
Chăm lo đầy đủ
Nhạc cụ, y trang
Văn nghệ các màn
Luôn luôn xuất sắc
Trông vừa đẹp mắt
Lành mạnh, vui tươi
Cộng đồng các nơi
Thảy đều khen ngợi
Thần xin kể vội
Trong năm vừa rồi
Ðiều Hành hai nơi
Cần người bổ khuyết
Thầy cô tha thiết
Ðề cử hai cô
Thùy Vân, Ngọc Mỹ
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Cô Mỹ: Thủ Quỹ
Cô Vân: Báo Chí
Vân lo tài liệu
Báo chí, tu thư
Mỹ nắm “túi tiền”
Cùng cô Tuyết-Nghiêm
[Phu nhân thầy Chinh]
Lo phần tài chính
Chi tiêu lín nhín
Sổ sách phân minh
Khai thuế cho trường,
Sắm quà, phần thưởng
Picnic, Mãn niên
Cô còn lo thêm
Gian hàng bánh kẹo
[Tiền vô tí tẹo
Nhưng giúp học trò
Giờ chơi khỏi lo
Ði tìm quà bánh]
Hiệu phó Hành Chánh
Thầy Cao Mạnh Chinh
Năm nay hay bịnh
Mệt mỏi rêm mình
Chỉ muốn về dinh
Một mình yên tĩnh
Nhưng thương Văn Lang
Đường xa không màng
Ốm đau không nản
Miễn thấy trò ngoan
Thì thầy mát bụng
Trình cùng thánh thượng
Ban sâm bổ lượng
Cho thầy sớm khỏe
Vui cùng đám trẻ,
Về giúp Văn Lang
Ngày thêm tươi sáng…
Tâu với Ngọc Hoàng
Mẫu giáo Văn Lang
Năm rồi đông quá
Nên phải chia ba
Lớp Mẫu giáo A
Cô Trang phụ trách
Cùng Nguyễn Ngọc Trinh

Chuyên dạy học sinh
Mầm non bé tí
Thầy Phạm Phú Trí
[Phu quân cô Trang]
Vẫn đến Văn Lang
Dạy thế cho nàng
Những hôm cô bận
Ði làm cuối tuần
Tập trẻ ráp vần
Lớp B Mẫu giáo
Cô Mai Chi Thảo
Cùng Nguyễn Vương Anh
Dạy trẻ đầu năm
Giữa năm cô bận
Nên phải khất dần
Hai cô Dung, Lưu
và cô Dung, Phan
Vì thương trẻ ngoan
Ðứng ra dạy thế

Thần xin tiếp kể
Từ độ hè về
Lớp Mẫu giáo B
Cô Lưu Thùy Dung
Bận bịu lung tung
Vẫn lo giáo án
Bài vở đàng hoàng
Cô lại sẵn sàng
Ðể lên trên mạng
Trang nhà Văn-Lang
Cô còn lo toan
Sắp người dạy thế
Những hôm không thể
Ðến trường cuối tuần

Một bạn đồng lân
Cô Nguyễn Ánh Nguyệt
Nhiệt tình tha thiết
Tươi như trăng thu
Cùng cô Dung Lưu
Trông lo lớp đó
Năm nay còn có
Thêm Mẫu giáo C
Vì trò đông ghê
Các lớp A, B
Hết bàn, hết ghế
Thần Táo xin kể
Cô Lưu Thùy-Vân
Tha thiết ân cần
Chăm lo lớp ấy
Bài vở, mực giấy
Luôn luôn trọn đầy
Giáo án hăng say
Ðể lên trên mạng
Phụ giúp Văn Lang
Khó khăn không màng
Xin ghi công nàng
Sổ vàng danh dự
Lớp Một điều ngự
Từ mấy năm nay
Chăm lo lớp này
Thầy Phan Ðặng Lộc
Không hề khó nhọc
Ðều đặn đến trường
Sao cho trẻ thương
Ngoan, vui, ham học
Cho giỏi cho hay
Thầy Minh lớp Hai
Hăng hái mê say
Dạy dỗ từng ngày
Học trò quyến luyến
Thương mến, thường xuyên
Ðến trường học tập
Thầy còn gia nhập
Báo Chí năm nay
"Layout" cả ngày
Mệt nhưng hăng say
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Vẫy tay cầm bút
Chỉ vài mươi phút
Viết cả chục bài
Văn thơ lãng mạn
Xin ghi công trạng
Thầy Ðào Công Minh
Tiếp tục thần xin
Tâu cùng thánh thượng
Cô Trần Bích Phượng
Chuyên trị lớp Ba
Từ mấy năm qua
Giúp cho trò khá
Hết viết chính tả
Lại tập làm văn
Thúc trẻ học hăng
Cho mau tiến bộ
Cô còn tiếp dỗ
Mọi người "dưỡng sinh"
Ăn uống giữ gìn
Thêm rau, thêm trái
Hô hào hăng hái
"Sức khỏe là tiên"…
Cô giáo dịu hiền,
Diệp Mãn Thủy-Tiên
Học giỏi lại siêng,
Tiếng Việt rất nhuyễn
Tuổi trẻ tài cao
Năm nay cô vào
Đại học phương nao
Bận rộn biết bao
Nhưng vẫn vào trường
Gặp trẻ thân thương
Phụ thầy hiệu trưởng
Dạy lớp Sáu, Năm
Lặng lẽ âm thầm
Giúp đỡ Văn Lang
Tương lai sáng lạng.

Trông coi học trò
Quốc ca giờ đầu
Sinh hoạt giờ sau
Mọi việc làm sao
An ninh trật tự
Biết bao nhiêu thứ
Thần kể mệt đừ
Kể đến bây chừ
Chỉ tàm tạm đủ
Thời đại nguyên tử
Xin Ngọc Hoàng cứ
Vào trang Văn Lang
Toàn cầu trên mạng
Để biết rõ rang
Những tin cập nhật
Giờ xin Ngài cấp
Cho giấy vi-sa
Ngọ môn đi ra
Để Táo trở về
Ăn Tết ở quê
Kịp năm Ðinh Hợi
Thần xin mau vội
Khăn gói hồi hương
Kính chúc thánh thượng
Năm mới an khương
Đại diện Táo trường
Văn Lang bái biệt
Bái biệt!
Bái biệt!

Táo Văn Lang
[1] www.van-lang.org

Tấu trình Ngọc Hoàng
Đừng quên công trạng
Các vị phụ huynh
Và các học sinh
Vì trường giúp đỡ
Canh chừng cổng ngõ
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Chữ “Heo” Trong Tiếng Việt
Năm Đinh Hợi đi đâu ai ai cũng thấy heo. Những
tạp chí, tranh vẽ, đài truyền hình và truyền thanh
đâu đâu cũng nghe nhắc đến chữ nầy. Các em học
sinh trường Việt Ngữ Văn Lang háo hức cùng nhau
tô màu, vẽ tranh và viết nhiều thơ văn mừng Xuân
Đinh Hợi. Những tác phẩm trẻ con thô sơ nhưng
tràn ngập hình ảnh những con heo; heo lớn, heo
con đủ hình dáng và màu sắc. Ngay cả những đứa
bé học sinh lớp Mẫu Giáo còn đang tập đánh vần
cũng đều biết chữ “heo”! Đối với các em, chữ
“heo” chỉ có một ý nghĩa giản dị duy nhất là con
heo, thịt heo, hay heo quay mà các em hay ăn.
Nhưng thật ra trong ngôn ngữ phong phú và đa
dạng của tiếng Việt Nam, nhất là trong văn chương
và âm nhạc, chữ “heo” đươc sử dụng rất rộng rãi và
mang đến rất nhiều ý nghĩa khác lạ không ngờ.
Trong tiếng Việt, danh từ “heo” có nghĩa chánh là
con heo, hay con lợn. Từ đó người ta thường nói
thịt heo, heo quay, heo sữa, heo nái, heo rừng; hay
bánh lỗ tai heo, vân vân… Trong thành ngữ Việt
Nam chữ “heo” rất thông dụng qua những câu nói
bình dân như “nói toạc móng heo”, “ở dơ như
heo”, “mập như heo”, “làm biếng như heo”, thậm
chí “ngu như heo” (nói chung bao nhiêu cái xấu
trên đời đều đổ lên đầu con vật hiền lành và tội
nghiệp nầy!). Trong tiếng Mỹ cũng có những
thành ngữ thông dụng như “to make a pig of
oneself” (ăn phàm, ăn tham, ăn uống thô tục như
heo), “to buy a pig in a poke” (mua vật gì mà
không được trông thấy hay biết rõ, tiếng Việt mình
hay nói là “mua trâu vẽ bóng”), hay “pigs might
fly” (biết đâu một chuyện thần kỳ hay phép màu có
thể xảy ra).

Khi nghe tiếng “heo” cụt ngủn ai cũng hình dung
đến một con vật mập mạp, bẩn thỉu, nặng nề ột ệt,
hay (khi đang đói bụng) một miếng thịt heo quay
da giòn béo ngậy thơm phứt! Tuy nhiên, trong văn
chương và âm nhạc Việt Nam khi chữ nầy được
chuyển sang sử dụng với những từ khác nó lại
mang ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Chữ “heo”
không còn mang âm điệu nặng nề thô tục, mà trái
lại nó trở nên nhẹ nhàng và đôi khi mang chất
giọng thơ văn nghe rất hay. Một vài thí dụ như:
heo: Diễn tả khí hậu hanh khô, thường vào dịp
chuyển tiếp giữa thu sang đông.
“Gió heo lành lạnh thổi về
Thương người quan ải lòng tê tái sầu”
[Ca dao]
“Heo đường leo lên ngọn” [Tục ngữ]
heo may: Dịch thoát chữ "Lý Phong", nghĩa là
"Gió cá chép". Theo truyền thuyết, vào mùa thu,
cá chép theo nước sông về hội ở Vũ Môn để chuẩn
bị hóa thành rồng. Gió vào mùa này gọi là "Gió cá
chép".
Tháng tư cá đi ăn thề,
Tháng tám cá về hội ở Vũ môn”
Trong văn chương và nhất là âm nhạc Việt Nam
chúng ta thường nghe “gió heo may”:
Gíó heo may đã về, chiều tím loang vĩa hè,
và gió buông tóc thề...”
[Nhìn Những Mùa Thu Đi – Trịnh Công Sơn]
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hay:
“Lạnh lùng sương rơi heo may,
Buồn se sắt nhớ thu xưa,
Tôi nhớ em chiều gió mưa…”
[Thu Ca - Phạm Mạnh Cương]
heo hút: Hẻo lánh và hiu quạnh. Đi xuống lũng
sâu heo hút [Huy Cận]. Chữ nầy đồng nghĩa với
“đèo heo hút gió”. Tuy nhiên trong đối thoại thực
tế người ta hay nói “Ở nơi đèo heo hút gió”, chớ ít
ai nói “Ở nơi heo hút”.
heo hắt (desolate): Cảnh vật heo hắt (hoang tàn,
tiêu điều). Sống cuộc đời heo hắt (cô độc).

Do sự phong phú và đa dạng đó, đối với các em
học sinh Văn Lang nói riêng và những đứa trẻ Việt
Nam trưởng thành ở hải ngoại nói chung, việc học
tiếng Việt là cả một sự thử thách đòi hỏi nhiều thời
gian và lòng kiên nhẫn. Tuy nhiên với tinh thần
tận tâm dạy dỗ của các thầy cô, cùng sự siêng năng
học tập của các em, và quan trọng nhất là tinh thần
tham gia khích lệ quí báu của các phụ huynh,
chúng ta hãy cố gắng và hy vọng rằng con cháu của
chúng ta sẽ thành công trong việc học hỏi và bảo
tồn tiếng mẹ đẻ. “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới
ra đời” [Phạm Duy]. Hãy cùng nhau hy vọng rằng
con cháu của chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa sâu sắc
trong câu ca nầy.

Heo May

“Thu ngàn heo hắt sầu mây
Nhớ sao… nhớ quá! Những ngày tuổi xanh.
Sớm chiều đầm ấm vây quanh
Cùng bên Cha Mẹ! Chị – anh – em mình!”
[Lời Mẹ Ru - thơ Tâm Bình]
“Đứng chéo trông theo cảnh hắt heo,
Đường đi thiên thẹo quán cheo leo.
Lợp lều mái cỏ tranh xơ xác,
Xo kẽ kèo tre đốt khẳng kheo”
[Quán Khánh - thơ Hồ Xuân Hương]
Trong bài Quán Khánh, chữ heo hắt đã được linh
đông đổi thành “hắt heo” để giữ vần điệu trong
thơ.
Chữ “heo” sử dụng trong heo heo, heo may, heo
hút, heo hắt hoàn toàn không có một sự tương quan
(correlation) nào với “con heo” cả. Đây chính là
một trong những tính cách đa dạng và phong phú
của tiếng Việt. Chỉ cần đổi một con dấu, hay sử
dụng trong trường hợp khác nhau thì ý nghĩa của
nó hoàn toàn thay đổi. Thêm vào đó, trong văn
chương – nhất là lãnh vực âm nhạc - ngôn ngữ Việt
Nam thường được thay đổi rất linh động, đôi khi
trở thành phức tạp hơn không giống như ngôn ngữ
nói chuyện hằng ngày.
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Lại Một Mùa Hoa
Chiều hôm nay trở lạnh,
Trời buông mây thật thấp,
Đường về làng khúc khuỷu,
Mưa lất phất trên cành.
Che cho em khỏi ướt,
Bằng tấm lá sen xanh,
Nước lăn tròn lóng lánh,
Như đôi mắt thật xinh.
Hoa trên cành so đũa,
Đong đưa thật hữu tình,
Đường về nhà đẹp quá,
Nên chẳng muốn đi nhanh.
Nhà em hoàng lan nở,
Hoa công chúa thật xinh,
Hương nồng lan khắp xóm,
Bướm vàng bay loanh quanh.
Trước sân con chim nhỏ,
Nép vào dưới vườn thanh,
Lặng nhìn mà không hót,
Như chôn mối tình câm.
Cổng làng hàng hoa gạo,
Đã đỏ thắm trên cành,
Gió giao mùa đến muộn,
Thổi từng cánh rơi nhanh.
Mùa thu về cùng gió,
Ai sưởi ấm bàn tay?
Lá vàng xơ xác quá,
Ngoài trời mưa bụi bay.
Bên giàn hoa tim vỡ,
Đưa tiễn một người đi,
Bụi cay rồi đôi mắt,
Đừng nhìn nữa mà chi.
Đường xưa hoa lại đỏ,
Như xác pháo còn đây,
Cứ mỗi mùa hoa nở,
Nghe nhung nhơ đong đầy.

Sút
Dây
Sên
Hôm kia hút thuốc trên lầu,
Lở rơi tàn thuốc lên đầu của em,
Mắt nàng ngơ ngác trông lên,
Hoảng hồn tôi nép vào bên hiên nhà.
Thôi rồi mái tóc mượt mà,
Long lanh ánh mắt như là lưỡi dao.
Từ nay lấp ló đằng sau,
Chung cư trên dưới làm sao trốn nàng.
Sáng nay mưa bụi nhẹ nhàng,
Ngồi ăn bên quán bún thang bên đường.
Em đi xe đạp đến trường,
Áo dài tha thướt dễ thương quá chừng,
Xe đi vài bước lại ngừng,
Lom khom em cột trên lưng áo dài.
Dây sên bị sút ra ngoài,
Loay quay không được thở dài nhìn lên.
Ngập ngừng tôi đến gần bên,
Đưa tay gắn sợi dây sên dùm nàng.
Nụ cười nửa miệng nhìn sang,
Đồng tiền trên má dịu dàng làm sao.
Trời xuân điểm đóa hoa đào,
Một con bướm trắng vương vào tơ duyên.
Gặp nàng trong giấc cô miên,
Hay trong đám khói lam chiều nhẹ bay,
Đò chiều hay cổng thiên thai?
Trời xanh sóng biếc chở hai tâm hồn,
Xa xa bóng nhạn cô thôn,
Ráng chiều in bóng hoàng hôn chân trời.
Sáng nay đành trễ học rồi,
Đi theo tiếng gọi bồi hồi mông mênh.
Đạp xe theo mộng gần bên,
Mong sao em bị sút sên vài lần.
Trúc Giang

Thôn Đoài
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Gõ Đầu Trẻ
Tính đến năm nay thì
tôi đã đứng lớp được
hơn sáu năm rồi. Nghĩ
thấy nhanh thật. Nhớ
lại ngày đầu bỡ ngỡ
vào làm phụ giáo, tôi
không khỏi cười một
mình. Từ nào tới giờ, tôi có biết dạy học là
thế nào đâu. Lớp Mẫu giáo quá đông, gần
năm mươi em, thật là một con số quá tải. Cô
giáo Mai dáng người nhỏ nhắn, cơn đau ở cổ
tay làm cho cô mệt nhiều. Lớp lại có các em
có nhiều trình độ và độ tuổi khác nhau. Tôi
thật sự lúng túng. Cô giáo Mai cứ động viên
tôi mãi. Cái cảm giác của một người bắt đầu
làm cô giáo trong tôi lạ lắm. Vừa hồi hộp,
vừa thích thú và... sợ nữa. Các em Mẫu giáo
tôi phụ trách đa số còn nhỏ, lần đầu tiên đi
học tiếng Việt, nên phụ huynh hay ngồi trong
lớp với các em hoặc đứng ngoài cửa lớp để
động viên con cháu mình. Mấy ngày đầu
đứng lớp một mình tôi mất tinh thần. Trời ạ,
chưa biết dạy như thế nào mà có phụ huynh
dự thính thì chết tôi rồi. Tôi lúng túng trong
cách đánh vần (vì có biết phương pháp gì
đâu). Có phụ huynh đã giận không dắt cháu
đi học nữa vì không đồng ý với cách dạy của
tôi. Thú thật tôi buồn và "quê" quá. Cũng
may cho tôi lúc đó, con tôi đang độ tuổi mẫu
giáo. Những lúc rảnh rỗi tôi xin phép thầy
của cháu được vào lớp dự thính. Từ đó, tôi
bắt đầu áp dụng những gì tôi học được của
các thầy cô dạy trường Mỹ cho lớp của tôi.
Thêm vào đó tôi đã đi dự hai kỳ Tu nghiệp
Sư phạm do Ban Đại diện các Trung Tâm
Việt Ngữ Nam Cali tổ chức. Tôi bắt đầu dạn
dĩ và yêu nghề hơn. Tôi yêu những cái miệng
nhỏ xinh xinh nói ngọng nghịu tiếng Việt.
Tôi yêu những ánh mắt thơ ngây. Tôi yêu
những bàn tay nhỏ xíu tập viết chữ Việt trật
lên trật xuống.

Hồi ở Việt Nam, tôi đã nghe người ta ví von
về nghề gõ đầu trẻ là nghề bán cháo phổi.
Bây giờ vào nghề rồi mới thấy quả không sai.
Tuy mỗi buổi học chỉ từ 9 giờ đến 12 giờ
trưa, nhưng sau mỗi lần tan học là tôi như hết
hơi, giọng nói cứ lạc đi vì phải nói lớn tiếng
quá. Cũng có lúc mệt, muốn ngưng dạy một
thời gian nhưng không đành.
Thật là ấm lòng khi có những em nhỏ chạy từ
xa đến ôm lấy cô giáo với nụ cười hồn nhiên.
(Lúc đó tôi chỉ có một phản ứng duy nhất là
ôm ghì cáe em và đáp lại bằng nụ cười sung
sướng nhất). Ngoài ra, tôi cũng nhận được sự
quý mến từ những phụ huynh. Những tình
cảm tự nhiên và chân thành đó đã đem đến
cho tôi một niềm vui khó tả. Nó nhắc nhở tôi
rằng trách nhiệm tôi vẫn còn mang, được
mang trong tinh thần tự nguyện trong việc
truyền bá ngôn ngữ và văn hoá Việt cho con
cháu nơi quê hương thứ hai này.
Nhìn lại chặng đường sáu năm đã trôi qua, tôi
đã gắn bó với mái ấm Văn Lang qua tình
thương của học trò, qua sự tương kính và tin
yêu của các thầy cô. Sự nghiệp gõ đầu trẻ
nghiệp dư của tôi vẫn còn đòi hỏi tôi phải cố
gắng nhiều hơn nữa. Có những lúc lơ là, tôi
cảm thấy hổ thẹn với các thầy cô, nhất là với
những người đã cống hiến tâm huyết cho
trường, để Văn Lang có thể tồn tại và lớn
mạnh cho đến ngày hôm nay.

NTT
Xuân Đinh Hợi
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M•a
Đ“ng
Kh“ng
C‚
Anh
Mùa đông không có anh
Mây bay buồn thương nhớ
Chim lạc lối thẩn thờ
Em bơ vơ mong đợi.
Mùa đông không có anh
Một mình em chiếc bóng
Đêm ngày mỏi mòn trông
Một ngày anh trở lại.
Mùa đông không có anh
Ai dìu em trong phố
Ai ấp ủ tim gầy
Trong vòng tay ngất ngây?
Thơ buồn trên trang giấy
Nhạc sầu vang đâu đây
Lá rơi, cành rụng gẫy
Anh nghìn xa có hay?
Mùa đông qua, anh yêu!
Vườn hoa ôi tiêu điều
Trời gió buốt đìu hiu
Cho lòng em giá lạnh.
Mùa đông không có anh
Một mình em hiu quạnh
Như chim buồn gẫy cánh
Lạc bước chạy vòng quanh…
Heo Tím

Hỏi thăm o ngoši nớ
Hỏi thăm o ngoài nớ,
có còn nhớ tôi không?
Những buổi chiều gió lộng,
có một người ngóng trông.
Hỏi thăm o ngoài nớ,
o nghĩ chi bây chừ?
O đang mần chi rứa?
Thư từ không thấy đưa?
Hay là o đã quên.
Hoặc là o không nhớ.
Hay là o ơ thờ.
Mặc tình tôi trăn trở.
Tôi vẫn thương, vẫn yêu,
Tôi cứ lo, cứ nhớ.
Vì không thương, không nhớ,
Mần răng sống bây chừ.
O ơi là o ơi!
Phú Cát
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006)
Trong niên khóa 2005-2006 vừa qua, toàn thể
học sinh, phụ huynh và giảng viên tại trường
Văn Lang đã tích cực tham gia các chương
trình giáo dục, văn nghệ, xã hội trong gia đình
Văn Lang và bên ngoài cộng đồng. Sau đây là
những hình ảnh sinh hoạt đáng kể của TTVN
Văn Lang trong năm vừa qua:

Hội Chợ Tết Bính Tuất
tại thư viện Linda Vista (29/01/2006)

Văn Nghệ Văn Lang trong buổi lễ tất
niên của Gia Đình Y-Nha-Dược
(14/01/2006)

Em Jacqueline Lê (trái) và cô Trang
(phải) trình diễn văn nghệ giúp vui
phục vụ cộng đồng tại hội chợ Tết ở
thư viện Linda Vista do Cộng Đồng
Người Việt San Diego tổ chức.

Hội Chợ Tết Bính Tuất tại
sân vận động Qualcomm (30/01/2006)
Vũ Khúc “Đón Xuân”

Các em văn nghệ thiếu nhi Văn Lang đã góp phần
giúp vui cho buổi tiệc tất niên của Hội Y-Nha-Dược
tại khách sạn Double Tree, Mission Valley.

Các thầy cô Văn Lang và gia đình tại gian hàng trò chơi
ở hội chợ Tết do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam
Miền Nam Cali tổ chức.
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006)

Đoàn Múa Lân Thiếu Nhi Văn Lang

Cô Thảo và thầy Lộc trong Ban Giám Khảo cho
cuộc thi Bé Ngoan Bé Đẹp.

Đại Hội Thầy Cô
tại Quận Cam (12/02/2006)

Các em văn nghệ thiếu nhi Văn Lang

Thầy cô Văn Lang và gia đình tại đại hội Thầy Cô.

Cô Phượng và cô Mỹ tham gia đóng góp hướng
dẫn chương trình Thi Bé Ngoan Bé Đẹp tại hội chợ
Tết Bính Tuất.

Cũng như mọi năm, Ban Đại Diện các trung tâm Việt
Ngữ Nam Cali đã tổ chức buổi họp mặt các thầy cô
vào đầu năm mới để tuyên dương những giảng viên
tiêu biểu và những thiện nguyện viên đã phục vụ
trung tâm hơn 10 năm. Toàn thể TTVNVL San
Diego rất hãnh diện tuyên dương thầy Tôn Thất Duy
làm thầy giáo tiêu biểu cho niên khóa 2005-2006 vừa
qua.
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‘

Thu Âm bài hát
“Việt Nam, Việt Nam”
(23/04/2006)
Picnic Xuân tại Mission Bay(13/05/2006)
Picnic Xuân 2006 do các giảng viên Văn Lang tổ
chức tại Mission Bay. vào thứ bảy 13/05/2006. Các
thầy cô, phụ huynh và học sinh đã tham dự thật đông
và hăng hái trong những trò chơi vui nhộn như
piñata, nhảy dây, chuyền bong bóng nước, bóng
chuyền, thi nhảy bao bố, v.v. Ngoài ra, các em còn
được những quà khuyến khích nho nhỏ trong những
trò chơi vui này.

Thầy cô và phụ huynh thu âm bài hát “Việt Nam,
Việt Nam” cho các em múa trong những buổi văn
nghệ phục vụ cộng đồng.

Đêm Văn Hóa
tại Đại Học SDSU (05/05/2006)
Các em chơi đánh piñata.

Vũ Khúc “Việt Nam, Việt Nam”, trình diễn tại
Montezuma Hall, SDSU.

Phụ huynh và các em chơi nhảy dây.
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006)

Lễ Mãn Khóa Cuối Năm tại
Bayside Community (10/06/2005)
Lễ bế giảng niên khóa 2005-2006 đã được tổ chức
ngày 10/06/2006. Buổi lễ rất thành công, mặc dù chỉ
tổ chức thân mật trong giới học sinh, phụ huynh và
thầy cô Văn Lang.
Các em lớn chơi Tournament Games
với cô Phượng.

Như thường lệ, sau buổi chào quốc kỳ, các em sắp
hàng lãnh chứng chỉ và những học sinh xuất sắc được
tuyên dương và nhận bảng danh dự và phần thưởng
khuyến khích. Buổi lễ được giúp vui bởi một chương
trình văn nghệ hấp dẫn do các em học sinh đóng góp.
Đặc biệt còn có phần phát thưởng riêng cho toàn thể
đoàn Văn Nghệ và Đội Lân Thiếu Nhi Văn Lang, để
khuyến khích các em đã hăng say tham gia rất nhiều
hoạt động phục vụ cộng đồng trong suốt năm vừa
qua. Phần thưởng này do anh chị Trần Cao Độ
Denny đã thương mến bảo trợ.
Lễ mãn khóa đã được kết thúc bằng một buổi trà thân
mật cho toàn thể tham dự viên.

Các em nhỏ chơi chuyền bong bóng nước
với thầy Duy.

Thầy cô, phụ huynh và các em nhỏ chia thành
ba đội thi đua nhảy bao bố.

Múa Lân khai mạc buổi lễ mãn khóa 05-06.
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006)

Giới thiệu ban giảng huấn và ban điều hành VL.

Trần Nguyễn Ái-Vi (lớp MG) đơn ca bài “Ca Đời Vui”.

Lễ phát thưởng và chứng chỉ cho học sinh

Các em văn nghệ và đội Lân Thiếu Nhi Văn Lang lãnh phần
thưởng do ông bà Trần Cao Độ bảo trợ.

Trại Hè tại Palomar Mt. State Park
(23-25/06/2006)

Em Lê Jacqueline và Nguyễn Anh Khôi (Lớp MG)
song ca bài “Cho Con”.

Trại hè Văn Lang 2006 cho các thầy cô giáo thiện
nguyện và gia đình đã được tổ chức cuối tuần từ thứ
sáu, ngày 23 tháng 6, 2006 đến chủ nhật, ngày 25
tháng 6, 2006 tại Cedar Grove group campsite trên
núi Palomar.
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006)
Tu Nghiệp Sư Phạm (11-13/08/2006)

Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 18 Hè
2006 đã được Ban Đại Diện Trung Tâm Việt Ngữ
Nam Cali tổ chức từ chiều thứ sáu ngày 11 tháng 8
đến chiều chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2006 tại
Orange Coast College. Năm nay chỉ có cô Mỹ và cô
Vân đại diện Văn Lang San Diego đi tham dự. Ngoài
việc tham dự những lớp học thú vị, các thầy cô còn
tham gia và mang về những giải thưởng thi đua báo
chí và văn nghệ cho đội mình trong chuyến đi này.
Đại Gia Đình Văn Lang

Các em nghe "Park Ranger" dạy về "Hiking Safety".

Các thầy cô thiện nguyện và gia đình đi hiking, ngắm
cảnh, chơi games và vui hưởng những ngày cuối tuần
an lành trên núi Palomar.

Cô Mỹ, thầy Doanh và cô Vân trong chuyến tu nghiệp
giáo huấn kỳ 18 tại Quận Cam.

175 giảng viên Việt Ngữ từ mọi nơi trên Hoa Kỳ tụ về
tham gia khóa Tu Nghiệp Sư Phạm năm nay.
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006)
Hội Chợ Tết Trung Thu (06-07/10/2006)

TTVNVL đã tham gia hội chợ Tết Trung Thu
do Hiệp Hội Người Việt San Diego tổ chức
ngày 06/10/2006 tại thư viện Linda Vista, và
do Cộng Đồng Việt Nam San Diego tổ chức
ngày 07/10/2007 tại trường trung học
Crawford. Đội văn nghệ VL đã hăng hái tham
dự sinh hoạt thiếu nhi do Huynh Trưởng Đoàn
Hướng Đạo San Diego Mai Quang Vinh hướng
dẫn, và đồng thời cũng đóng góp hai tiết mục
văn nghệ đặc sắc cho cộng đồng Việt Nam.

Vũ Khúc “Rước Đèn Tháng Tám” tại thư viện
Linda Vista

Em Lê Jacqueline đơn ca “Em Là Bông Hồng Nhỏ”.

Đoàn văn nghệ thiếu nhi Văn Lang.

31/10/2006

Vũ Khúc “Rước Đèn Tháng Tám” tại trường
trung học Crawford.

Để tạo không khí vui nhộn trong các sinh hoạt của
trường vào mùa lễ cuối năm, TVNVL đã tổ chức một
buổi phát kẹo, hóa trang cho lễ Halloween vào ngày
thứ Bảy, 31/10/2006,
tại Bayside Community
Center. Cuộc sinh hoạt vui chơi lành mạnh này đã
được rất nhiều học sinh, phụ huynh, và thầy cô hăng
hái tham gia.
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006)
Xmas Potluck (09/12/2006)

Như mọi năm, các giảng viên thiện nguyện Văn Lang
và gia đình họp mặt vào dịp Giáng Sinh cuối năm để
chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cùng
nhau tiễn đưa năm cũ và bước vào năm mới. Các
thầy cô và các em chơi trao đổi quà, và nhiều trò chơi
vui thú vị khác.

Hóa Trang Lễ Halloween ’06.

Thầy Duy hướng dẫn các em bóc thăm và trao đổi quà.

Những Sinh Hoạt KhŸc
Thầy cô Văn Lang cũng tham Hóa Trang.

Báo Xuân Đinh Hợi

Thầy Chinh, cô Tuyết và hai con.

Lễ phát thưởng khuyến khích cho tất cả các em
tham gia cuộc thi tô màu, vẽ và viết văn
với chủ đề Xuân Đinh Hợi 2007.
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006)

Ngày khai trường tại Văn Lang

Giờ ra chơi

Lớp Mẫu Giáo – Cô Trang

Lớp Mẫu Giáo chơi “Mèo bắt chuột”.

Lớp Bốn – Thầy Duy

Lớp Mẫu Giáo chơi “Easter Egg Hunt”.
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Dưới cội thông già ánh trăng tan,
Ngồi bên mà lệ thảm tuôn tràn,
Được tin người lính nghe cha mẹ,
Cưới vợ giàu sang, nỡ phụ phàng!

Đồi Thông Hai Mộ
Đường lên xứ Thượng buổi sơ khai,
Ngàn thông xanh ngắt gió mây bay,
Thung lũng ủ ê màu đất đỏ
Đà Lạt mù sương suốt tháng ngày.

Ôm mối tình đầu, khóc trái ngang,
Trăng về đưa tiễn mảnh hồn hoang,
Đồi thông chôn xác người trinh nữ
Mới chớm vào yêu đã vội tàn.

Giửa núi hồ xanh tựa tráng gương,
Như còn văng vẳng tiếng khóc thương,
Của người trinh nữ năm xưa ấy,
Bên nấm mồ hoang rũ bên đường.

Được tin nàng mất lúc đông sang,
Người lính ngày xưa đến mộ nàng,
Quỳ ôm đất lạnh than khóc mãi,
Theo mối tình xưa xuống suối vàng

Một mối tình xưa được kể rằng:
Chuyện cô giáo Thảo tuổi tròn trăng,
Ngây thơ trong trắng như màu giấy,
Của tuổi mộng mơ bóng chị hằng.

Chôn người lính trẻ cạnh bên nàng,
Bên hồ Than Thở chút khói nhang,
Đôi Thông Hai Mộ ghi chứng tích,
Một mối tình son trót lỡ làng.

Một buổi chiều xưa bên mái trường,
Đoàn quân đóng lại ở bên đường,
Có người lính trận tên Tâm ấy,
Áo bạc phong trần nhuộm gió sương.

Thanh Tâm

Nhà chàng ở tận Cửu Long Giang,
Vườn tược xum xuê, ruộng chín vàng,
Quê hương khói lửa mùa chinh chiến,
Khoác áo chinh y giữ buôn làng.
Từ ấy rừng thông rộn nắng vàng,
Trong lòng cô giáo buổi xuân sang,
Thương người lính trận phong sương ấy,
Bên dãy đồi thông gió bạt ngàn.
Rồi những hoàng hôn, mây tím bay,
Những đêm ngồi dưới ánh trăng đầy,
Lắng nghe đôi nhịp tim thổn thức,
Thấm lạnh sương về trong ngất ngây.
Rồi tiếng đoàn quân bước dập dồn,
Ngậm ngùi lệ tiễn đến cuối thôn,
Ôm nhau ước hẹn bao dâu bể,
Nguyện giữ lời thề, dạ sắt son
Nào biết rồi đây mãi lỡ làng
Mấy mùa thu chết, mấy xuân sang,
Bóng người con gái hao gầy quá,
Bền dãy đồi xưa sắc võ vàng.

Chú Thích:
Chuyện này xảy ra vào thời Đà Lạt còn phôi
thai, được tả lại theo lời thơ. Nghe nói mộ
người lính tên Tâm đã bị gia đình cải táng chổ
khác. Bên cạnh Hồ Than Thở giờ chỉ còn mộ
cô giáo Thảo và cái mộ giả của anh Tâm.
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Chiếc Lồng Đ˘n

Mặc Nhiên
- Mình nghèo, mẹ nói rồi, không mua lồng đèn
gì hết!
Nghe mẹ gắt, Nhiên biết đã tới lúc nên thôi nài
nỉ, nếu không thì sẽ bị đòn. Mặt buồn hiu,
Nhiên ngồi im lặng thật lâu rồi bất chợt nó chạy
về phía góc tủ, moi hết gia tài mấy đồng xu,
chạy qua nhà Tèo năn nỉ mua khúc tre. Nói
mãi Tèo mới chịu bán, Nhiên mừng lắm vội
mang ống tre chạy ù về nhà, tìm chỗ vắng ngồi
chẻ ra thành từng nan nhỏ. Sợ Mẹ bắt gặp nó
vừa làm vừa nhìn quanh. Tuy vậy trong đầu nó
vẫn hình dung chiếc đèn trái bí nó sẽ tự làm.
Nghĩ dễ làm khó, Nhiên loay hoay thế nào lại
cắt vào tay. Cũng may vết cắt không sâu,
Nhiên vội lấy lá ngũ sắc nhai nhỏ đắp lên tay
và bọc lại bằng lá chuối khô. Xong nó hí hoáy
làm đèn tiếp. Một lâu sau khung đèn thành
hình. Dù méo mó vặn vẹo, nhưng dưới mắt
Nhiên chiếc đèn tuyệt đẹp, bên trong có cả chỗ
giữ nến. Ngắm nghía khung đèn chán chê,
Nhiên bắt đầu lấy cơm dán vào đó giấy mầu
xanh đỏ mà nó đã năn nỉ xin được của chị Lan
trong xóm.
Đèn làm xong nhưng trời chưa chịu tối, Nhiên
nóng lòng cầm đèn đi ra đi vô. Nó mong sao
giờ rước đèn chóng đến để đem đèn ra thưởng
thức. Nó đợi mãi, bóng đêm dần buông. Thật
lâu mới có đưá cầm đèn thấp thoáng ngoài ngõ.
Nhiên chỉ đợi vậy, nó vội vã châm que lửa và
cẩn thận đưa vào trong lồng đèn thắp nến. Khi
nến bắt lửa, cái lồng đèn sáng lên lung linh như
một vì sao dịu huyền. Ánh sáng đỏ vàng lấp
lánh trong đôi mắt thơ ngây của Nhiên. Nó hân

hoan cầm que cây treo lồng đèn tòn ten ở một
đầu đi ra ngỏ. Ngoài đó đã có những đứa trẻ
cầm đủ loại lồng đèn thật đẹp đi qua lại. Nào
đèn con cá, con bướm, đèn xếp v.v. Ra ngõ,
Nhiên đứng khép nép ở một góc sân chiêm
ngưỡng đèn của mình. Nó sướng lắm, miệng
hát "Tết trung thu rước đèn đi chơi". Nhưng
nó đang hát thì bất chợt có tiếng la:
- Ê, thằng Nhiên cũng có lồng đèn kìa tụi bay.
A ha ha, lồng đèn méo !
Giọng thằng Tủn oang oang làm Nhiên giật
mình. Chết rồi, phải sao đây? Tủn lớn con,
luôn bắt nạt mấy đứa nhỏ. Đã mấy lần Nhiên là
nạn nhân của nó. Lần này Nhiên mải mê ngắm
đèn nên không để ý và bị Tủn bắt gặp. Đứng
trước Tủn và đám bạn của nó, Nhiên lúng túng
không biết làm sao bảo vệ đèn của mình. Dáng
điệu của Nhiên trông giống hệt gà mẹ đang cố
bảo vệ đàn con khỏi đám diều hâu quái ác. Tủn
thấy điệu bộ. Nhiên như vậy thì càng thích thú
hơn:
- Cho tao coi cái lồng đèn của mày chút đi. Ha
ha ha đẹp quá, mày làm đó hả?
Nhiên lùi lại, nhưng chưa kịp chạy thì bất ngờ
một đứa đã lén vòng ra sau lưng Nhiên vồ cái
lồng đèn. Nhiên hốt hoảng giật đèn lại. Không
ngờ sự giằng mạnh làm lồng đèn ngã đổ và cây
nến nhỏ bên trong bung ra. Một ngọn lửa bắt
vào giấy màu phựt cháy. Trong nháy mắt chiếc
đèn, làm bằng sự cố gắng, bằng tiền để dành và
bằng cả máu lem từ ngón tay đứt, đã biến thành
trọ Nhiên khóc nấc lên, nước mắt ràn rụa, văng
vẳng bên tai tiếng chân chạy và tiếng cười của
đám thằng Tủn.

Hai mươi lăm năm đã qua nhưng hình ảnh
chiếc lồng đèn bị cháy vẫn không nhòa trong trí
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Nhiên. Mỗi lần Trung Thu, thấy người ta tổ
chức rước đèn cho trẻ thơ, Nhiên lại nghe lòng
xúc cảm tủi thân nổi thua thiệt, mất mát. Cái
tâm trạng thèm được cầm đèn trái bí đi giữa
đêm trăng thanh bình vẫn ám ảnh mãi trong
anh. Đã bao lần anh định làm lại chiếc lồng
đèn đẹp gấp trăm lần xưa cho tâm trạng buồn
tủi này tan đi, nhưng anh đã lớn, và bận rộn
cuộc sống nên ước muốn chẳng bao giờ thành.
Năm nay Nhiên chợt nảy ý định làm lồng đèn
cho cháu mình. Anh mường tượng đến hình
ảnh đứa cháu mặc áo dài xinh xinh, tay cầm
đèn do anh làm, vừa đi vừa hát cùng đám trẻ
Việt tha hương mà lòng thấy vui vui. Anh hy
vọng hình ảnh đẹp đó sẽ xóa đi kỷ niệm xấu
trung thu năm nào của anh. Nghĩ thế Nhiên
bèn tìm mua tre và giấy màu về làm đèn. Với
hết tâm hồn, chẳng mấy chốc Nhiên làm xong
một chiếc đèn trái bí thật đẹp.
Như thông lệ năm nay cộng đồng cũng tổ chức
rước đèn, và thi quốc phục trẻ em. Mới 6 giờ
tối, trời còn sáng, nhưng lòng Nhiên đã thấy
nao nao. Nhìn em gái lăng xăng trang điểm
cho bé Hạnh, hối thúc nó mặc áo dài Việt Nam,
Nhiên vụt nhớ kỷ niệm Trung thu xưa. Thấy
đứa cháu phụng phịu trong chiếc áo dài con
con, Nhiên bật phì cười. Anh sẽ dẫn nó ra trụ
sở cộng đồng và đợi lúc mọi người chuẩn bị
rước dèn anh sẽ giao chiếc đèn mình làm cho
cháu. Chắc nó sẽ vui thích lắm.
Đêm Trung thu phụ huynh và trẻ con tới trụ sở
cộng đồng thật đông. Bé Hạnh tới nơi thấy
những đứa trẻ khác cầm lồng đèn giấy đủ màu
thì mặt vui lên. Nó níu tay Nhiên líu tíu nói:
- Bác Nhiên, con muốn một cái lồng đèn.
Nghe bé Hạnh nói vậy, Nhiên vui lắm:

Ánh nến lung linh làm rạng rỡ chiếc đèn, rạng
rỡ cả khuôn mặt anh. Anh đem đèn lại cho
cháu. Vừa nhìn thấy đèn bé Hạnh la lên:
- Ơ, cái đèn này không giống đèn mấy đứa kia
cầm. Con hổng thích đèn này đâu!
Mẹ bé Hạnh cũng nói:
- Anh cất đèn này đi, lại chỗ kia lấy lồng đèn
giấy họ phát "free" cho trẻ em kìa.
Mặc Nhiên

Vui Cười

Giúp Cho Sức Khỏe
Trong lớp cô giáo đang dạy về sức khỏe. Cô
kêu các học sinh: “Ngày mai mỗi em mang vào
lớp một món đồ có ý nghĩa giúp cho sức khỏe”.
Ngày hôm sau đến trường, cô giáo hỏi học
sinh:
Cô giáo: “Tí, em đem gì?”
Tí: “Dạ em đem băng keo cá nhân để băng vết
thương.”
Cô giáo: “Giỏi lắm. Tèo, em đem gì?”
Tèo: “Dạ em đem chai thuốc bổ của má em.”
Cô giáo: “Giỏi lắm. Bi, em đem gì?”
Bi: “Dạ em đem bình oxy.”
Cô giáo tròn mắt: “Em lấy ở đâu vậy?”
Bi: “Em lấy của bà ngoại em.”

- Đợi chút bác có đèn cho con.
Nói xong Nhiên ra sau thùng xe trịnh trọng lấy
chiếc lồng đèn trái bí. Anh thắp sẵn ngọn nến.

Cô giáo: “Vậy khi em lấy bà có nói gì không?”
Bi: “Bà chỉ nói thều thào ‘Đừng mang nó đi’.”
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Trần Nguyễn Ái Vi - Lớp Một

Nguyễn Ashley - Mẫu Giáo B

Nhằm mục đích khuyến khích các em học sinh
thường xuyên tham gia những sinh hoạt trong
trường và trau dồi tiếng Việt tại hải ngoại, TTVN
Văn Lang đã không ngừng nhắc nhở và kêu gọi các
em học sinh vẽ, tô màu, và viết thơ văn với đề tài
Xuân Đinh Hợi 2007. Tất cả các em tham gia sinh
hoạt báo chí này đều được nêu danh khen ngợi và
nhận lãnh một phần thưởng khuyến khích tại
trường Văn Lang. Ban Điều Hành Văn Lang xin
thành thật cám ơn quí vị phụ huynh đã bảo trợ
những phần thưởng tượng trưng dành cho các em
tham gia. Những món quà nho nhỏ đó đã đóng một
vai trò quan trọng trong phần khích lệ và cổ võ tinh
thần hăng say học tiếng Việt của các em trong
những ngày cuối tuần.

Diệp Bích Trinh - Lớp 5

Võ Thùy Khanh
Lớp Mẫu Giáo C

Vẽ Tự Do
Nguyễn Anh Khôi
Lớp Mẫu Giáo C
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Cảm Nghĩ Về Tết Đinh Hợi

Têt 2007 là Tết Đinh Hợi. Tết 2007 nhằm ngày Khi Tết đến, mẹ dẫn con đi coi múa lân và chở
17 tháng 2 dương lịch. Người ta dọn dẹp trưng con đi chùa lạy Phật. Con thích Tết tại vì con
bày nhà cửa. Người ta mua sắm đồ đạc trong nhà. được nhiều tiền lì xì và được chơi “bầu, cua, cá,
cọp”. Kỷ niệm dẹp mà con có trong dịp Tết là
Con thích Tết tại vì con có tiền lì xì, có áo mới, và con được múa xuân ở hội chợ Tết.
đi nhà bạn chơi. Con đi chùa sáng sớm với gia
đình và ăn chay. Cha mẹ dẫn con đi chơi ở nhà bà
Đồng Sydney – Lớp 3
con.
Tết 2007 gọi là Tết Đinh Hợi. Tết Đinh Hợi nhằm
Kỷ niệm trong tết của con là con có nhiều tiền lì ngày 17 tháng 2 dương lịch. Người ta sửa soạn và
xì hơn anh của con. Con thích ăn mứt dừa trong làm đồ ăn ngon, đồ chơi vui, và người ta dọn nhà
cho Tết sạch sẽ.
ngày Tết.
Vanessa Phan – Lớp 3 Em thích Tết tại vì mình chơi mấy trò chơi vui ở
Tết. Mình mặc đồ đẹp, ăn đồ ăn ngon, và nói
Năm nay, Tết 2007 gọi là Tết Đinh Hợi. Tết Đinh chuyện với bạn mình được. Tết, cha, mẹ em dẫn
Hợi nhằm ngày 17 tháng 2 dương lịch. Người ta em đi Linda Vista cho coi Múa Lân và nghe pháo
dọn dẹp nhà cửa, mua quần áo mới và cúng để sửa tết nổ.
soạn cho Tết. Con thích ngày Tết tại vì con thích
coi múa lân, và được tiền lì xì. Mỗi Tết, con ăn
Trần Trúc Quỳnh – Lớp 3
bánh tét, và ăn hột dưa. Kỷ niệm vui nhất của con
Hôm nay là ngày Tết. Cha mẹ, anh Hai, bà nội và
là coi đốt pháo bữa tối.
con đi hội chợ Tết. Nhiều người ta cười nói vui
Nguyễn Kimberly – Lớp 3 vẻ, ăn uống, nhộn nhịp ồn ào. Con thích nhất là
coi múa lân và ăn bánh tét. Cha mẹ và bà nội
Tết năm nay gọi là tết Đinh Hợi nhằm vào ngày thích coi nhạc. Buổi hội chợ Tết tóm lại rất là vui
17 tháng 2 dương lịch. Trước ngày Tết người ta vẻ mà con không bao giờ quên.
dọn dẹp nhà thật sạch, mua bánh chưng, mứt, trái
cây, và hoa mai để cúng tổ tiên.
Trần Shirley – Lớp 3
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Tết 2007 gọi là Tết Đinh Hợi. Tết 2007 nhằm
ngày 17 tháng 2 năm 2007. Người ta sửa soạn
mua sắm và dọn dẹp nhà cửa. Con thích Tết bởi
vì con lớn thêm một tuổi. Tết mẹ dẫn con đi hội
chợ. Kỷ niệm đẹp mà con đã có trong dịp Tết là
con về Việt Nam thăm Bà Nội. Tết có dưa hấu,
bánh tét, mứt dừa.
Nguyễn Khang – Lớp 3
Năm nay là Tết con heo. Mọi người sẽ ăn bánh
chưng và chúc ông bà. Ở hội chợ Tết năm nay,
Tết 2007 gọi là tết Đinh Hợi. Tết 2007 nhằm
Tết sẽ rất là vui tại có nhiều người nhộn nhịp và
ngày 17 tháng 2 dương lịch. Người ta sửa soạn,
pháo bông khi người ta múa lân.
dọn dẹp, chùi lau bàn thờ, đơm trái cây trên bàn
Con thích Tết tại vì con được nhiều tiền lì xì từ thờ, nấu bánh chưng bánh tét, làm bánh in.
gia đình và bạn. Con cũng thích Tết tại nó vui.
Tết tối đi chùa lạy Phật cầu an. Con đi qua nhà
Khi Tết mẹ dẫn con với em đi chơi ở hội chợ Tết.
cha mẹ để chúc tết cho cha mẹ và cha mẹ lì xì cho
Khi Tết con thích cờ bạc với em, em họ, và chú
các con và con còn đi hội chợ tết để mua lộc đầu
con. Con thích nhất bầu cua cá cọp. (Mẹ con nói
năm. Đi qua nhà cô, cậu, chú thiếm để chúc tết và
con có máu cờ bạc). Tết này con hy vọng con
còn đi chợ tết để mua hoa mai. Trái cây trong dịp
được nhiều tiền lì xì và dành thời giờ gia đình con
tết là trái hồng, dưa hấu, đu đủ, quít, xoài. Bánh
trong dịp Tết. Chúc mừng năm mới.
in, bánh chưng, bánh tổ, bánh tét và bánh đậu là
Đồng Kevin – Lớp 3 bánh có trong dịp tết. Có mứt và hoa mai trong
dịp tết.
Tết 2007 gọi là Tết Đinh Hợi. Gia đình của em đi
hội chợ tết và coi múa lân. Tết Đinh Hợi nhằm
Trần Janice – Lớp 3
ngày 17 tháng 2, 2007 dương lịch. Người ta dọn
dẹp nhà cửa cho sạch và chuẩn bị bàn thờ để dùng Tết Nguyên Đán là ngày đầu năm âm lịch. Tết là
trong những ngày tết.
ngày lớn và ngày lễ quan trọng của người Việt
Nam. Tết là ngày nghỉ của người Việt Nam, mọi
Em thích tết tại vì con được tiền lì xì và mặc áo người cùng gia đình tụ họp và chúc tụng Tổ Tiên
dài và những áo mới. Ngày tết cha mẹ chở em đi ông bà và cha mẹ. Nhà được chuẩn bị chưng bày
ăn và đi thăm ông bà nội ngoại. Một trong những hoa mai và trái cây.
kỷ niệm đẹp trong dịp tết là em và các bạn đại
diện cho trường Văn Lang để giúp vui văn nghệ Em thích Tết tại cha mẹ cho em bao lì xì. Em
trong dịp Tết 2006. Chúng em nhảy bài Xuân chúc ba mẹ em khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi.
Họp Mặt và bài Việt Nam Việt Nam. Khán giả vỗ Em cũng thích Tết tại em thích thăm viếng gia
tay thật nhiều khi chúng em vũ xong.
đình. Mỗi khi đi nhà của ông nội em chơi Bầu
Cua Cá Cọp với anh chị em họ. Em ăn mì và
Người ta trưng bày dừa, xoài, dưa hấu, bánh tét,
bánh. Đồ ăn rất là ngon. Tết là một trong những
bánh chưng, mứt dừa, mứt bí, mứt mãng cầu, và
ngày em ưa thích nhất.
hạt dưa. Tết rất là vui.
Nguyễn Ngọc Huyền – Lớp 3

Đan Hy – Lớp 3
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“Trật tự”

“Cảm Ơn Mẹ”

Chuyện xảy ra trong lớp Mẫu Giáo
C trường Văn Lang:

Trong lớp ba, cô giáo đang dạy các em về bài
học “Ngày Của Mẹ”. Cô hỏi: “Tại sao chúng
ta phải cảm ơn mẹ”?

Cô: "Trật tự" tiếng Anh có nghĩa là
“order”, "organized".
Trò: Con không hiểu.
Cô: Giữ “trật tự” có nghĩa là con
phải giữ “order”, "organized"
đó con.
Trò: Ồ, con hiểu rồi.
Cô: Vậy con đặt câu với chữ “trật
tự” cho cô đi.
Trò: “Mẹ con trật tự tô phở".
Cô: Trời!!!

Vui Cười

Kimberly: “Con cảm ơn mẹ tại vì mẹ chở con
đi học mỗi sáng.”
Quân: “Con cảm ơn mẹ tại vì mẹ thay tả cho
con lúc con còn nhỏ.”
Sydney: “Con cảm ơn mẹ tại vì mẹ chơi quần
vợt với con và thương con nhiều.”
Brian: “Con cảm ơn mẹ tại vì mẹ cho tiền con
mua đồ ăn ngon tại vì mẹ nấu không ngon.”
Cô: “Rất may là Brian không phải là con cô.”
☺

Có Ếch Tươi Không?
Chuyện có thật xảy ra trong chuyến du lịch
Việt Nam mùa Hè 2006. Hôm nọ có một ông
khách người miền Nam đi vào một nhà hàng.
Ông khách: “Ở đây có ếch không?”
Cô chủ quán: “Dạ có ạ.”
Ông khách: “Ềch có tươi không?”
Cô chủ quán: “Tươi chứ! Quán em bán toàn là
đồ tươi không ạ.”
Ông khách lại hỏi gặn lại: “Còn sống không?”
Cô chủ: “Dạ bảo đảm sống ạ.”
Ông khách: “Vậy cô cho tui một dĩa nhỏ.”
Cô chủ quán chạy vào trong, một lát sau đem ra
một dĩa ớt tươi!
Thì ra ông khách muốn ăn “ếch”, tiếng miền
Nam phát âm là “ết”, nhưng cô chủ laị là người
miền Bắc gốc Hà Nội, nghe “ết” lại cứ tưởng là
ớt”.

“Không”
Trong lớp mẫu giáo C tại Văn Lang, giờ tập
nói chuyện:
Cô: “Con đặt câu với chữ không”.
Trò: ♪ “Không, không, tôi không còn yêu em
nữa”. ♫
Cô: !!!

Màu Đỏ
Trong một kỳ thi Đố Vui Để Học trong lễ mãn
khóa tại trường Văn Lang bốn năm về trước.
Thầy Việt đưa ra câu hỏi về địa lý:
- Tại sao ở miền đông nước Việt đất có màu đỏ?
Trò Thủy-Tiên trong đội A trả lời: [Có lẽ em liên
tưởng chuyện vua Quang Trung giết giặc trên
sông Hồng chăng (?)]
- Thưa thầy đất có màu đỏ vì trong đất có nhiều
máu.
Cả trường: ☺
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Sự Tích Bánh Chưng

Chuyện Vui (Sưu Tầm):

Cô giáo giảng cho các em
nghe về bài học “Sự Tích
Bánh Dầy, Bánh Chưng”.
Theo sự tích, Tiết Liêu làm
bánh dầy có hình tròn, tượng
trưng cho vòm trời, còn bánh
chưng có hình vuông, tượng trưng cho đất. Sau
khi giảng xong, cô cho các em xem một đoạn
phim phóng sự về ngày Tết cổ truyền ở Việt
Nam, có cảnh gói bánh chưng. Sau khi cho
nếp, đậu vào lá chuối và xếp bánh thành hình
vuông rất đẹp mắt, người gói bánh chưng dùng
“bàn chưn” của mình đè lên bánh khi cột dây.
Bỗng một em trong lớp đưa tay lên và bảo:
“Cô ơi! Bánh chưng không phải tượng trưng
cho đất đâu mà là tượng trưng cho “bàn chưn”
của ông gói bánh kia kìa!”

Đi Thăm Ông Bà
Trong một lớp học cô giáo kêu học sinh viết
một bài văn với chủ đề “Em đi thăm ông bà”.
Không đầy năm phút sau Tí đã làm xong, nộp
bài sớm nhất và được cô giáo khen đáo để. Khi
về nhà cô giáo mở bài của Tí ra thì thấy trong
đó vỏn vẹn một câu: “Ông bà đi vắng”!

Ganh Đua
Cô giáo hỏi Tèo: “Tháng nào em cũng đứng
hạng bét. Tại sao em không chịu học ganh đua
với bạn bè vậy?”
Tèo nói: “Dạ tại cô thường dạy em là phải
nhường nhịn bạn bè”.

Tranh Vui
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Nào ai biết chuyện tình còn nhỏ tuổi,
Chú học trò giờ đã sõi làm thơ,
Xuân đầu mùa nên lắm mộng nhiều mơ,
Tình trên lá mong ngày nao kết trái.

Lá Ổi
Nắng rơi nhẹ trên mái nhà ngói đỏ,
Buổi tựu trường nghe lòng thấy lâng lâng,
Gió ru êm hàng hoa gạo đỏ ngần,
Thanh tân quá ven hồ bờ liễu rũ.
Nhét cặp sách vào hộc bàn gỗ cũ,
Chợt thấy nằm hai chiếc lá ổi xanh,
Lá còn tươi như mới hái trên cành,
Nghe thoang thoảng mùi ổi vườn thơm lạ.

Chiều hôm ấy vào miệt vườn tìm hái,
Trái ổi ngon kèm chiếc lá thật xinh,
Vườn nhà ai cây cảnh thật hữu tình,
Bên con lạch trĩu mận, xoài, mít, ổi.
Vườn vắng quá, gió thơm nồng nhẹ thổi,
Lén leo cây tìm được trái ổi xinh,
Vừa hái xong chưa kịp bỏ vào mình,
Tôi chợt bỗng nghe ai cười khúc khích.
Một cô gái ngồi cao trên cây mít,
Mắt đen tròn tóc xõa trán ngây thơ,
Trời ban ngày, mà tôi thấy như mơ,
Lòng xao xuyến chẳng vì ăn cắp ổi.

Nhớ chuyện cũ thơ ai đề trên lá,
Tôi mỉm cười viết nhẹ mấy dòng thơ,
Trả lại bàn chiếc lá nhỏ xanh mơ,
Còn thắm ướt hàng mực đen bút mới.

Tôi lắp bắp nói vài lời xin lỗi,
Cô chủ vườn lém lỉnh đòi tiền tôi,
Tôi mỉm cười: "Đợi một chút, cô ơi!"
Tôi trở lại với chùm hoa điên điển.

Rồi một bữa nắng hanh vàng thơ thới,
Trong hộc bàn lại có lá ổi xanh,
Đôi dòng thơ hồi đáp nét đẹp thanh,
Lời ngọt lịm như thơ tình Xuân Diệu.

Như quen trước, tôi và cô nói chuyện,
Chuyện cây dừa, bến nước, với hàng cau,
Cô chỉ tôi sim tím mọc nơi nào,
Có vài chú thòi lòi vừa nhảy nước.

Từ dạo ấy như cung đàn đồng điệu,
Khúc nhạc lòng tôi mượn trái ổi xanh,
Kèm bài thơ trên lá thật hiền lành,
Và thơ mộng của cuộc tình thứ nhất.

Chuyện cỏ nội hoa đồng sao êm mướt,
Tuổi mười lăm cô đẹp tựa trăng tròn,
Môi cô hồng dù chẳng một nét son,
Da cô trắng như dừa xiêm đúng nạo.

Thanh Tâm

Lá Ổi 2
Tình ta mỏng như sương mai huyền hoặc,
Em là ai? Cô gái hay nàng tiên,
Hẹn với ta trong giấc ngủ dịu hiền,
Như bướm trắng trong rừng chiều nhạt nắng.

Tôi đọc khẽ "Quê hương... chùm khế ngọt",
Cô mỉm cười trả lễ một bài thơ,
Tôi nghe xong lòng bỗng chợt sững sờ,
Vì cô đọc bài thơ trên lá ổi.
Thanh Tâm

Gió đừng thổi cho hồn tôi trầm lắng,
Để nghe lòng tinh khiết với nàng thơ,
Tình mong manh trên từng nét đơn sơ,
Gửi em đó nàng tiên trong lá ổi.
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Trang Mẫu GiŸo C

Em Tập Viết Văn

Ngày
Của
Mẹ

Mẹ ơi, con thương mẹ tại vì mẹ thương con. Mẹ
lo cho con. Mẹ dạy cho con lễ phép. Con yêu
“Con thích Tết tại vì” có lì xì, có nhiều đồ ăn, có mẹ.
Võ Thùy Khanh
múa lân, có lễ chùa.
Nguyễn Anh Khôi
Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm tại vì mẹ chăm
“Con thích Tết tại vì” con được ăn chả giò và sóc con lúc con còn em bé. Con vui lắm lúc mẹ ở
con có lì xì ở nhà. Con đi chùa cho Tết và con nhà. Happy Mother's Day.
Vincent
chào thầy. Má, ba, chị, và con coi người ta múa
lân.
Mẹ ơi, con thương mẹ lắm tại vì mẹ lo cho con.
Nguyễn Andrew
Mẹ mua cho con đồ đẹp. Thương mẹ lắm lắm
“Con thích Tết tại vì” con được lì xì. Con thích lắm.
Trần Nguyễn Ái Vi
đi chùa. Mẹ con mặc áo dài. Con chúc tết ông bà.
Gia đình con ăn bánh tết.
Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm tại vì mẹ thương
Diệp Sang
con lắm và chăm sóc cho con. Con không muốn
“Con thích Tết tại vì” có lì xì, có múa lân. Con mẹ bị đau lòng. Cám ơn mẹ. Happy Mother's
Day.
thích tết tại vì tết đẹp lắm.
Con của mẹ,
Phạm Thức
Phạm Tuấn

Tết Việt Nam

Kết quả trò chơi “Nếu / Thì”:
●
●
●
●

Nếu con té, thì con cười.
Nếu con ăn trái cam, thì con phải lau bàn.
Nếu chị ăn con chó, thì con ăn kẹo.
Nếu con chết trong cây đa, thì con sẽ bị lạnh.

●
●
●
●

Nếu con bị con beo ăn thịt, thì ba mẹ con chết luôn.
Nếu con không có làm bài tập, thì con bị bịnh.
Nếu anh ăn sâu, thì con ăn cừu.
Nếu con ăn con chó, thì con ói trên Harry.
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Em
Tập
Làm
Thơ
“Năm mới con kính chúc”
Chúc mẹ làm nhiều tiền.
Chúc ba làm nhiều tiền.
Chúc bà ngoại khỏe mạnh.
Đặng Hân

“Năm mới con kính chúc”
Con chúc mẹ sống lâu.
Con chúc ba khỏe mạnh.
Con chúc con học giỏi.

“Năm mới con kính chúc”
Chúc anh Cang học giỏi.
Chúc ba mẹ sống lâu.
Chúc dì đẹp quá chời.
Chúc ông bà sức khỏe.
Chúc bạn chơi vui vẻ.
Con thích tết nhiều lắm
Tại vì tết vui ghê.
Nguyễn Anh Khôi

Lý Cơ Quyền

“Năm mới con kính chúc”
Ba mẹ được tiền nhiều.
Ông bà được sống lâu.
Cô chú được trẻ đẹp.
Võ Thùy Khanh

“Năm mới con kính chúc”
Cho ba, mẹ phát tài
Cho bạn Thức mau lớn.
Cho anh Di khỏe mạnh.
Harry Mai

“Năm mới con kính chúc”
Chúc bà nội sống lâu.
Chúc ba mẹ khỏe mạnh.
Chúc chị Trang trẻ đẹp.
Chúc bạn con học giỏi.
Chúc gia đình năm mới!
Con thích tết tại vì
Con được đi chơi vui.

Nguyễn Andrew
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Trang Lớp Một
Do thầy Phan Đặng Lộc phụ trách
Tết Đến
Mỗi năm tết đến
Lòng em vui sướng
Được mặc áo mới
Chúc thọ ông bà
Chúc Tết cô chú
Hưởng đầy bao đỏ
Sung sướng mở quà
Tươi vui mừng xuân
Tại cộng đồng Việt
Jacqueline Lê
(Lớp Một)

HEO
Trung Hoa có nhiều heo nhất. Trung Hoa có khoảng 500 triệu con heo. Nước Mỹ có
khoảng hơn 60 triệu. Ở Đan Mạch có nhiều heo hơn là người tại vì Đan Mạch có 12
triệu con heo và 5 triệu người. Ở Iowa, nơi xứ lạnh, có 15 triệu con heo. Có khoảng
10 triệu con heo ở North Carolina, nơi xứ nóng. Chỉ có khoảng 1000 con heo ở
Alaska, một nơi thật lạnh. Mỗi con heo có một lỗ mũi, một đuôi nhỏ, bốn chân và bốn
móng. Trên đầu heo có hai lỗ tai. Con heo có 44 răng. Có tất cả khoảng 500 giống
heo khác nhau trên thế giới.
Giống heo Mọi là ở Việt Nam. Điều đó thật hay tại vì con heo Mọi rất dễ thương và con cũng xuất xứ
từ Việt Nam. Người ta có thể nuôi heo Mọi như thú vật trong nhà. Heo mọi cân nặng từ 25-50 ký.
Con heo ngủ tới 13 giờ một ngày. Heo thích ở trong sình tại vì nó muốn mát và nó không muốn bị
cháy nắng. Con thích heo tại vì heo dễ thương.
Trần Nguyễn Ái-Vi (Lớp Một)
Sưu tầm
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Luận Văn:

Lễ

Giáng Sinh

Buổi tối Noel đường phố Sài Gòn thật tưng bừng. Người người đi bộ tới nhà thờ Đức Bà để xem lễ.
Cả nhà quây quần trang trí cho cây thông xanh. Ba mẹ lo gói những món quà còn các em nhỏ thì vui
thích hát vang bài thánh ca.
Minh Tạ
oOo

Trong ngày Giáng Sinh con đến nhà cô và bác ở Arizona. Xe chạy năm tiếng đồng hồ, con thật vui khi
gặp lại cô bác và các anh. Trong ngày Giáng Sinh con mở được nhiều quà. Và sau đó con được chụp
hình cùng cô chú bác để kỷ niệm. Con hy vọng mỗi năm được gặp cô bác và các anh.
Jacqueline Lê
oOo

Ngày Giáng Sinh mẹ và con đi mua đồ cho gia đình. Nhà con có máy Nintendo cho em con chơi. Mẹ
con mua giày và áo cho con mặc. Con mua kẹo cho em con bên See's Candy. Ở nhà con và mẹ con
gói quà cho em con và để ở gốc cây Giáng Sinh, mà em con mở quà liền.
Trâm Lê
oOo

Trong ngày Giáng Sinh mẹ con dẫn gia đình con đi ăn ở East Buffet. Khi gia đình tới đó mẹ con tìm
chổ ngồi. Sau khi gia đình con có chổ con chuẩn bị lấy dĩa để gắp đồ ăn. Con thấy nhiều đồ ăn lắm,
một món con thích là bánh há cảo. Sau khi con ăn đồ ăn kia, con đi lấy đồ ăn tráng miệng. Trước khi
con đi về con lấy kem đem theo.
Diana Lê
oOo

Ngày Giáng Sinh con đi tới nhà của Thiên Lộc chơi vui vẻ. Tuy vậy con phải ăn cơm trước khi con
chơi với chị anh họ của con. Ngày Giáng Sinh con ăn bánh canh và dưa hấu. Thật là ngon quá. Sau
khi con ăn con chơi với chị họ con, ca múa vui vẻ và cho dì của mình thấy. Sau đó con nghe mẹ con
kêu con đi đánh răng. Con chạy tới mẹ cho mẹ kéo chỉ răng cho con. Sau đó con lấy bàn chải đánh
răng, trét kem xong rồi đánh răng. Sau đó con xin mẹ con cho con chơi chút nữa thì mẹ cho con. Sau
khi chơi con phải đi về nhà.
Trần Nguyễn Ái Vi
oOo
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Trang Lớp Hai
Do thầy Đào Công Minh phụ trách

Luận Văn: Tại Sao Em Học Tiếng Việt
Con biết tiếng Việt tại vì con là người Việt. Ba mẹ con cho con đi học ở trường tiếng Việt mỗi thứ Bảy
với anh em con. Ba mẹ thích con làm bài làm tiếng Việt giỏi. Nếu em con không biết con phụ em con
làm. Mẹ muốn con biết tiếng Việt tại vì khi lớn con qua Việt Nam, con phải biết nói tiếng Việt với gia
đình bên đó. Ở bên Việt Nam vui lắm nếu không biết nói tiếng Việt là không có vui nhiều. Con học
tiếng Việt mấy năm rồi. Con biết nhiều nhưng chưa biết đủ. Bây giờ con học tiếng Việt mấy năm nữa
mới xong.
Huỳnh Ẩn Brandon
oOo

Em học tiếng Việt bởi vì ba mẹ muốn em biết tiếng Việt. Ba mẹ em không muốn con mất nguồn gốc.
Em cũng muốn học tiếng Việt để biết tiếng Việt và văn hóa của Việt Nam. Em muốn đọc tiếng Việt,
và em muốn viết tiếng Việt. Em thích đi học mỗi tuần bởi vì em có bạn và thầy cô giảng dạy để giúp
em học tiếng Việt. Em học tiếng Việt để em đọc báo Việt Nam. Học tiếng Việt có lợi cho em bởi vì
em có thể đọc, viết và hiểu được tiếng Việt.
Nguyễn Thompson
oOo

Hồi xưa con còn nhỏ, con nghe mẹ và cha nói tiếng Việt cùng nhau. Con hỏi mẹ dạy con tiếng Việt.
Mẹ nói con đi học tiếng Tàu đi. Năm 2001 con đi học tiếng Tàu, con học khó và không hiểu. Một
tháng sau con không muốn đi học mẹ giận con. Mẹ nói con muốn đi hoc tiếng Tàu là phải đi học tiếng
Việt. Con trả lời "okay". Mỗi ngày thứ Bảy con đi học tiếng Việt ở Linda Vista. Mẹ con chở con và
em con đi học còn cha chở chúng con về. Con năm nay học lớp Hai, con thích học lớp Mẫu Giáo A
bởi vì con thích cô giáo. Cô Trang dạy học hay lắm và học sinh biết dùng đúng từ và viết từ. Bốn năm
sau con học lớp Hai, và lớp Hai học sinh làm việc nhiều lắm. Thầy Minh dạy học sinh nhiều từ và học
sinh hiểu phải làm gì. Thầy dạy đặt câu cho đúng đắn, và viết nhiều câu cho học sinh diễn tả nhiều ý
kiến.
Con suy nghĩ nếu con đi vô trường Đại Học con không biết con còn có thì giờ đi học tiếng Việt mỗi
thứ Bảy. Con muốn học nhưng con không đủ thì giờ làm bài Mỹ và bài Việt. Mẹ nói con học tiếng
Việt là hay lắm và con nói chuyện với người Việt được. Con thích học và muốn nói được tiếng Việt.
Minna Lý
oOo
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Con phải học tiếng Việt vì ba mẹ bắt buộc con. Nhưng ba mẹ bắt buộc con học
tiếng Việt vì có nhiều lợi. Nhưng mà con biết ba lý do tại sao con phải học tiếng
Việt.
Một lý do là con phải biết hai thứ tiếng vì con phải đi trường UCSD. Trường
UCSD nói nếu con không biết hai thứ tiếng thì con không vô trường UCSD được.
Cái đó nghĩa là con không có việc làm, con không có tiền. Cái đó là một lợi tại sao
con phải học tiếng Việt. Lý do tại sao nữa là học tiếng Việt giúp con nói chuyện dễ.
Nếu có người Việt chổ trường, việc làm hoặc phố Việt Nam, con có thể nói chuyện
với tất cả. Con không cần nói tiếng Việt trong trường Mỹ nhưng mà con phải nói
tiếng Việt trong trường của tiếng Việt. Trong việc làm, nếu có khách hàng Việt Nam, con phải nói
tiếng Việt cho khách hàng hiểu con dễ nữa. Nếu con không biết tiếng Việt khi thăm Việt Nam, sẽ
không có người nào hiểu con đang nói cái gì. Cái đó nghĩa là con không biết mua đồ ăn, không biết
làm sao ở trong Việt Nam, không biết kiếm chỗ khách sạn. Vậy cái này là lý do tại sao con nên biết
nói tiếng Việt. Lý do này là cuối cùng. Con phải học tiếng Việt là vì con là người Việt. Nếu con
không biết nói tiếng Việt nhiều người tưởng con là Mỹ. Nhưng mà con phải học tiếng Việt vì ba mẹ
bắt buộc con. Con không có nhiều chọn lựa.
Đó là tất cả lý do tại sao con phải học tiếng Việt.
Trần Quốc
oOo
Con đi học vì khi nào con lớn con muốn làm dược sĩ, con phải biết nói tiếng Việt. Mẹ nói con gắng
học vì lớn lên con không có thì giờ học tiếng Việt. Con muốn đi học vì con muốn học nói tiếng Việt
với bạn ở nhà và trường học Mỹ. Mẹ muốn con học tiếng Việt vì mẹ không biết nói tiếng Mỹ. Mẹ nói
con đi học về con nói chuyện với cha mẹ, ông bà được thì làm đồ cho cha mẹ ông bà dễ. Khi nào cha
mẹ muốn con đi mua đồ, mẹ gọi điện thoại cho con, kêu con mua đồ gì, ở đâu. Con muốn nói tiếng
Việt vì con có đi Việt Nam con biết nói với bạn, nói với người ở Việt Nam và người bán đồ.
Brian Lý
oOo
Khi năm mới con chơi trò chơi. Con vẽ con chó, con nhền nhện, con thỏ, con rùa luôn. Con đi cắm
trại. Con đi Boomers khi con cắm trại về. Năm mới con chơi với đồ chơi súng, con chơi với máy vi
tính của con. Con qua nhà của bạn rồi con đi học. Khi con đi học con đọc sách. Con ở nhà ăn cơm.
Ba mẹ ở nhà ăn cơm với con. Đêm Haloween con đi chơi với bạn con. Con đi lấy kẹo. Ngày
Christmas con mở quà của con. Con với bạn con chơi múa lân tại Moon Festival.
Lâm Hoàng Thiên An
oOo
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Trang Lớp Bốn
Do thầy T“n Thất Duy phụ trŸch

Đố Vui

Đầu Năm

7) Tôi là một thứ trái cây
Hỏi vào, ra nắng sẽ ra bệnh này
Hỏi đi, dấu sắc tới ngay
Thành ra thứ để cho bầy heo xơi.
(Xem giải đáp trang 70)

Hỏi: Là trái gì?

1) Gà thỏ nhốt chung một chuồng
Đếm chân ba mươi bốn, đếm đầu mười ba
Hỏi: Có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?
2) Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn
Hỏi: Có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?
3) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ___
Hỏi: Số kế tiếp là số mấy?

8) Vua gọi Hoàng Hậu bằng gì?
9) Thân em có ba mảnh
Sau lớp lưới mỏng manh
Luôn phục vụ các anh
Lên tinh thần tươi mát
Hỏi: Là cái gì?
10) Đầu khóm trúc, lưng khúc rồng
Sinh bạch, tử hồng là cái chi chi?

4) Chứng minh: 4 : 3 = 2

Hỏi: Là con gì?

5) Vì sao những ngôi nhà to người ta gọi là “biệt
thự”?
6) Cắt đuôi thì điếc tai anh
Cắt đầu thành quả trên cành cây cao.
Không ai cắt xén thì sao,
Lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ chìm.
Hỏi: Là chữ gì?
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Tìm 7 điểm khác nhau:

(Xem giải đáp trang 70)

Con Heo Con Của Mẹ

Mười hai năm trước mẹ sanh con ra vào năm con heo. Mẹ nói con là con heo con cưng của mẹ.
Lúc con còn nhỏ mẹ dạy cho con nói và hát, tập cho con đi, nấu đồ ăn cho con ăn, may quần áo cho
con mặc và lúc nào cũng chơi với con hết. Lúc con bịnh mẹ cho con uống thuốc cho con mau hết và
nghỉ làm để lo lắng cho con. Lúc con lớn thì mẹ chở con đi học và đi bơi mỗi ngày. Mẹ giúp đỡ con
học và dạy cho con làm người tốt và hữu dụng. Mỗi khi mẹ đi công tác xa, lúc nào mẹ cũng nhớ mua
con heo bằng đất về cho con hết.
Con ước ao con mãi mãi là con heo cưng của mẹ. Một trăm năm nữa, một ngàn năm nữa con cũng vẫn
là con heo con của mẹ.
HEO CON
Nguyễn Hồng Trinh
Lớp 4
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Giảng Vi˚n Ti˚u Biểu Ni˚n Kh‚a 2005-2006:
Thầy T“n Thất Duy
Tôi được biết gia đình thầy Tôn Thất Duy từ ngày thầy đưa các cháu đi
học tiếng Việt tại Trung Tâm Văn Lang. Bao lâu rồi, tôi không nhớ rõ,
nhưng từ hồi các cháu mới bắt đầu đi học và nay đã có cháu vào đại
học. Thầy Tôn Thất Duy, cũng như một số các thầy cô khác, bắt đầu là
phụ huynh đưa con em đến trường học và sau đó tình nguyện phụ
giúp vào ban giảng huấn hoặc điều hành trường.
Thầy Duy tham gia vào ban giảng huấn trường Văn Lang đã được 9
năm, chuyên phụ trách lớp 3 và lớp 4. Từ 5 năm nay, thầy còn kiêm
thêm chức vụ Giám Học. Vừa làm Giám Học, vừa trông nom lớp Bốn,
Thầy Duy đang hướng dẫn nhưng thầy còn cần mẫn kiêm thêm bao nhiêu việc “linh tinh” của
các em tham dự cuộc thi hóa trường. Tất cả các thầy cô giáo và đa số các phụ huynh, học sinh đều
trang ngày lễ “Halloween biết và rất cảm kích thầy Duy là người thường xuyên đến trường sớm
2005” tại TTVNVL..
nhất và ra về trễ nhất.
Đầu giờ học, thầy cùng các con lo mở cửa trường, điều động sắp xếp bàn ghế học, lo cho các em trật tự
sắp hàng chào cờ hát quốc ca và tuần tự vào lớp. Cuối giờ học, thầy lại điều động học sinh lo trả bàn
ghế về chỗ cũ, lượm nhặt rác, khóa cửa các lớp và cổng trường sau khi chờ đợi tất cả các học sinh đã
được phụ huynh rước về. Ngoài giờ học, thầy Duy còn là người luôn giữ liên lạc với các thầy cô và
phụ huynh, lo phối hợp cho các lớp có đầy đủ giảng viên các tuần sau. Những buổi picnic, những đêm
văn nghệ Trung Thu, những hội chợ Tết, những buổi họp mặt thầy cô giáo... đều có sự đóng góp đắc
lực của thầy Duy, từ việc tổ chức dến việc thi thố tài văn nghệ.
Vì trường nghèo thiếu chỗ học nên lớp Bốn của thầy thường phải họp tại các bàn “picnic” ngoài sân
hay trong hành lang. Cộng với bao chuyện phải “gánh vác” nhưng, vì lòng mến trường yêu trẻ, thầy
luôn vui vẻ, không bao giờ phàn nàn. Các em học sinh lớp Bốn cũng biết đuợc lòng ưu ái của thầy
nên rất ngoan, chịu khó học và phụ giúp việc trường.
Như đã trình bày những năm trước, một trong những lý do chính giúp TTVN Văn Lang được tồn tại
sau hơn 20 năm phục vụ cộng đồng ở San Diego là trường may mắn có được các thầy cô tiêu biểu,
luôn luôn nghĩ đến các học sinh và các giảng viên khác trước bản thân mình. Thầy Tôn Thất Duy là
một trong những thầy cô có tinh thần cao quý này, và toàn thể thầy cô TTVNVL San Diego rất hãnh
diện tuyên dương thầy Duy làm thầy giáo “tiêu biểu” cho niên khóa 2005-2006. Đúng ra các anh chị
em muốn “bỏ phiếu” cho thầy Duy đã mấy kỳ, nhưng vì lòng khiêm tốn và “gallant”, thầy đã tự đặt
mình bất hợp lệ, tình nguyện vào ban kiểm phiếu. TTVNVL San Diego rất hân hạnh có được một
giảng viên cao quý như Thầy Duy, và đồng lòng hãnh diện vinh danh thầy Duy là thầy giáo gương mẫu
của trường Văn Lang năm nay.
T/M Ban Điều Hành Văn Lang
Cao Mạnh Chinh
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lạ mà tụi nó nhìn dữ vậy. Tội chợt nghĩ ra, tôi
đã cao hơn trước nhiều, nước da tôi lúc này
trắng lắm, vì tôi đã lâu rồi từ giã những cuộc
tắm mưa, những buổi chiều theo mấy thắng con
trai phá làng phá xóm. Tôi chạy vội về nhà
trong tiếng cười vô duyên của mấy thằng quỷ
trông theo. Về nhà tôi lấy cọng nhợ cột vào
chân con gà mà rủa thầm: "Đồ thứ gà mắc toi
mắc dịch, tại mầy mà tao phải tê hê đầu làng
cuối xóm".

Tắm
Mưa

Quê tôi vui nhất là cái thú tắm mưa, cái thú mà
tôi đã để lại cho quê hương yêu dấu, cho tuổi
thơ trong mái ấm gia dình dạo ấy.
Mưa quê tôi ấm lắm không lạnh lẽo như bên
này. Một lũ bạn cùng xóm chạy dành nhau
hứng mưa từ cái máng xối trước nhà. Trời quê
tôi mưa gầm thét chớp giăng trời, mà như tôi đã
quen. Chỉ mê hớt bong bóng mưa, rượt đuổi
nhau cho đến khi mẹ xách roi ra kiếm.
Năm ấy tôi 12 tuổi nên không còn tê hê chạy ra
ngoài như xưa nữa. Nhìn con nhỏ em tung tăng
ngoài mưa mà tức, lòng nao nao muốn chạy ra
theo nó mà thấy kỳ kỳ sao đó. Từ dạo ấy tôi
vẫn tắm mưa nhưng chỉ tắm bên máng xối
trong nhà. Một bữa ấy tôi đang tắm mưa bên
hiên nhà, bỗng nghe tiếng ngoại tôi kêu: "Sáu à
chạy đi kiếm con gà coi con, để trời mưa nó
chạy vô nhà người ta bắt mất". Tôi nghe lời
ngoại mon men theo hàng rào thấy con gà mắc
mưa bên giậu hàng xóm. Tôi rón rén lại chụp
vào chân nó. Con gà mắc dịch hay được, nhảy
cỡn lên chạy miết ra lộ. Tôi càng nóng lòng lao
theo con gà, bọn trẻ hàng xóm đang tắm mưa
chợt dừng lại ngơ ngẩn trông theo tôi ví con gà.
Thằng Tèo trạc tuổi tôi ở nhà gần đó thấy con
gà chạy tới nó chạy ra chận ngang, con gà
hoảng hốt lủi vào góc, tôi nhanh tay chụp lấy
đôi chân nó. Quay lại tôi thấy thằng Tèo đang
nhìn tôi bằng cặp mắt kỳ lạ, có lẽ tại cả năm rồi
nó không thấy tôi ra tắm mưa chung nữa. Tôi
ngượng ngùng quát khẽ: "Nhìn cái gì thằng
quỷ." Tôi xách con gà chạy vội về nhà. Lũ trẻ
hàng xóm đã kéo ra thật đông đứng bên đường
nhìn tôi. Tôi chợt cúi xuống nhìn xem tôi có gì

Thôn Đoài

Thu Về
Lành lạnh hơi thu đã tới rồi,
Ngoài trời lác đác lá vàng rơi,
Gió thu hiu hắt đùa sương xám,
Cũng xám như màu mái tóc tôi,
Tôi ước thời gian chầm chậm trôi,
Mỗi chiều ra nhặt lá phong rơi,
Ép vào trong sách cho thêm thắm,
Đẹp mãi như tình thu với tôi.
Hôm nay trời lạnh rảy sương mù,
Bên song thả khói, mộng phù du,
Nhạn về in bóng hồ xanh thẫm,
Cúc nở vàng sân giữa gió ru.
Nhìn lên mây trắng trời một khoảnh,
Ngó lại đời buồn đã mấy thu,
Sầu gieo trên tóc dài lại ngắn,
Hồn đắm theo tình tỏ chợt lu,
Suối chảy bên trời mây lảng đảng,
Lá vàng chao đảo giữa hoang vu,
Vạn vật ngây sương tình hư ảo,
Bến nước buồn thiu tiếng cúc cu.
Trúc Giang
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Đêm Tiền Đồn

Cười Chút Chơi

Ở Dơ
Một buổi đẹp trời, theo lời giới thiệu của bà con,
thầy Minh dìa Phú Yên coi mắt người đẹp. Sau khi
chào hỏi làm quen với gia đình, thầy Minh xin số
điện thoại của cô gái để tiện việc liên lạc, cô trả lời:
- Dợ, em hơi hơi ba bữa tém một bữa! (223-7817)
Liếc nhìn người đẹp "hai ba bữa tắm một bữa" thầy
Minh hơi bị "dội" nên xin kiếu từ hẹn ít bữa trở lại.
Thầy Minh tiếp tục lân la lên xóm trên để coi mắt
người khác. Tới nhà người quen giới thiệu gặp cô
này trông cũng dễ coi, thầy vào nhà trò chuyện, và
xin số điện thoại để liên lạc, cô này trả lời:
- Dợ, em là năm séo bữa, không tém, không tém!
(567-0808)
Thầy than thầm trong bụng “năm sáu bữa không
tắm”, người coi cũng được sao mà ở dơ quá chịu
sao nổi. Thầy tiu nghĩu xin cáo lui về nhà người
quen nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại mon men lên
xóm trên coi mắt người khác, trước khi ra về thầy
không quên xin số điện thoại, người đẹp cười tỏn
tẻn:
- Dợ, nhà em là tém chín bữa một năm không tém
(897-1508).
Chời ơi, “một năm không tắm” chẳng thà dìa nhà
hát bản Đời Tui Cô Đơn còn hơn. Chán nản quá
Thầy chào cô ra về. Cô còn nói với theo:
- Còn thầy muốn gặp riêng em thì cứ gọi tém hơi
không, tém hơi, tém hơi (820-8282).
Tưởng cô gái mời thầy “tắm hơi riêng”, thầy sảng
hồn leo lên xe đò dzông dìa Sài Gòn một nước.

Trong hoang lạnh giữa mưa ngàn gió núi,
Nghe giọt buồn tí tách nhỏ vào tim,
Chú dế than rã rích suốt đêm trường,
Chợt ngừng lại trông hỏa châu thắp sáng.
Thuyền đã chảy trôi đời mình xa lắm,
Bỏ quãng đời áo trắng lại sao lưng,
Những mộng mơ cùng bóng dáng thiên thần,
Chung nhịp bước bên hàng me dịu mát.
Nơi tôi đến, ngày đêm rền đại bác,
Có người tình là thỏi sắt trên vai,
Có hỏa châu thắp sáng suốt đêm dài,
Và nhung nhớ người em yêu cổ tích.
Anh mơ sẽ trở về trong huyền thoại,
Vào rừng sâu tìm công chúa ngủ yên,
Tìm lên môi nụ hôn ngọt êm đềm,
Và ánh sáng thần tiên trong mắt ngọc.
Chiều hôm đó mưa rừng về trắng xoá,
Bên ven đồi ngồi gác lỗ châu mai,
Có bài ca hát mãi suốt đêm dài,
Tình đất nước cùng người yêu bé nhỏ.
Mưa đã tạnh trăng đầu ghềnh thật tỏ,
Như niềm tin vừa lấp lánh trời cao,
Đêm cao nguyên trời đen kịt một màu,
Nghe gió hú giữa hoang tàn cô tịch.
Ôi nhớ quá bóng nàng tiên áo trắng,
Cánh thư hồng ai gửi vẫn còn đây,
Người dù xa tình vẫn mãi tràn đầy,
Nghe ấm áp suốt đêm dài giá lạnh.
Xuân đã đến trên vì sao lấp lánh,
Lời nguyện cầu cho non nước bình yên,
Bên trường xưa bóng nhỏ mãi dịu hiền,
Bên hàng phượng đợi anh về nhỏ nhé.

[Tác giả gốc ngưòi Phú Yên, viết cho vui cười chút chơi và
không có ý nhạo ai cả. Mong độc giả, nhất là đồng hương
Phú Yên, thông cảm.]

Thanh Tâm
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Tu Nghiệp Sư Phạm 2006
“Chung tay bảo tồn và phát huy tiếng Việt tại hải ngoại”

Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm năm nay đã được Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ
Nam Cali tổ chức từ chiều thứ sáu ngày 11 tháng 8 đến chiều chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2006 tại
Orange Coast College, Costa Mesa, California. Năm nay trường Văn Lang San Diego chỉ có tôi, cô
Mỹ, cùng hai đấng phu quân, thầy Doanh và thầy Hồng, trong vai trò hai thầy giáo “bất đắc dĩ” Văn
Lang đi tham dự. Hơi nản lòng, nhưng chúng tôi vẫn khăn gói lên đường để hôm nay có dịp báo cáo
lại cho toàn thể các thầy cô Văn Lang được rõ.
Gần 1 giờ chiều ngày thứ sáu tôi và ông xã mới
rời khỏi sở làm, chạy vòng vòng gởi hai đứa con
và chú chó nhỏ để vội vã về nhà thu xếp hành lý.
Quýnh quáng quá tôi quơ đại vài bộ đồ, một mớ
áo dài, thấy gì quơ đó thảy đại vào cóp xe… một
chút thì đầy nghẹt xe luôn! Bụng đói cồn cào mà
chẳng có thì giờ ghé tiệm ăn, chúng tôi vội vã lên
đường, chạy đến trường Orange Coast College thì
vừa đúng 6 giờ chiều. Cô Mỹ thì còn phải chờ
phu quân đi làm về cho nên đến trễ hơn khoảng
hai mươi phút. Vừa mệt nhoài vừa đói bụng rã
ruột, tôi nhanh nhẩu sắp hàng ghi danh, rồi “chơi”
luôn hai khúc bánh mì và ly cà phê của Lee’s
Sandwiches do ban tổ chức cung cấp cho khóa sinh. Lần đầu tiên đi tu nghiệp, tôi chẳng quen ai hết
nên chỉ ngồi nhìn người qua kẻ lại, còn cô Mỹ thì gặp được nhiều bạn bè cũ, tay bắt mặt mừng và hàn
huyên tâm sự.
Đến 7 giờ 30 phút thì buổi lễ khai mạc được bắt đầu. Năm nay có tổng cộng 175 khóa sinh từ khắp nơi
trên nước Mỹ tham dự tu nghiệp, và được chia đều thành 10 toán. Lúc ghi danh thì mỗi khóa sinh
được phát cho một cuốn sổ tài liệu và tờ giấy nhỏ ghi số toán của mình. Tôi và cô Mỹ vào toán số 10,
thầy Doanh vào toán 9, và thầy Hồng vào toán số 4. Sau phần nghi thức khai mạc thì các thầy cô gia
nhập vào toán của mình, rồi tự đề cử một toán trưởng và một toán phó. Thầy Doanh được bầu làm
toán trưởng của toán 9, đặt tên cho toán mình là toán “Cửu Long”. Tôi thì làm toán phó, cùng toán số
10 với cô Mỹ, đặt tên là “Quê Hương”. Riêng thầy Hồng thì bị trôi dạt vào toán số 4, tên gọi là “Trùng
Dương”. Sau đó, ban tổ chức cho biết đề tài của cuộc thi báo chí năm nay, còn phần văn nghệ thì mỗi
toán trưởng đại diện đi bốc thăm bài nhạc cho toán của mình. Kết quả là toán 9 sẽ trình diễn hoạt cảnh
bài “Gạo trắng trăng thanh”, toán 10 bài “Chuyện tình người trinh nữ tên Thi”, và toán 4 bài “Nỗi
buồn Châu Pha”. Đã hơn 10 giờ đêm mà các thầy cô vẫn còn tập họp với toán của mình, vừa bàn sơ
khởi về cuộc thi báo chí và văn nghệ cho ngày mai, vừa nhâm nhi tô cháo nóng ngon thật là ngon…
Khi về tới khách sạn, check-in xong thì đã hơn 11 giờ khuya rồi.
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Suốt ngày hôm nay tôi loay hoay chạy nước rút để tranh thủ vào trường đúng giờ, đường xá xa xôi, lại
bị kẹt xe vì gặp tai nạn giao thông trên đường đi, cho nên giờ thì lưng rêm và tay chân thì thật rã rời!
Nhưng khuya thế đó mà tôi đâu có yên tâm ngủ được đâu. Trong đầu cứ hết nghĩ đến cuộc thi báo chí,
lại nghĩ đến văn nghệ. Nhìn vào chương trình thì thấy mình chỉ có không đầy hai tiếng đồng hồ để
hoàn tất báo chí, còn văn nghệ thì chỉ có tổng cộng khoảng ba tiếng thôi, kể luôn cả giờ nghỉ xả hơi, ăn
trưa và ăn tối! Tôi cứ nghĩ trong bụng rằng, thi văn nghệ gấp rút với một đoàn “lính mới” vừa gặp
nhau chưa kịp biết mặt nhớ tên như vầy thì thôi chết chắc rồi. Gần 3 giờ sáng rồi mà tôi vẫn ngủ chưa
được. Vừa hăng hái nghĩ đến chương trình ngày mai, vừa lo lắng không biết đội binh thầy cô mới này
có là team player, đoàn kết với nhau để làm việc hay không? Nằm nghe CD “Chuyện tình người trinh
nữ tên Thi” và suy nghĩ tứ tung, rồi ngủ quên từ bao giờ tôi không biết…
Đúng 7 giờ sáng hôm sau, tôi và cô Mỹ đã có mặt tại trường, lui hui tìm nhóm của mình, vừa cùng
nhau ăn sáng, vừa bàn về bích báo. Cả toán tôi đồng ý đặt tên báo nhóm mình là “Quê hương và tiếng
Việt”. Mỗi người trong toán sẽ đóng góp ít nhất một bài, thể văn tùy mình tự chọn. Người thì viết
đoản văn, người thì viết thơ, người thì lo mục đố vui, người thì lãnh phần hoa thơm cỏ lạ, trang gia
chánh, v.v. Riêng tôi thì “đăng ký” làm một chuyện vui cười nhỏ và viết một bài thơ thất ngôn bát cú,
vừa ngắn vừa dễ. Sau đó thì mọi người tản lạc nhau tự đi về phòng học của mình. Tương tự như
những năm trước, chương trình học hôm nay bao gồm nhiều lớp khác nhau: dạy ráp vần, cách điều
khiển sinh hoạt, phương pháp luyện trí nhớ, âm nhạc trong việc giảng dạy Việt ngữ, v.v.
Đến 10 giờ 35 sáng thì lớp học đầu tiên của sáng
thứ bảy được chấm dứt và nối tiếp theo là phần làm
bích báo. Toán 10 chúng tôi lui hui tìm nhau, đi
nhận lãnh dụng cụ làm báo, rồi lại tụ họp để chụp
hình cả trường. Khi cả nhóm cùng nhau tìm được
phòng trống và bắt đầu làm báo thì đã mất một
khoảng thời gian quý báu rồi! Thế rồi cả toán xúm
lại, người thì viết bài, người thì trang trí, người thì
viết danh sách toán viên, người thì cắt dán, tô màu,
v.v. Mỗi người làm một chuyện không ngừng tay;
đang làm mà lúc nào cũng có người nhắc nhở, “30
phút nữa”, “15 phút nữa”, “10 phút nữa”, “5 phút
nữa”… Khi tờ báo hoàn tất xong thì chỉ còn ba bốn
phút nữa thôi là đến giờ nộp báo. Anh toán trưởng và hai ba người ba chân bốn cẳng hộ tống chạy đi
nộp báo, để tránh không bị trừ điểm vì nộp trễ giờ qui định. Vui thì vui thật, nhưng tôi toát cả mồ hôi
hột luôn! Cả nhóm tôi ai cũng rất hãnh diện vì mình đã cùng nhau hoàn tất tờ bích báo này. Thật là
cảm kích khi thấy các thầy cô đoàn kết nhau để làm việc, thật đúng như chủ đề của khóa huấn luyện và
tu nghiệp năm nay “Chung tay bảo tồn và phát huy tiếng Việt tại hải ngoại”.
Vừa xong báo chí mệt mỏi vô cùng, tưởng được nghỉ xả hơi một chút trong khi ăn trưa, ai dè đâu
chúng tôi còn phải sắp hàng chờ chụp hình cho toán của mình. Toán 10 [bù] của tôi và cô Mỹ là toán
cuối cùng, chờ mòn mỏi không còn xí quách cho nên bỏ giữa chừng. Rồi nào là sắp hàng lấy thức ăn,
nào là tìm chỗ tập họp nhóm và bàn chuyện văn nghệ, rốt cuộc rồi thì cũng chẳng còn thì giờ gì để đi
chụp hình kỷ niệm cho cả nhóm nữa. Vì thế, tuy rằng tôi được hân hạnh quen nhiều thầy cô chuyến đi
tu nghiệp này, nhưng thật tiếc thay, tên thì tôi không nhớ hết, mà lại chẳng có hình để lưu niệm cho
toàn nhóm.
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Cho phần văn nghệ, tôi lẹ tay dành trước phần lipsing làm người kể lại cuộc tình nàng trinh nữ tên
Thi. Đây là cách hay nhất để trốn không phải múa
[Tôi học nghề của thầy Duy năm ngoái đấy, các thầy
cô ạ!]. Cũng may mắn thay tôi có đem theo chiếc
áo dài trắng thầy Duy mới vừa may dùm tôi ở Việt
Nam tuần trước, tôi đưa cho Cô Phương trong cùng
nhóm mặc thử để đóng vai cô Thi. Thật ngộ ghê, cô
mặc chiếc áo dài này thật là vừa y như đúc. Thế là
tôi phải “nhường lại” chiếc áo dài trắng mới cắt chỉ
của tôi cho cô mượn tạm. Toán tôi có tổng cộng
mười bảy người, nhưng chỉ có mười hai người có
mặt để tham gia văn nghệ đêm thứ bảy thôi. Một
lần nữa, chúng tôi lại đoàn kết với nhau trình diễn
hoạt cảnh này. Người thì làm người tình của cô Thi, người thì làm những chàng trai theo đuổi cô Thi,
người thì làm dân trong làng, v.v. Riêng cô Mỹ thì đóng vai con chim [đại bàng] làm bạn với cô Thi
trong rừng hoang. Đáng lẽ ra con chim phải đi ba vòng sân khấu, nhưng vòng chót thì cô Mỹ chần chừ
không đi nữa mà đứng trong hậu trường. Thầy Quyên Di hỏi: “Sao con chim không bay nữa?” Cô
Mỹ nhà ta trả lời rằng: “Dạ, con chim nặng quá bay hết nổi rồi thầy ơi.”
Nhóm 9 của thầy Doanh thì trình diễn hoạt cảnh
“Gạo trắng trăng thanh”. Cả nhóm 9 ai cũng diễn
hài rất xuất sắc, và được tuyên bố thắng giải nhất
sau cuộc thi. Còn nhóm 10 thì hỡi ôi, tôi nghĩ chắc
là tiêu dzênh rồi vì nhóm nào cũng làm hề thật là vui
nhộn làm khán giả cười bò càng. Ngay cả “Chuyện
tình Nguyễn thị Mộng Thường”, “Chuyện tình Lan
và Điệp” cũng trở thành hài kịch luôn. Chỉ riêng có
mỗi mình nhóm 10 chúng tôi thì là dead serious
phải làm “bi kịch” của cô nàng tên Thi. Ai ngờ ban
giám khảo lại thương chuyện tình buồn của cô Thi,
và cũng nhờ tài diễn xuất của hai con chim rừng nên
cuối cùng cũng giựt được giải nhì cho văn nghệ!
Nhóm 4 của thầy Hồng thì được giao cho trình bày “Nỗi buồn Châu Pha”. Thầy Hồng bị các cô bắt
làm người tình nàng Châu Pha nên chạy trốn mất tiêu, mong cho hết ngày lẹ lẹ để chủ nhật còn cuốn
gói dzọt lẹ ra phi trường qua Nhật để [đi công tác] trốn tiếp. Nhóm này giờ chót rút tên ra khỏi chương
trình vì không đủ thì giờ để tập dợt.
Sau phần thi văn nghệ là phần thi áo dài đẹp, tôi ngạc nhiên vì thấy có khá đông khóa sinh tham dự.
Tôi và cô Mỹ đều mang theo áo dài vía để phòng khi nổi hứng bất tử trân mình ghi tên tham dự.
Nhưng đoàn quân Văn Lang San Diego ít quá thiếu người cổ võ, chúng tôi gan nở chưa to nên quyết
định không thi, nhường giải can đảm lại cho các khóa sinh khác. Cũng xin nói thêm rằng cô Thi trong
nhóm tôi thích chiếc áo dài trắng của tôi quá nên cô đăng ký tham dự thi áo dài và đã giành được giải
hạng tư! Cuộc thi rất là vui nhộn và được tiếp nối với phần ăn bánh canh tối trước khi khóa sinh chia
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tay nhau trở về khách sạn và chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau. Đêm ấy, cô Thi có ngỏ lời xin tôi
để lại chiếc áo dài trắng này cho cô. Tôi biết cô thích lắm nhưng rất tiếc phải từ chối. Sợ cô buồn nên
tôi phải dài dòng giải thích với cô rằng Áo Em Chưa Mặc Một Lần, cô ơi, và kể lể cho cô nghe những
chuyện … khó khăn, khổ sở thầy Duy phải vượt qua để làm tròn trách nhiệm may chiếc áo này từ Đà
Lạt Sương Mù về cho tôi.
Sáng chủ nhật hôm sau ông xã tôi ra phi trường đi công tác ở Nhật, tôi lặn lội một mình một xe trở về
trường học tiếp những buổi học còn lại. Không còn thi cử gì, hết bị “nặng tinh thần” rồi nên tôi ăn
điểm tâm thật thoải mái. Bánh giò, bánh bao, bánh ngọt, bánh nào cũng ngon hết. Cô Mỹ và ông xã
cũng mệt mỏi nên ngủ nướng, nhưng vẫn đến trường kịp thời để ăn sáng và vào lớp học. Sau giờ ăn
trưa là buổi lễ tuyên bố kết quả bích báo và văn nghệ, đến lễ phát bằng tốt nghiệp cho khóa sinh, và sau
cùng là lễ bế mạc. Cuộc vui nào rồi cũng phải có lúc tàn. Chúng tôi chia tay những người bạn mới
quen trong sự nuối tiếc, và hẹn gặp lại nhau trong những kỳ tu nghiệp sắp tới.
Chia tay vợ chồng cô Mỹ, tôi đơn thân độc mã lên đường trở về San Diego. Chạy vòng vòng rước con
và chú chó nhỏ, nhưng trong tai tôi vẫn còn mãi nghe văng vẳng bài hát của thầy Ngô Văn Quy:
“Chân vẫn dùng dằng, chân không muốn bước,
Tim vẫn ngập ngừng, tim ở lại đây
Người ơi hãy ở đừng về
Người ơi hãy nhớ quay về gặp nhau…”
Trong chuyến tu nghiệp năm nay, tôi đã học được nhiều điều đáng nhớ. Lần đầu tiên trong hai mươi
lăm năm trời sống nơi đất Mỹ, tôi mới có cơ hội trực tiếp tham gia một sinh hoạt giáo dục cộng đồng
với nhiều đồng bào Việt Nam như vậy. Mỗi lớp tôi học qua, không nhiều thì ít, đều có những cái hay
và thú vị riêng của nó. Còn cuộc thi bích báo và văn nghệ thì tuy vô cùng mệt mỏi vì thì giờ quá giới
hạn, nhưng rất vui nhộn và hào hứng.
Bài học quý nhất mà tôi học được trong chuyến đi này là tình đoàn kết chặt chẽ của những thầy cô
trong trường tu nghiệp. Tất cả mọi người, dù lần đầu tiên gặp gỡ, đã không ngần ngại mỗi người một
tay cùng góp sức để hoàn thành tờ báo tường và trình diễn phần hoạt cảnh văn nghệ trong một khoảng
thời gian ngắn ngủi. Trước đây, tôi cứ nghĩ trong bụng rằng mình sẽ làm việc hăng say chuyến đi này
để lấy về phần thưởng và danh dự về cho trường Văn Lang San Diego chúng ta, nhưng khi thật sự
bước chân vào nhóm Quê Hương và bắt đầu làm việc, tôi đã không còn ý nghĩ đó nữa, và tôi tin chắc
các thầy cô khác cũng suy nghĩ như vậy. Và cứ thế chúng tôi đã hết lòng đoàn kết với nhau làm việc
để đem về những phần thưởng tốt đẹp cho toàn đội. Thật đúng theo như mục đích và ý nguyện của ban
tổ chức, đã không ngừng tạo cơ hội cho mọi người gặp gỡ và cùng gắn bó làm việc với nhau. Đây
cũng là một hình thức cổ võ các khóa sinh hãy “cùng nhau bảo tồn và phát huy tiếng Việt tại hải
ngoại”. Vâng, xin hãy cùng nhau gìn giữ tiếng nói của quê hương, các thầy cô nhé, cho trường Việt
Ngữ Văn Lang San Diego chúng ta nói riêng, và cho toàn thể đồng bào người Việt tị nạn khắp nơi trên
thế giới nói chung.
Hè 2006
LTV
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Em Tập

Lšm Thơ

Trang Lớp Năm

Do Thầy Trần Đức Việt phụ trách

Nhớ Đến Xuân

Sắp Tết

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

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.

Diệp Miên Vĩnh

Tôn Nữ Ý Mi

Con Heo

Ngày Tết Vào Mùa Xuân

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

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

Diệp Miên Huy

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
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Vườn Hoa Mùa Xuân
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.

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

Trần Bảo Trâm

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

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

Diệp Miên Vĩnh

Nguyễn Ngọc Trâm
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Ngh˘o
Mẹ tôi là cô gái quê
có một nhan sắc
khiêm nhường của
vùng Đồng Tháp.
Lớn lên nơi vùng
nước mặn đồng
chua, vào mùa mưa,
nước ngập mênh
mông, mẹ tôi phụ
ngoại chèo xuồng đi
tước lúa ma. Vào
mùa nắng thì ruộng đất khô cằn, cày lên sỏi đá,
gia đình phải sống nhờ vào thu hoạch của mùa
mưa. Lúa ma hay lúa trời, là thứ lúa chẳng ai
trồng mà lớn. Hạt vừa cứng vừa dai, nấu thành
cơm xong phải ăn liền, nếu để nguội thì khô dai
không còn nhai nổi. Lúa ma sống nhờ mùa
nước nổi, còn gia đình ngoại tôi cũng nhờ nó
mà dắp đổi qua ngày.
Ba tôi là anh lính bộ binh đơ dèm cùi bắp. Một
chiều về đóng binh bên làng quen được cô thôn
nữ kia. Phải lòng vì tánh hiền hậu đảm đang
của nàng, ít lâu sau, ba tôi trở lại với chút lễ vật
khiêm nhường cho ngoại và rước mẹ tôi về để
tạo dựng riêng mình một tổ uyên ương.
Khoảng một năm sau, anh Hai ra đời, ba tôi
phải chuyển về Sài Gòn. Cả gia đình nắm níu
nhau rời vùng đất cày lên sỏi đá để gửi thân
trong một mái lá nghèo nàn trong xóm Đa-Kao.
Ba mẹ tôi tuy nghèo nhưng rất vượng đường
con cái. Mỗi lần ba tôi về phép là vài tháng sau
mẹ tôi lại trở bịnh thèm chua. Hai năm một, rồi
ba năm đôi. Nếu kể luôn hai đứa bị mất trong
trận dịch tả năm xưa, thì đến nay đã tròn tiểu
đội. Chúng tôi lớn lên bên một mái nhà sàn lụp
xụp bên con sông Thị Nghè. Dòng sông nước
đen thăm thẳm hôi hám như cuộc đời của
những người bám vào nó mà sống.
Hoàn cảnh gia đình ngày càng suy sụp theo các
miệng ăn mỗi lúc mỗi đông. Đồng lương lính
chẳng nuôi nổi mấy miệng ăn nheo nhóc. Mẹ

tôi từ lúc lên Sài Gòn phải còng lưng trên chiếc
đòn gánh cong oằn, gánh nồi bún riêu đi hết chợ
này qua chợ khác, từ sáng tới chiều để hòng cho
chúng tôi có được hai bửa cháo rau.
Anh chị em tôi gần như sanh năm một. Đứa vừa
lớn phải trông đứa nhỏ, để cho đứa lớn hơn theo
anh chị ra vật lộn với đời. Năm ấy má tôi cho ra
đời thằng Út, tác phẩm thiêng liêng thứ mười hai
của ba và mẹ. Vì lao lực quá mức, mẹ tôi sanh
sớm hai tháng. Lúc mẹ tôi bồng nó ở nhà bảo
sanh đầu xóm về tôi thiệt nhìn không ra là đứa
trẻ sơ sinh. Da nó nhăn nheo đen đúa, tay chân
gầy đét như khúc gỗ khẳng khiu, lông tơ còn
mọc khắp mình, mắt vàng khè, đóng ghèn nhớp
nhợp. Chốc chốc mẹ tôi phải lấy bông gòn thấm
nước ấm chùi mắt cho nó. Tuy bịnh rề rề năm
này tháng nọ nhưng nó vẫn sống, nhờ vào sự
chăm sóc tận tụy của mẹ. Bây giờ thằng Út đã
được bốn tuổi đời, nó đã biết tháp tùng đội ngũ
của chúng tôi lao vào công cuộc kiếm sống mỗi
ngày.
Anh Hai, anh Ba có sức, đi khiêng gạo cho cửa
hàng thực phẩm còn chúng tôi thì rải rác khắp
chợ, vừa kiếm miếng ăn thừa đỡ dạ, vừa lượm ve
chai đem về đổi gạo. Hôm nào khá lắm thì được
chắc bụng với vài chén cơm chiều, nếu không thì
lại cháo hoa gạo mốc. Vài lít gạo mọt ăn nát là
niềm mơ ước khiêm tốn của chúng tôi. Những
ngày mẹ sắp sửa đi nằm ổ, chúng tôi chỉ còn đủ
tiền để ăn muối mè với nồi cháo ngày càng lỏng
le lỏng lét.
Mới mười sáu tuổi anh Hai đã khai tuổi giả, đi
đăng lính. Anh đi lính Lôi Hổ, để lãnh tiền tử
trước về trao cho gia đình. Sau đó anh lao đầu
vào những chuyến nhảy toán không hẹn ngày trở
lại. Thương anh, tôi muốn phụ góp một cái gì
cho xứng đáng. Chiều chiều đi ngang qua quán
nhạc xập xình đèn mờ tối om đầu xóm, nghe nói
mấy cô chạy bàn trong đó chịu chìu khách một
chút thì kiếm cũng khá tiền. Nhìn xuống chiếc
áo cũ đang mặc mẹ may từ may năm trước giờ
đã chật nức, phô rõ vẻ dậy thì của một thiếu nữ,
tôi không khỏi thở dài ngao ngán.
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Thế mà trời cũng thương, anh Hai đi vài tháng
rồi lại về, chơi với các em vài ba tuần, trao cho
mẹ số tiền rồi anh lại lên đường vào chuyến
công tác mới.
Năm 1975, Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam,
Ba và anh Hai mất tích. Mẹ tôi như khờ như
dại. Lớp nhớ chồng thương con, bao nhiêu
gánh nặng gia đình giờ trao hết trên chiếc đòn
gánh ngày càng cong oằn của mẹ. Sức khỏe
mẹ yếu dần, những tiếng ho sù sụ mỗi đêm
dường như ngày một dài thêm. Nhìn gương
mặt rám nắng ngày càng nhăn nheo trên nụ
cười gượng gạo mà lòng tôi se thắt lại. Mấy
đứa em tôi còn rất nhỏ, đứa thì đi bán vé số,
đứa bán thuốc lá lẻ, chả có đứa nào học hành
tới đâu. Tôi không quản nhọc nhằn, chỉ ước gì
mình có một cái nghề để làm một tấm gương
trong sạch cho các em.
Nhưng đời không như là mơ, hy vọng mẹ và
em hiểu cho. Ngoài kia thành phố đã lên đèn,
tôi đưa tấm gương nhỏ lên chùi đi ngấn lệ, thở
dài nhìn lần chót vẻ ngây thơ trong gương, rồi
cúi đầu bước qua đường vào quán bia ôm chập
chờn trong điệu nhạc Lambada.
Trúc Giang

Những Sự Kiện Có Thật
• Con heo to nhất trên thế giới nặng khoảng một
tấn.
• Con cá có mí mắt.
• Bài hát “Twinkle Twinkle Little Star” đã được
viết bởi Mozart khi ông được năm tuổi.
• Nếu bạn giữ con cá ba đuôi vàng trong phòng
tối, nó sẽ trở thành màu trắng.
• Cây tre có thể lớn tới 3 feet trong một ngày.
• Con kiến có xúc giác mạnh hơn con chó.
• Bạn chớp mắt khoảng 10 triệu lần trong một
năm.
• Trái bí đỏ to nhất trên thế giới cân nặng 1,061
pounds.
• Con thằn lằn liên lạc bằng cách hít đất.
• Cá heo có thể nhảy cao được đến 20 feet.
• Một muỗng café chứa 120 giọt nước.
• Nho là loại trái cây thông dụng nhất thế giới.
• Năm mà bạn có thể đọc lộn ngược lại là 1961.
Sẽ không có chuyện đó nữa cho đến năm 6009.
• Napoleon đau khổ vì sợ mèo.
• Cá biết ho.
• Con muỗi có 47 cái răng.
• Ngoài con người, chỉ có con voi là động vật có
thể học cách đứng bằng đầu.
• Leonardo da Vinci có thể vẽ bằng một tay, và
viết với tay kia trong cùng một lúc.
• Lông con bồ câu nặng hơn xương của nó.
• Con bọ chét có thể nhảy 30,000 lần liên tiếp
không ngừng.
• Con chuồn chuồn có sáu chân nhưng không
biết đi.
• Con muỗi thích cắn những người vừa mới ăn
chuối xong.
Nguyễn Ngọc Trinh
Sưu tầm trong www.snaple.com.
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Nhớ Huế
Sông Hương nước chảy lững lờ,
Ai sang Phú Mỹ đợi đò chợ Dinh.
Phú Hương, Vỹ Dạ hữu tình.
Thuyền xuôi Thiên Mụ chở mình với ta.
Nhớ mùi bánh khoái Đông Ba,
Nhớ cơm âm phủ, dưa cà hôm nao.
Nhớ tô chè bắp ngọt ngào,
Bánh bèo Thượng Tứ, bánh xèo Lạc Thiên.
Nữ sinh Đồng Khánh dịu hiền,
Bên trường Quốc học dáng duyên đợi chờ.
Áo dài trong gió mộng mơ,
Tóc thề che nón bài thơ, lược cài.
Dáng xưa nay vẫn trang đài.
Một lần gặp gỡ nhớ hoài trong tim.
Tịnh Tâm bóng nước im lìm,
Xác xơ Đại Nội, dây bìm lầu xưa.
Ngọ Môn mờ dưới bụi mưa,
Một trời thành quách lưa thưa cỏ vàng.
Lăng xưa tuy đã điêu tàn,
Giọng cô gái Huế dịu dàng ngàn năm.
Trúc Giang

Chị
Tôi
Mùa hạ về trên khung cửa cũ,
Bông bí vàng phe phẩy trên giàn,
Mây trôi theo bóng chiều êm ả,
Ngẩn ngơ để lại chút hanh vàng.
Hoa gạo đỏ cười tươi trong nắng,
Dậu mồng tơi đơm hạt tím đen,
Tiếng ve êm đềm và tươi tắn,
Trong vườn đầy hoa nắng mong manh.
Những năm tháng hiền lành trôi mãi
Chị không còn đánh đũa cùng em,
Bên khung cửa mây trời xanh ngắt,
Nghe chút gì trống trải trong tim.
Em mãi đuổi con chuồn chuồn ớt,
Tung tăng bên thửa mạ xanh rờn,
Con đường làng chia ba ngã rẽ,
Bụi xe mờ chợ huyện xa xôi.
Có đám rước đầu làng náo nhiệt,
Chị chả còn dẫn nhỏ đi xem,
Bên con lạch thẩn thờ nhìn miết,
Ráng chiều chìm dưới rặng tre xanh.
Dù hờn dỗi, vẫn ra đón chị,
Chợ tan, chị lại gánh em về,
Tối em ngủ quen mùi tóc ấm,
Bên lời ru êm ả say mê.
Hôm nay nhà mình vui nhộn lạ,
Có lụa hồng, có cả trầu xanh,
Chị níu em, nước mắt chảy quanh,
Em ngơ ngẩn: tại em hở chị?
Thanh Tâm
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Trích trong sách “Sổ Tay Nội Trợ: Nấu 135 Món Ăn
Chay” của bà Nguyễn Phan Long.

Trang
Gia
Chánh
Chay

Thịt Heo Kho Tàu
Ba tôi sanh ra vào năm Hợi. Hai mươi
hai năm trước ba tôi bị cơn tai biến mạch máu
não nhưng rất may mắn, người đã chống chọi
được cơn bệnh ác nghiệt này và sống đời với
con cháu cho đến ngày nay. Sau đó, ba tôi bắt
đầu tập thể dục nhẹ và ăn kiêng theo lời khuyên
bảo của bác sĩ. Ba tôi quyết định ăn chay
trường và người đã giữ trọn ý chí hơn hai mươi
năm rồi. Đây là một việc làm rất tốt, nhất là
cho phương diện sức khỏe, mà tôi suốt đời vô
cùng cảm phục.
Ngày xưa tôi thường hay nấu những
món ăn chay cho ba tôi, nhưng những năm sau
này, vì công ăn việc làm và gia đình, tôi không
thường tự tay nấu nướng thức ăn mà ba tôi
thích nữa. Tôi biết, những món ăn chay tôi
mua từ tiệm về cho ba tôi để thay thế, tuy ngon
và lạ miệng thật, nhưng làm sao sánh bằng
những thức ăn chính tay tôi nấu và hảnh diện
mang đến cho người. Ngày xưa tôi mua vài
cuốn sách dạy nấu ăn chay, nhưng tiếc thay tôi
chưa được cơ hội dùng để làm những món ngon
vật lạ cho ba tôi. Nhân dịp xuân Đinh Hợi, tôi
xin trích lại một vài công thức nấu ăn chay lạ
miệng sau đây. Xin thân tặng những bạn đọc
tuổi Hợi, những quý vị ăn chay (kỳ và trường),
và đặc biệt, xin kính tặng cho người cha mà tôi
yêu quý suốt đời. Kính chúc ba của tôi sống
lâu trăm tuổi và sức khỏe dồi dào. Cũng có thể,
tôi sẽ không có được dịp nấu những món ăn lạ
này đúng như cách chỉ dẫn trong sách, nhưng
mà dù có dịp hay không có dịp, dù có nấu
thành công hay không thành công, thì đối với
tôi cái tấm lòng và chân tình của tôi đối với ba
của tôi lúc nào cũng vẫn hơn.
Kính tặng ba yêu quý,
Con Heo Đất

Vật liệu:
- ½ miếng tàu hủ bắc
- 1 trái dừa tươi
- 1 khoanh bí đao dầy cơm
- đậu phộng ăn
Cách làm:
Cắt tàu hủ bề cao 4 phân, bề ngang 6
phân, bề dầy 5 phân. Để chảo trên bếp lửa riu
riu, khử dầu phộng, thả tàu hủ vào chiên vàng
đều bốn bên miếng tàu hủ rồi vớt ra. Lấy dao
cạo vỏ mốc bí cho hết, rồi rửa sạch để bề đứng
cắt phân 2 hoặc 3 phân, hễ thấy miếng tàu hủ
thì mấy miếng bí cắt bỏ bớt ruột ra, đâu bề
bụng miếng bí lại vơi miếng tàu hủ và sửa cho
đều, cắt hai bên bí dư bỏ ra rồi thì miếng tàu hủ
làm thịt; bí làm mở, da bí làm da heo.
Lấy chưn nhang lau sạch, bẻ 2 cây bề
dài độ 5 phân, cắm trong bề bụng miếng bí độ
phân nửa, còn chừa phân nửa để ghim miếng
tàu hủ vô cho dính với miếng bí để nhìn giống
như miếng thịt heo. Chặt dừa lấy nước đổ vô
soong, để vô chút nước mắm tàu, chút dầu
phộng và muối nêm vừa ăn. Bỏ bí vào, cho lửa
riu riu, nước hơi xăm xắp miếng thịt. Khi bí
vàng và chín dọn ra đĩa sâu nhỏ, nhìn giống thịt
kho mặn.

Bánh Da Lợn Gân Chay
Vật liệu:
- 12 lượng bột năng
- 12 lượng đường cát trắng
- củ năn
- vài lá dứa
- chút nước cốt dừa
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Cách làm:
Rửa sạch lá dứa, xắt nhỏ dã cho nát, lường 2
chén ăn cơm nước lạnh để vô lá dưa, lấy vải lọc
lấy nước xanh.
Bỏ bột đường vào nước lá dưa trộn đều cho
tan. Lấy vải kỹ đựng trong cái soong hoặc cái
chảo bằng đồng.
Gọt vỏ củ năn rửa sạch xắt nhỏ như tăm
nhang. Lấy khuôn vuông lau trong lòng cho
sạch, thoa chút dầu ăn cho đều để sẵn.
Bỏ bột vào chảo để lên bếp lửa riu riu. Lấy
đũa bếp khuấy bột cho liền tay cho đều đường
bột đừng để đóng cục. Nếu bột có đặc quá thì
thêm vô chút nước sôi khuấy cho đều. Bỏ củ
năn và nước cốt dừa vô trộn đều. Đổ bột ra để
vô hộp, ém cho bằng mặt rồi đem hấp chín.
Khi bột trong đem ra để nguội rồi cắt miếng
vuông. Bánh ăn dòn và dai.

Nem Thịt Heo
Vật liệu:
- 1 trái bưởi đỏ hoặc bưởi trắng
- 1 nắm bún tàu làm hoa da
- 1 nắm bột khoai làm hoa mở, ngâm nước
mềm rồi luộc
- 1 nắm gạo vút rang vớ dầu làm thính
- 1 chút bột ngọt
- 1 miếng chao đỏ
- chút phèn chua
- chút muối
- 1 mớ lá chuối và giây lát
- lá vông, rửa lau sạch sẵn
Cách làm:
Lột bưởi lấy hết mấy miếng vỏ kế ruột bưởi.
Còn lớp vỏ gần vỏ xanh thì đem xắt mỏng trộn
muối vô bóp vắt, xả rửa cho sạch the rồi vắt
ráo. Nấu cơm cho sôi, bỏ phèn và vỏ bưởi vô
luộc chín, vớt ra xả sạch vắt thật ráo để sẵn.
Dã hàn the và dã thích cho nhuyễn. Dã bưởi
cho đều rồi bỏ chao vô liệu vừa, dã đều, dã
thính, bột ngọt hàn the. Hãy nhớ khi để mỗi
món vào, phải dã với vỏ bưởi cho thấm đều rồi
mới để các món khác vô, xong dã lại đều hết.

Nêm liệu vừa đừng mặn. Xắt nhỏ bột khoai
nhỏ bằng cọng giá để vô trộn đều, lấy bún tàu
ngâm trong nước lã lấy ra rảy ráo, để bún trên
thớt, cắt ngắn bớt, để vỏ bưởi vô trộn đều rồi
vắt tròn bằng trái chanh. Lau lá vông, lá chuối
gói cho chặt tay, xong cột giây lát lại.

Óc Heo Nấu Nấm Rơm
Vật liệu:
- 4 miếng đậu hủ mềm, vuông bằng 3 ngón
tay
- 100 grams nấm rơm búp, gọt cắt gốc, ngâm
nước muối, rửa sạch, vắt nhẹ cho ráo nước
- 1 miếng củ hành tây xắt hột lựu
- vài muổng dầu ô-liu
- chút cà tomate hộp
- ½ muổng canh bột mì
- vài lá thơm
- muối, tiêu, đường
Cách làm:
Đậu hủ rửa sạch, để ráo nước, chiên sơ để
sẵn. Dầu hành để vô soong, để lửa riu riu, xào
củ hành vừa vàng rồi để bột mì vô trộn đều. Bỏ
cà tomate trộn đều để nước liệu vừa, đừng lỏng
quá. Nêm muối, và đường liệu vừa. Để lá
thơm, nấm rơm, đậu hủ cho sôi vài dạo, khi
chín rồi thì dọn ra dĩa bàn sâu dùng với bánh
mì.

Bánh Da Lợn Tam Sắc
Vật liệu:
- 2 chén bột măn-thít thật tốt
- 2 chén vun bột nặn
- 2 chén nước lã
- 400 grams đường cát trắng, sên một chén
rưỡi nước để nguội hơi âm ấm
- 1 chén nước lá dứa để đứng, chắt nước cho
trong, lấy một phần nước xanh đậm lấy chiếc
đũa chấm chút bông vang (mua ở tiệm thuốc
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Bắc) để vô một chun nước lã khuấy đều cho lan
màu, liệu vừa đừng đỏ quá
- ½ trái dừa khô vắt nước cốt để riêng, lấy
thêm một tô nước giảo
Cách làm:
Hai thứ bột nói trên, trộn chung với nước lã
và nước đường cho đều. Lấy rây lọc phân ra 3
tô canh cho đồng nhau rồi để nước cốt dừa và
nước dừa giảo vô tô bột trắng, 1 tô bột trộn lá
dứa, 1 tô trộn bong vang, các thứ này đã làm
sẵn, như có nói ở trên. Ba tô bột 3 màu cho
thật đầy rồi để sẵn.
Lấy khuôn hay hộp thiếc vuông thoa chút
xíu dầu ô-liu để vô xửng, chụm lửa cho nước
thật sôi lấy cái vá múc canh lường 1 vá bột
xanh, hấp thật chín. Tới bột trắng có nước dừa,
hấp thật chín. Tới lớp đỏ, hấp thật chính.
Xong rồi lấy để thật nguội và cắt từng miếng
vuông. Bột trong và mềm có ba màu trông đẹp
và ăn ngon.

Trang Gia Chánh
Mặn
Nguyễn Ngọc Trinh sưu tầm

Đây là những công thức nấu mì ăn liền, được
truyền tay qua lại từ lâu, nhưng đã xuất phát từ
một nơi trên mạng internet:
Mì ăn liền là một trong những món ăn đặc sản
của những người… lười. Nhưng bạn có biết rất
nhiều kiểu nấu mì ngoài việc nấu nước sôi chế
lên mì không? Top Ramen, một công ty nổi
tiếng làm mì ăn liền, đã có rất nhiều công thức
nấu ăn cho mì ăn liền và những đầu bếp thích
nấu những món ăn công phu sẽ được thỏa mãn
sau khi nấu thử hai món mì ăn liền đặc sản sau
đây:
1. “Mì” Salad

- 2 trái táo lớn
- 4 hoặc 5 muỗng canh đường nâu
Cách nấu:
Mở gói mì để qua đêm cho mềm. Ngày hôm
sau, cắt cam và táo vừa miệng ăn. Trộn đều
cam và táo đã cắt với đường nâu. Trước khi ăn,
bóp nát mì ăn liền, và trộn chung tất cả lại.
2. “Mì” Pizza
Vật liệu:
- 2 gói mì bò ăn liền
- Muối
- 3 cups nước
- ½ lb thịt bò xay
- ½ cup nấm đã được xắt mỏng
- 1 hủ spaghetti sauce (15 ½ oz)
- 3 muỗng café Parmesan cheese
- ½ cup hành cắt nhỏ
- ½ cup sữa
- 1 trứng gà
- 8 oz mozzarella cheese
- 1 pizza pan
- giấy thiếc (aluminum foil)
Cách nấu:
- Lót giấy thiếc vào pizza pạn
- Nấu mì như bình thường với nước. Bỏ một
chút muối vào nhưng đừng bỏ gia vị của mì
vào.
- Làm ráo nước, để mì qua một bên
- Xào thịt bò, hành, nấm chung với nhau. Đổ
bỏ hết những chất mỡ.
- Trộn gia vị mì chung với thịt.
- Đánh trứng với sữa và Parmesan cheese, rồi
trộn với mì đã luộc.
- Trải đều mì đã trộn với trứng lên pizza pan
(đã lót giấy thiếc).
- Chế spaghetti sauce lên mì, đổ thịt lên trên
rồi rắc mozzarella cheese lên.
- Nướng trong lò khoảng 20 phút ở nhiệt độ
350 F cho tới khi vàng đều.
- Đợi 5 phút thì bạn sẽ có một món mì ăn liền
pizza ngộ nghĩnh.

Vật liệu:
- 1 gói mì ăn liền (không cần gia vị)
- 2 trái cam lớn
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Nhóm Áo Tím [NAT] phụ trách

NAT thân mến,
Hai mươi năm trước:
Trên bảng đen ta vẽ hoài dấu hỏi
Trong cuộc đời phiêu bồng, dấu than buồn
ta viết
Và trên con đường không chung bước
Xin vẽ hoài dấu chấm cho đời ta
Hai mươi năm sau:
Xưa còn trẻ, một cuộc đời, muôn hướng
Trong học đường ngồi vẽ mãi hướng đi
Trên bảng đen, dấu hỏi viết trăm lần
Giờ trở lại, bạc đầu, nhưng vẫn hỏi…

NAT thân mến,
Tình nói Tình yêu chỉ mình ta
Rằng Tình không đổi dẫu phong ba
Nhưng sao thoảng ý thơ Tình viết
Một thoáng xa xôi, thoáng nhạt nhòa

Trên bảng đen, sao nay toàn dấu nặng?
Nặng ân tình, nặng nợ kiếp làm nhân
Vì nghiệp chướng nên chẳng dám phân trần
Cũng chẳng dám trách trời cao không mắt

Tình ví rằng ta như vầng dương
Sưởi lòng Tình ấm với yêu thương
Nhưng đêm ta ngủ Tình tựa cửa
Mộng gió mơ trăng suốt dạ trường

Trên bảng đen xin vẽ hoài dấu sắc
Vẽ dấu huyền, vẽ dấu ngã nằm ngang
Vẽ dấu than, nhưng nào dám phàn nàn
Sao dám sánh với cô Kiều, kêu khổ?

Tình hứa chờ ta đến ngàn năm
Khuê phòng Tình đợi chí hùng văn
Công danh vị toại về chốn cũ
Đò đã qua sông bến còn nằm

Bảng Đen

Tình viết Tình thương tiếc chuyện xưa
Rằng Tình tạ lỗi nghĩa mây mưa
Bâng khuâng ta hỏi Tình Nhân Phụ
Nước đổ rồi sao hốt lại vừa?

Bảng Đen thân ái,

Ẩn Danh Thi Nhân

Xưa vẽ hoài trên bảng đen dấu hỏi
Giờ lại về vẽ nữa với bảng đen
Dầu trở về chỉ “dạy tạm thôi nhen”
Khi tan cuộc sẽ không ai bắt lỗi

Hỡi anh chàng thi sĩ lãng mạn Ẩn Danh kia ơi,
Nhỡ mai mốt phủi tay nghề cô giáo
Trên bảng đen còn dấu hỏi hoài mong?
Dấu than hay dấu lửng bước phiêu bồng
Hay vỏn vẹn dấu chấm câu rốt ráo?

Tình đến, tình đi, nào lạ thường
Tình đời là thế, lắm sầu vương
Ghi làm chi mãi câu mong nhớ
Gió đã bay rồi như giấc mơ

Trên bảng đen, thêm trăm ngàn dấu hỏi
Chuyện cuộc đời, ai biết được người ơi!
Việc ngày mai, nào ai dám trả lời
Xin chờ đợi, tương lai rồi sẽ tới…

Chén bể làm sao hàn gắn lại?
Không Tình chung bước một ngày mai
Nhưng đường xa vút, bao hoa nở?
Theo gót anh hùng, hoa nhởn nhơ…
NAT

NAT
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NAT thân mến,
Xin được nhắn:
main() {
int i;
for (i = 1; i <= 1000; i++)
printf (“Cho em nói %d lời xin lỗi. \n”, i);
}

NAT ơi,

Người Khô Khan

Nhờ giải dùm tui câu này được hôn?
Nhị nhân đồng hành thượng lộ sơn
Gặp cơn phong vũ tử nhất nhơn, vô hà táng
Tồn nhất nhân tái đáo gia môn
Hóc Búa
Hóc Búa thân ái,

Người Khô Khan thân ái,
Xin phỏng dịch (và thêm tí mắm muối):
Cho em được nói ngàn lời xin lỗi
Bằng thảo trình điện toán gởi về anh
Nói thi hành từ 1 đến 1000 lần
Nhưng lầm lỡ “infinite do loop”
Cũng bởi em cái tánh hay hấp tấp
Giải phương trình nhưng thiếu điều kiện biên
Làm anh buồn mà vẫn cứ liên miên
Để hằng số tình yêu ta bất định

Trời nắng lang thang, bóng với hình
Gặp cơn mưa gió, bóng mất tiêu
Về nhà vợ hỏi đi mô
Thưa rằng lên núi làm thơ tặng nàng
NAT
NAT nè,

Em hứa sẽ thảo lại trình mẫu mực
Không “overflow” những mã số đầu tiên
Không dư thừa những “if”, “else” và “then”
Để anh sẽ cùng em, ta giải mã
Khi phương trận của chúng ta hoàn tất
Anh sẽ là nghiệm duy nhất của em
Cùng nhau ta lập những “subroutines”
Bi bô nói cho vui nhà vui cửa...

Cho tui hỏi nhỏ tí nha
Nhà ngươi là gái, hay trai dzậy cà?
Nghe đồn ngươi phá như ma
Con ai? sao quậy, cả nhà bó tay?
Có uống lộn thuốc không thầy?
Quậy Nam, quậy Bắc, trùm này xin thua!

NAT

Trùm Quậy
Trùm Quậy thân mến,

NAT mến,
Bắt thang lên hỏi ông trời
Việc gì cũng nhận, mấy thời làm xong?
Super Lubu

Bạn hỏi thì tui xin thưa
Chắc khi còn bé năm xưa té hồ
Mát mát nên chẳng ngồi mô
Phá làng phá chợ, đóng đô xóm này
Chứ “quậy” thì tui một cây
Ai thì cần thuốc, tui đây hổng cần…

Super Lubu thân ái,
Ông trời nhìn xuống, cười khì
Cô Kiều còn khổ, huống gì cô Vân?
Lo mà đi dạy đánh vần
Nợ đàn con trẻ, nợ nần Văn Lang…
NAT

NAT
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NAT thân ái,
Cho xin gửi một bài thơ “Thương Tặng Vợ”:
Anh cảm ơn em, vợ bà chằng
Những ngày đau khổ chỉ vì em
Thôi nhé xin em đầm tánh lại
Để anh còn chút hơi thở tàn…
Chuyển qua giọng Huế:
Anh cảm ơn em, vợ bà chằng
Những ngày đau khổ biết mần răng
Thôi hỉ, xin o đầm tánh lợi
Để anh còn thở chút tàn hơi…

Thân gởi bạn đọc những câu thơ đối thầy cô Văn
Lang vui chơi bút chiến trong dịp đăng ký cho
“Potluck” vào dịp gặp gỡ vào ngày lễ Giáng Sinh
cuối năm. Toàn thể Ban Giảng Huấn Văn Lang
xin thân chúc các bạn một năm mới 2007 an lành,
hạnh phúc, và lúc nào tâm hồn cũng vui tươi,
“hồn thơ lai láng”, “xuất khẩu thành thi” cho vui
cửa vui nhà… như BGH Văn Lang chúng tôi.

Trưởng Ban Sợ Vợ
Xin Được Dấu Tên [cho chắc ăn]
Anh Trưởng Ban Sợ Vợ thân mến,
Thấy “vợ bà chằng” bị ăn hiếp tội nghiệp ghê,
thôi thì đại diện cho các hiền phụ “em hiền như
ma soeur”, xin mạn phép một vài câu đáp lại
bài “Thương Tặng Vợ” của anh Trưởng nhé:

Chúc Mừng Năm Mới!

Năm nào thầy Duy cũng email ra gõ kèn gõ trống
kêu gọi thầy cô ghi tên cho Potluck:
Giáng Sinh lại đến gần kề
Thầy cô đăng ký ê hề thức ăn
Mại vô, mại vô, thầy cô ơi:

Dạ, xin anh Trưởng chớ có buồn
Cuộc đời nào đến nổi thê lương
Đi nói xấu vợ, ai khen thưởng?
Nhỏ nói thành to, ghét nói thương

Mỗi người một món đem vào
“Bánh nạm, bột lọc” năm nào [tui] cũng đem
Thầy Việt:
Vừa thơm vừa ngọt vừa mềm
Sương sa hột é, ai thèm, tôi bao

Vợ nựng, sao nói vợ nhéo đau?
Vợ khen, sao nói vợ thét gào?
Vợ hiền, sao nói thành đanh đá?
Về nhà đóng cửa, hỏi lại nha!

Cô Vân:
Ngu gì mà chẳng nhảy vào
Ăn cho một bát, ngỡ vào chiêm bao
Dù cho Thầy tiếc, nghẹn ngào
Xin thêm mấy bát, lẽ nào không cho?

Nói “thương tặng vợ”, nói “cảm ơn”
Sao lại đắng cay những câu hờn?
“Bà chằng! Đau khổ vì em đấy.”
Sao lại chanh chua vợ như vầy?
NAT

[Thay Lời] Cô Phượng:
Các thầy cô ơi,
Cho tui đăng ký sushi
Ăn vô một cái, nằm ì mê ly
[Thay Lời] Cô Mỹ:
Còn tui đăng ký mì xào
Mì tui số một, ai nào dám chê?
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Cô Vân:
Hến xào xúc với bánh đa
Làm hai ba dĩa, cả nhà ăn chơi!

Vườn Thơ

[Thay Lời] Cô Trang:
Chả giò thơm phức ai ơi
Vừa dòn, vừa nóng, xin mời thầy cô!

Văn Lang

Đời Làm Báo
[Báo Đời, Báo Hại]

Cô Nguyệt:
Chưa rằm, trăng bé tí ti
Nhưng mà Nguyệt vẫn mang bì cuốn chay
Cô Dung:
Xin đừng quên món trái cây
Món ăn tinh khiết chậm tay hết liền
Ăn vào như thể lên tiên
Muốn thêm miếng nữa, nửa vơi nửa còn.
[Thay Lời] Thầy Lộc:
Cơm chiên nổi tiếng Dương Châu
Xin mời quý bạn một chầu no nê
Ăn thôi, không được lấy về
Cơm chiên số một, ăn mê tới già…

Kinh nghiệm làm báo tại trường Việt Ngữ Văn
Lang đối với Ban Báo Chí chúng tôi thật là vui
và khó quên. Ban Giảng Huấn Văn Lang ai ai
cũng chờ nước tới chân mới nhảy. Mặc dù bị
Ban Báo Chí hối thúc lia chia, các thầy cô cũng
chờ tới “quá giờ giới nghiêm” mới nộp bài. Bài
nhận đã trễ, lại gặp các thầy trong Ban Báo Chí
là sư phụ chạy nước rút làm cô Vân mấy phen
xanh mặt, đứng tim, tội nghiệp quá! Thầy
Chinh thì bặt vô âm tín, còn thầy Minh thì cứ
mãi tàn tàn cùng phu nhân mê ngắm mây ngắm
trăng, nên chẳng thấy nhút nhích gì trong công
việc báo chí, “báo đời”, “báo hại”.
Cô Vân:

[Thay Lời] Cô Trinh:
Nước ngọt, không phải nước sông
Mấy chai mới đủ, vui lòng cho hay?
Cần bia, cần rượu không Thầy?
Uống vào một cái, lòng đầy ngất ngây
Lâu ngày mới gặp nơi đây
Lỡ say Cô cũng chẳng rầy, đừng lo…
Thầy Chinh:
Bò kho, nem nướng, mì xào,
Ăn ba bốn món, món nào cũng ngon.
Cái eo định giữ cho thon,
Dồn đầy bánh trái thì còn gì đâu?
Pa-té Chaud chén mấy chầu,
Sương sa hột é còn lâu mới chừa.
Chén chè lớn béo nước dừa,
Hến xào, bột lọc ai đưa cứ cầm.
Gỏi đu đủ, bánh Choux Creme,
Cà ri, bánh cuốn, cơm chiên chẳng từ
Ăn cho đã, uống cho đừ
Hỏi bao nhiêu ký ... ậm ừ không khai

Chèn ơi, kèn trống gõ mấy vòng
Tin âm vắng bặt, mỏi mòn trông
Ô hay, chắc phải làm Phù Đổng
Một mình một ngựa chạy lông nhông
Trang nhất, trang nhì, hoàn toàn trống
“Làm sao có báo?”, nhủ trong lòng
Báo tường, báo chí, hay báo hại?
Thôi rồi, chắc khỏi báo năm nay…
May thay các thầy đón trực thăng cấp tốc trở về
“trình diện” sau mấy tuần nghỉ Giáng Sinh và
thi nhau chạy nước rút. Thầy Minh thì vội vã
làm layout và cầm bút quẹt vài chiêu viết cả
chục bài thơ hay và lãng mạn. Thầy Chinh thì
bỏ ăn bỏ ngủ gấp rút làm Lời Ngỏ, Sớ Táo
Quân, v.v. :
Thầy Minh:
Lời Ngỏ chưng ngoài ngõ,
Sớ Táo dán trên tường,
Lời lẽ thật dễ thương,
Như bảng đen phấn trắng
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Năm mới, Ban Báo Chí Văn Lang xin kính
chúc quý độc giả được vạn sự như ý. Mong
rằng Báo Xuân Đinh Hợi năm nay sẽ mang đến
với quý vị những nụ cười và niềm vui nho nhỏ
trong những ngày đầu năm.

Gia bần tri hiếu tử,
Quốc loạn thức trung thần,
Nhờ nước lụt tới chân
Biết tài thầy Chinh ... nhảy
Hai năm trời ra báo,
Tài lãnh đạo cô Vân,
Tui tại bị đứng gần
Bớt xìu xìu ểnh ểnh…

Thân ái,
BBC Văn Lang

[Thay Lời] Thầy Chinh:

Lịch Sinh Hoạt

Chèn ơi, nầy cô Vân
Kèn trống chi xa gần,
Làm tai tui lâng lâng
Và tim tui vương vấn…
Hổm nay bệnh bất thần
Chứ nào phải thơ thẩn
Rong chơi mỗi cuối tuần
Quên bẵng rồi Báo Xuân?

Họp Thường Lệ:
Buổi họp hàng tháng của Ban Ðiều Hành và
Giảng Huấn trường Văn Lang sẽ và buổi học đầu
tiên của mỗi tháng, ngay sau giờ học.
Tháng 1/2007:
• Thứ Bảy ngày 27: Buổi học cuối Khóa Thu

Cô đừng lo, bâng khuâng
Đại ca đây đã nhuần
Chạy nước rút một chưn
Nghề nhảy cao lẫy lừng
Chỉ cần một chút hứng
Và một chén chè thưng
Làm việc sẽ không ngừng
Cô yên chí, nghỉ lưng…

Tháng 2/2007:
• Thứ Bảy ngày 03: Nghỉ giữa khóa
• Thứ Bảy ngày 10: Nghỉ giữa khóa
• Thứ Bảy ngày 17: Nghỉ Tết Nguyên Đán
• Thứ Bảy ngày 24: Khai giảng Khóa Xuân
Tháng 4/2007:
• Thứ Bảy ngày 21: Bayside’s Multicultural Fair

Lời Ngỏ không thấy đâu
Táo Quân sắp về chầu
Sao Sớ chẳng một câu?
Nhưng cô ơi, chớ rầu
Đừng hoảng hốt lo âu,
Vài ly cà phê đắng
Không ngủ chỉ vài đêm
Khi Xuân bước qua thềm
Báo sẽ có mà xem…

Tháng 5/2007:
• Thứ Bảy ngày 12: PICNIC Xuân 2007
• Thứ Bảy ngày 26: Nghỉ (Memorial Day)

Nhưng rốt cuộc rồi thì báo cũng được hoàn tất
tốt đẹp nhờ tài … nhảy cao thượng thặng và sự
đoàn kết chặt chẽ làm việc không ngừng của
Ban Giảng Huấn nói chung, và Ban Báo Chí
Văn Lang nói riêng:
Một cây làm chẳng bao nhiêu
Ba cây chụm lại quậy nhiều mới vui

Tháng 6/2007:
• Thứ Bảy ngày 02: Buổi học cuối khóa
• Thứ Bảy ngày 09: Lễ Mãn Niên Khóa
• Thứ Bảy ngày 16: Nghỉ giữa khóa
• Thứ Bảy ngày 23: Nghỉ giữa khóa
• Thứ Bảy ngày 30: Nghỉ (Independence Day)
• Trại Hè Văn Lang thường niên
(Ngày giờ & địa điểm sẽ được thông báo sau.)
Tháng 7/2007:
• Thứ Bảy ngày 07: Khai giảng niên khóa
2007-2008
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Thề có đất trời không phụ anh đâu.
Đêm nay trăng sáng trên đầu,
Sông sâu lấp lánh, dạ sầu bâng khuâng.
Hoa cau đang độ trắng ngần,
Tình chưa kết quả, đã phân đôi đàng.
Lệ rơi trên má hai hàng,
Đưa khăn chậm lấy mắt nàng rưng rưng
Khăn tay tôi cất lên rừng,
Còn in nước mắt xin đừng phụ xưa.
Quê người dãi nắng dầm mưa,
Làm sao quên kẻ sớm trưa đợi chờ.
Rừng sâu chớp bể mưa mờ,
Đêm đêm đất khách thẩn thờ nhớ ai,
Chờ mong mới biết đêm dài,
Sương khuya nhỏ giọt bên ngoài mái hiên.

Gánh
Nước
Đêm
Trăng

Đêm nay sương lạnh vô cùng,
Trăng thu dìu dịu bao trùm không gian.
Cùng em gánh nước đầu làng,
Nghe mùi cỏ dại mơ màng đêm thâu.
Dưới trăng ý hợp tâm đầu,
Giếng trong in bóng tình sâu giao thề.
Đôi ta quảy gánh ra về,
Hai vai hai mảnh tình quê dạt dào.
Đường mòn em trước anh sau,
Em cười anh nói, thật mau tới nhà,
Ngập ngừng đứng trước ngã ba,
Vẫy tay anh tiễn em qua bên cầu.
Trông theo lưu luyến làm sao,
Nhủ lòng mai lại gặp nhau đừng sầu.
Ngày vui nào có được lâu,
Mai anh về chốn rừng sâu tìm trầm,
Ra đi anh có dặn rằng,
Thương anh thì đợi ba năm anh về.
Nhìn trăng em gửi lời thề,
Quê nhà yên phận vẹn bề chờ anh.
Gìn lòng hai chữ nghĩa nhân,
Yêu ai yêu chỉ một lần mà thôi.
Nắm tay em bảo với tôi,

Ba năm gian khổ muộn phiền,
Nay về quê cũ vội tìm người xưa.
Mấy năm bão lụt gió mưa,
Xóm làng giờ đã lưa thưa điêu tàn.
Kìa con sông nhỏ ven làng,
Lục bình thơ thẩn bên hàng mù u.
Chiều êm trong ánh nắng thu,
Sáo diều theo gió vi vu bên đường.
Lòng rung theo nhạc yêu đương,
Con đò còn đấy, người thương đâu rồi?
Tin đâu như sét rụng rời,
Vì nghèo sáo phải phụ lời thề xưa,
Qua cầu đi cuối rặng dừa,
Nhà em xiêu vẹo gió mưa sập rồi.
Thẩn thờ lê bước mình tôi,
Đường làng như cũ, tình thôi không còn.
Uổng công chờ đợi mõi mòn,
Mảnh tình riêng giữ cho tròn làm chi,
Chơi vơi trên mỗi bước đi,
Làm sao gánh mối tình si nặng nề.
Xa xa như bóng ai về,
Giếng sâu còn vẳng lời thề sơn minh.
Ngồi bên bờ giếng một mình,
Có ai giải mối hận tình năm xưa?
Thanh Tâm
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Em Tập

Lšm Văn
Trang Lớp Ba
Do cô Trần Bích Phượng phụ trách

Mừng ngày của mẹ

Mừng ngày của mẹ

Con kính yêu tại vì mẹ con giúp đỡ con thành
công và cố gắng. Mẹ giáo dục con trở thành một
người tốt. Khi con sanh ra, mẹ chăm sóc con mỗi
ngày và yêu mến con rất nhiều. Mỗi lần con cần
giúp đỡ, mẹ dạy con chú ý và suy nghĩ. Mỗi lần
con đi chơi, mẹ lo lắng nhiều lắm. Mẹ mong
muốn con trở thành một người thành công và một
người con có hiếu. Tại vì mẹ yêu mến con, con
phải ngoan ngoãn và nghe lời mẹ.

Con phải kính yêu mẹ tại vì mẹ sanh ra con, lo
cho con, và nuôi nấng cho con. Con phải kính
yêu mẹ tại vì mẹ dạy cho con nên người. Mẹ lo
cho con lúc con bịnh và nấu đồ ăn cho con lúc con
đói. Mẹ dạy cho con nói tiếng Việt rành hơn, và
dạy cho con làm người hữu dụng. Mẹ cưu mang
con chín tháng mười ngày và dưỡng dục con. Mẹ
mua đồ chơi và quần áo cho con mặc. Mẹ dạy
cho con lễ phép với người lớn. Mẹ chơi với con
lúc con buồn. Công mẹ to lớn không gì sánh
Nguyễn Phượng Lisa bằng.

Mẹ là tất cả
Tại sao con yêu mẹ? Con kính yêu mẹ tại mẹ
thương con. Mẹ giúp con làm bài tập. Mẹ dạy
con kính yêu mọi người. Mẹ đẹp và con đẹp
giống mẹ. Mẹ chở con đi chơi. Mẹ lo cho con
mỗi lần con bịnh. Mẹ cũng lo cho gia đình. Mẹ
dạy con để sau này con trở thành người tốt.
Phạm Thùy Trina

Nguyễn Hồng Trinh

Mẹ là số một

Con phải thương yêu mẹ của con vì mẹ đã cưu
mang chín tháng mười ngày. Con thương yêu mẹ
tại vì mẹ thương yêu con. Con phải chú ý, chăm
chỉ và cố gắng để giúp đỡ mẹ khi mẹ đã già. Con
phải đồng ý và kính nể cha mẹ tại vì cha mẹ đã
sinh ra và săn sóc cho con lớn lên. Con phải
Mẹ là #1
thương yêu mẹ tại vì mẹ nấu đồ ăn ngon, giúp đỡ
Mẹ là người em yêu nhất trên đời. Mẹ sẵn lòng con khi con làm bài, và mẹ đã thức sớm chở con
làm bất cứ điều gì mà em thích. Lúc nhỏ, em đi học.
cùng thường đi với ba mẹ đi hồ Con Rùa chơi.
Lúc lớn, em thích đi Walmart hay Target chung
Nguyễn Kimberly
với ba mẹ. Ba mẹ thường mua cho em rất nhiều
trò chơi. Mẹ thường làm bún bò Huế cho em ăn.
Em cũng thích mẹ làm cam vắt cho em uống.
Cam vắt của mẹ làm ngon lắm. Mỗi tối mẹ dạy
em học tiếng Việt mỗi tuần. Mẹ dạy em học bài,
làm toán. Mẹ chơi cờ "Connect Four" với em vui
lắm.
Trần Trúc Quỳnh
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Tại sao con kính yêu mẹ
Tại sao con phải kính yêu mẹ? Tại mẹ con sinh ra
con, nuôi con, lo cho con, chăm sóc con, và yêu
mến con. Không có gì so sánh với mẹ con được.
Mẹ con nuôi con cho trở thành người tốt và khi
mẹ lớn tuổi, con phải chăm sóc mẹ. Mẹ con nấu
rất là ngon. Con biết con không bao giờ khát đói
khi con ở với mẹ. Con phải lễ phép mẹ tại mẹ dạy
con toán rất nhiều. Con muốn cám ơn mẹ tại mẹ
mua đồ cho con và dẫn con đi chơi quần vợt. Tại
Mẹ ơi!
mẹ, con là người thành công tại con là người học
sinh giỏi nhất trong lớp Anh Ngữ con. Khi con
lớn, con nhớ mẹ dạy con nói tiếng Việt tại mẹ là
Con phải yêu kính mẹ vì mẹ lo cho con nuôi con
cô giáo con ở trường Văn Lang và khi con đi Việt
cho con hữu dụng, và mẹ yêu con, không có gì Nam, con biết nói tiếng Việt rành vì mẹ dạy con
sánh bằng.
sự tích và lịch sử của VIệt Nam. Con chỉ muốn
cám ơn mẹ nữa tại mẹ dạy con lễ phép với người
lớn. Đó là tại sao người lớn ngạc nhiên và nói mẹ
Mẹ muốn con học giỏi cho con trở thành bác sĩ để là con với em con rất là ngoan, giỏi, và ngoan
con chăm sóc mẹ khi mẹ lớn tuổi. Con phải lễ ngoãn.
phép mẹ vì mẹ cho con chơi quần vợt, mua đồ áo
đẹp cho con, và nấu cho con đồ ăn thơm ngon. Con rất may mắn tại con được một mẹ lo cho con
Khi con đi xa và mẹ ở nhà, con biết mẹ lo lắng vì và yêu con. Câu ca dao nói mẹ yêu con rất nhiều
mẹ thương con. Ai dạy con nhiều? Mẹ. Khi con như sau: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình".
được thành công trong trường học, mẹ rất vui vẻ
và hí hửng vì việc làm của mẹ đã được bù đắp.
Đồng Kevin
Con suy nghĩ mẹ dạy con tiếng Việt vì mẹ muốn
con nói rành hơn ngày xưa. Khi con nhỏ, mẹ ôm
Tại sao con kính yêu mẹ?
con mỗi ngày cho con không khóc. Bây giờ, mẹ
dạy con sự tích cho con biết nhiều về Việt Nam.
Khi con có bài thi, mẹ giúp con khi con làm Con yêu mẹ vì mẹ sinh con ra và nuôi con. Mẹ
không được. Con vâng lời mẹ vì mẹ cho con lời con làm cơm ăn và dưỡng dục và thành con người
căn dặn cho con biết giữa sai và đúng. Mẹ con tốt, và con còn tiến bộ được. Con phải lễ phép,
yêu kính con và con yêu kính mẹ, con và mẹ là mẹ dạy con rất nhiều. Mẹ con muốn con thành
đạt và theo phong tục của ba mẹ. Sau mẹ già, hay
gái, thương nhau.
là mất, con còn nhớ mẹ và thương yêu kính mẹ.
Con rất may mắn vì con có mẹ vì, "mất cha thì ăn
Châu Robert
cơm với cá, mất mẹ thì lót lá mà nằm".
Đồng Sydney
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Tại sao con phải yêu kính cha

Tại sao phải kính yêu ba?
Tại vì ba con lo cho con, chăm sóc con, yêu con.
Ba là người kiếm tiền để nuôi mẹ, con và em. Ba
con là cột trụ của gia đình con tại vì "Con không
cha như nhà không nóc". Con yêu ba con tại vì ba
con dẫn con, em, và mẹ đi chơi giống khi ba dẫn
chúng mình đi Legoland. Con cũng yêu ba tại ba
cho con ăn đồ ngon như kẹo và ba cho con uống
nước ngọt và ba cho con, em, và mẹ ở sung sướng
trong nhà rộng lớn.

Con phải yêu kính cha vì cha yêu con. Ba yêu
con, lo cho con, và cha là người ba tốt.
Ba là người hữu dụng và ba muốn con vui. Khi
con còn nhỏ, ba dẫn con đi hồ vịt cho chúng con
chơi. Ba, anh hai, và con thảy bánh mì trong hồ
cho vịt ăn. Con phải lễ phép với ba vì ai chơi với
con, ai giúp con, và ai muốn con trở thành người
tốt? Ba! Sau đó, con biết ba thương con vì ba lo
cho con trước khi ba lo cho ba. Khi ba đi xa, con
nhớ ba quá. Khi ba làm việc, con mừng khi ba về.
BA VỀ, BA VỀ! Con giống ba vì con vẽ giỏi,
con có mũi y chang ba, và con thích nhạc. Ba biết
sửa nhiều đồ vì ba giỏi trong đại học. Sau đó ba
trở thành kỷ sư.

Con thương ba và ba thương con. Con rất may
Con chỉ muốn cảm ơn ba con tại ba lo cho con vì mắn vì "Còn cha thì gót đỏ như son. Mất cha thì
gót mẹ gót con đen xì".
"công cha như núi Thái Sơn".
Đồng Sydney

Đồng Kevin

Ngày Của Cha

Cha Của Con

Con yêu kính cha tại vì cha lo cho con và thương
con nhiều lắm. Con thương cha tại vì nếu không
có cha, thì không có con. Cha dạy con học và dẫn
con đi đánh quần vợt. Cha chở con đi học, đi bơi,
và dẫn con đi chơi những chỗ con thích đi. Con
yêu kính cha nhiều lắm! Mừng “Ngày Của Cha”.

Con yêu kính Ba tại vì cha đi làm để có tiền nuôi
con. Ba đã yêu mến con khi con còn nhỏ. Và cha
đã vui vẻ khi con ra đời. Con phải kính nể Ba tại
vì Ba đã giúp đỡ con để con trở thành người hữu
dụng.
HS Lớp 3

Nguyễn H. Trinh
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Bài Viết Luận Văn

“Con Chó Của Em”
Lớp Ba –
Khóa Hè ‘06
Con tên là Phạm Thùy Trina.
Con thích con chó lắm. Con thích
con chó trung thành và dễ thương. Con thích đủ
loại chó. Có ba lý do tại sao con thích con chó:
nó hiền, nó giữ nhà và nó thích chơi với người ta.

Con có một chó tên là Andy. Andy là chó tốt,
thông minh và thương chủ nó.
Con có được Andy, tại con muốn con chó. Khi
sắp sửa sinh nhật con, cậu Út con đi nhà người
bán để mua cho con chó. Con muốn em của Andy
tại nó nhỏ, nhưng nó đã bán rồi.
Andy màu trắng và ngoan ngoãn, tại khi chúng
con phải đi đâu, Andy đợi ở nhà nó. Andy cũng
rất là thông minh và chăm chỉ tại Andy ráng khi
con dạy nó, nó rất là dễ tại nó thích đồ ăn. Khi
con kêu “food”, nó chạy rất hí hửng tới con.
Andy biết ngồi, nằm, hun, ngồi yên, đưa tay, và
lăn. Mặc dù Andy thích ăn, nhưng Andy không
ăn đồ ăn người được, tại Andy bị dị ứng rất là dễ.
Nhưng con cho nó ăn đồ ăn con hoài. Andy thông
minh nhưng Andy lệ thuộc nhiều tại con yêu nó.

Nếu con có con chó, con cho nó ăn. Con đi bộ
với nó. Con cũng thích ngủ với nó nữa. Con sẽ
chơi với nó mỗi ngày. Con sẽ có con chó. Con
chó là con vật biết bảo vệ chủ vì nó biết sủa người
lạ. Con chó có lỗ tai thính để nó nghe mọi tiếng
động. Lỗ mũi của chó cũng rất thính để đánh hơi.
Con chó thích chơi nhiều lắm. Nó thích chạy với Tóm lại, con rất là sung sướng được Andy tại nó
mọi người. Nếu con thấy con chó thì con chơi với làm con vui vẻ khi con đi học về. Con rất may
mắn có con chó rất là thông minh, tốt, và yêu con
nó liền. Chó là bạn tốt của người.
nhiều.
Con mới vừa nói tại sao con thích chó. Con chó
Đồng Kevin
là con vật đặc biệt. Một năm sau con có con chó.
Con là người thích và thương chó.
Phạm Thùy Trina

Con chó của con tên là Heinken còn gọi là Hieny.
Chó của con màu nâu.

Khi em đi học về, em thấy một con chó lớn ở gần
Con chó của con có bốn chân. Con chó của con
nhà bà Ngoại em.
chưa đầy một tuổi. Nó mới có 7-8 tháng. Con
Con chó này tên Kayla. Nó cao gần bằng cái bàn chó của con là con chó Bulldog. Nó có một cái
ăn cơm. Lông của nó màu nâu lợt, có pha đen. đuôi nhỏ để che cái đít của nó. Con chó của con
Mặt nó dài. Hai con mắt màu đen. Hai hàm răng rất là mập tại vì nó ăn nhiều. Con chó thông minh
màu trắng nhọn hoắt lúc nào cũng lè ra phía trước. mà nó lại cứng đầu. Con chó của con thích đi
Đuôi của nó dài, lúc nào cũng vẫy lên vẫy xuống. chơi. Con chó của con là con chó ở trong nhà.
Con chó này thường hay sủa những người lạ đi
qua. Những người nó biết thì nó hay chạy ra Con thương con chó của con nhiều lắm. Ai cũng
mừng. Kayla thường mừng rỡ mỗi khi em qua thương con chó của con. Và con và anh chị sẽ
chăm sóc cho nó lớn lên và sống lâu. Cha, mẹ,
chơi. Em thường vuốt đầu nó.
anh, chị em ai ai cũng đều thương con chó tên là
Trong lúc nghỉ hè em ít khi qua nhà nó. Em thấy Heinken.
nhớ nó lắm. Em mong muốn thấy nó mỗi ngày.
Tran Janice
Trần Trúc Quỳnh
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Con có một con chó. Tên nó là T.J.. Mặc dù T.J. Vào năm 2003, em đi mua con chó. Em muốn
con chó rất dễ thương và nhỏ. Em thấy một con
rất nhỏ và dễ thương, nhưng T.J. rất dũng cảm.
chó rất hợp với ý em muốn. Em đặt tên Bob cho
T.J. nặng 5 lbs và cao 1 ft. Bộ lông nó màu đen nó.
và màu nâu. Đuôi của T.J. rất là ngắn nhưng dễ
thương. Mỗi lần con đi học về, T.J. lắc cái đuôi Chó em không thích ăn đồ ăn của chó. Bob thích
nhỏ xíu mừng con. Ngày 15 tháng 2 là sinh nhật ăn cơm và hotdog. Mỗi ngày em để cơm vô tô
của nó. T.J. được 3 tuổi. T.J. thích đánh lộn với của nó. Bob có cái đuôi ngắn với lông màu nâu
chó khác của con, Andy. Nó cũng thích đi ở và màu đen. Lông của Bob rất dầy và rối. Em
ngoài và nằm, ngủ ngon và T.J. thích người ta rờ chải lông của Bob mỗi ngày. Bob có mắt xanh lá
bụng. T.J. rất thông minh vì T.J. học đi tiêu và cây và màu nâu. Bob chạy nhanh lắm. Bob thích
tiểu ở ngoài vườn rất nhanh. T.J. cũng biết ngồi chơi “fetch”. Bob hiền lắm. Mỗi sáng Bob ngủ
xuống, nằm, và đưa chân lên theo lệnh. Con chơi kế cửa của em. Những kỷ niệm đẹp nhất của em
với T.J. khi con không có gì làm vì T.J. làm con với Bob là khi em dẫn Bob đi thi chó đẹp. Em với
vui. Con nhớ hôm đó con tắm cho T.J. và nó vẫy Bob thắng. Một năm sau, em đi học về thì Bob
lông mạnh làm con ướt nhẹp.
không còn ở nhà nữa. Người hàng xóm nói thấy
Con yêu mến T.J. nhiều vì T.J. thích con. Con sẽ một chiếc xe cán Bob. Em đi tới xác chết thì thấy
chăm sóc T.J. và chơi với nó như người bạn tốt máu mọi nơi. Em mất một người bạn thân nhất
trong đời của em.
của con.
Đồng Vi Sydney Mặc dù Bob không còn sống nữa, nhưng Bob vẫn
còn sống trong lòng của em.
Nguyễn Ngọc Huyền

Con chó con thích nhất là con “German
Shepherd”. Con “German Shepherd” rất là nhanh
nhẹn và mạnh.

Con có con chó. Tên của nó là Happy.
Happy là con German Shepherd Mix. Nó là màu
đen, trắng và màu nâu. Happy già lắm rồi, mà
cũng vui vẻ. Khi con chơi với nó, nó mừng lắm,
và lắc cái đuôi của nó. Con nhớ hồi con còn nhỏ,
con ra ngoài với nó. Con liệng trái banh. Nó
chạy lượm trái banh rồi đem lại cho con. Nó rất
dễ thương. Happy rất khôn, và biết nghe lời. Khi
nó thấy con, nó chạy theo con. Nuôi nó 12 năm
rồi, trước khi con sanh ra. Bây giờ nó rất già và
yếu rồi.

Con “German Shepherd” rất là thông minh trông
rất là dũng mảnh. Lông nó màu vàng và màu nâu.
Hai lổ tai lớn và màu đen. Cái đuôi dài cong lên.
Bốn cái chân vạm vở. Thân mình cứng cáp.
Con “German Shepherd” rất trung thành. Nó rất
nhạy bén khi có người lạ vào nhà, nó sủa để báo
động. Có thể chơi đùa với nó quanh sân nhà. Con
“German Shepherd” biểu hiện sự thích thú vui
mừng mỗi khi có người nhà đi làm về bằng cách
nhảy chồm lên người.

Con thương chó con nhiều lắm. Không có nó thì
con buồn. Nó là bạn của con từ lúc con còn nhỏ Con “German Shepherd” là một thành viên của
gia đình. Con rất thích con “German Shepherd”
đến bây giờ.
vì nó là con vật dễ thương.
Nguyễn Kimberly
Nguyễn Hữu Khang
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Sưu Tầm (Lớp Ba)

Tranh Vui Về Chó
Trong ngày sinh nhật thứ 10 của con, cô Theresa,
bạn của mẹ con, cho con một con chó. Nó là quà
sinh nhật đặc biệt mà con thích nhất.
Con đặt tên nó là Jesse. Nó là con chó Maltese,
được hơn một tuổi, màu trắng, nặng 9 pounds, cao
khoảng 1 foot. Mắt nó rất to, lông nó dài và hay
ngoắc cái đuôi khi nó mừng con đi học về. Hồi
nhỏ nó thích cắn giày dép của ba con. Bây giờ nó
thích chơi banh và chơi rượt bắt với con. Mỗi khi
con đi học về, nó mừng lắm. Nó rượt con chạy
vòng vòng trong nhà bếp và ở ngoài sân. Nó thích
liếm mặt con và thích cắn lỗ tai của ba con. Nó
không thích ngủ một mình trong chuồng. Nếu con
bỏ nó vô chuồng thì nó khóc. Nó thích ngủ với
con trên giường. Mỗi khi nó ngủ, nó thích đưa
bốn cẳng lên trời rất dễ thương. Sáng sớm nó
liếm mặt con kêu con dậy.
Jesse không thích ăn đồ ăn của chó. Nó chỉ thích
ăn đồ ăn của người thôi. Mỗi khi gia đình con đi
ăn phở, con đem về thịt bò tái cho nó ăn, nó thích
lắm. Jesse còn biết làm nhiều thứ như ngồi, nằm,
lăn, bắt tay, hun, và rescue con mỗi khi con kêu
“Help!” Con dạy cho nó “play dead” mà nó
chưa biết làm.
Con thương Jesse nhiều lắm. Con kêu Jesse là em
bé bốn cẳng của con. Con ước ao Jesse sẽ ở với
con mãi mãi cho tới chừng con già.
Nguyễn Hồng Trinh
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Luận Văn:

Khi Con Lớn
Khi em lớn em muốn trở
thành một kiến trúc sư.
Lý do thứ nhất là tại vì em
thích vẽ và thiết kế nhà.
Lý do thứ hai là tại vì em
sẽ làm được nhiều tiền để
chăm sóc cho gia đình. Lý
do cuối cùng là tại vì em
thích làm việc gì mà em
yêu thích nhất. Để trở
thành kiến trúc sư, em phải cố gắng học thật giỏi
toán và vẽ, và em phải học ít nhất bốn năm ở đại
học. Em phải cần biết vẽ và biết thiết kế một căn
nhà.
Lý Minh Quân

Khi em lớn, em muốn trở
thành ca sĩ. Em muốn
thành ca sĩ tại vì khi nào
em hát, em vui mừng.
Hơn nữa, em muốn giúp
đỡ gia đình về vấn đề
tiền bạc. Em muốn đi du
lịch khắp thế giới. Trong
tương lai, em cũng muốn
làm mọi người khác vui.
Và em muốn đi thăm nước Nhựt tại vì em muốn
mua đồ rất là đẹp, rất là hay. Em mong muốn gặp
ban nhạc thích nhất. Đó là ban nhạc Alice Nine,
An Café và Miyavi. Chung, em mong muốn làm
một ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới.
Nguyễn Ngọc Huyền

Khi con lớn con muốn
trở thành người vẽ mẫu.
Con muốn trở thành
người vẽ mẫu tại vì con
thích vẽ quần áo. Con
thích vẽ coi cái nào
thích hợp với cái nào.
Con muốn người ta mặc
đồ của con vẽ.

Khi con lớn con muốn
thành bác sĩ gia đình tại vì
con muốn giúp đỡ người,
chăm sóc cho người bịnh
khỏe mạnh, và con muốn
giúp đỡ đời.
Để trở thành bác sĩ gia
đình, con phải học giỏi và
phải chăm chỉ học để trở
thành bác sĩ gia đình.

Để trở thành người vẽ mẫu, con phải đi học vẽ và
con phải luôn luôn cố gắng vẽ thật đẹp.
Nguyễn Kimberly
Khi con lớn con muốn trở
thành dược sĩ tại vì con
muốn giúp đỡ bịnh nhân.
Con muốn bào chế thuốc
và con muốn làm cho mọi
người khỏe mạnh hơn.
Để trở thành dược sĩ con
phải học giỏi và biết hóa
học để bào chế thuốc.

Trần Janice
Khi con lớn con muốn trở
thành dược sĩ tại vì: 1)
Con muốn có nhiều tiền.
2) Giúp đỡ ba mẹ mua
nhà. 3) Giúp đỡ người
cần thuốc.

Để trở thành dược sĩ con
phải học giỏi trong đại
học 4 năm với có cái bằng
Phan Vanessa dược khoa. Con phải học giỏi hơn nhiều người
trong trường.
Châu Robert
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Khi con lớn con muốn
làm nha sĩ tại vì con
được làm nhiều tiền và
giúp đỡ mọi người làm
răng đẹp. Bạn của con
cũng muốn trở thành
nha sĩ luôn. Đó là lý do
cho con muốn trở thành
nha sĩ.

Khi con lớn con muốn
thành bác sĩ gia đình vì
con muốn giúp đỡ người
bệnh. Lý do thứ hai là
con muốn làm nhiều tiền
cho con giàu. Con cảm
thấy sung sướng khi con
làm được việc tốt.

Để trở thành nha sĩ con
phải học sinh vật học, môn hóa học, vật lý học,
thể chất, và toán. Con phải đi thi DAT luôn. Đó
là những môn học cần để trở thành nha sĩ.
Trần Shirley

Để trở thành bác sĩ gia
đình, con phải học giỏi và
ra trường 10 năm đại học. Con phải tin tưởng vào
mộng ước của con vì con muốn thành công trong
cuộc sống.
Đồng Sydney

Khi con lớn con muốn
thành kỹ sư chế tạo xe
hơi tại vì con muốn
chế tạo xe hơi kiểu
mới, có nhiều tiện
dụng hơn cho con
người, để giúp đỡ xã
hội có nhiều phương
tiện hơn.

Khi con lớn con muốn
thành kỹ sư điện tử tại
vì làm việc này được
nhiều tiền. Cha mẹ con
là kỹ sư cho nên con
muốn làm kỹ sư. Lý do
khác nữa là con muốn
chế tạo máy điện tử
giống máy vi tính.

Để trở thành kỹ sư chế
Để trở thành kỹ sư con
tạo xe hơi, con phải cố gắng học hành và vâng lời phải học giỏi toán và khoa học, và được nhận vô
cha mẹ.
đại học giỏi, và con cần cố gắng học hành và vâng
Nguyễn Khang lời cha mẹ.
Đồng Kevin
Khi con lớn con muốn trở
thành bác sĩ thú vật, tại vì
con yêu mến mấy con chó
và mấy con mèo. Con
giúp để mấy con thú vật
được khỏe mạnh. Con
muốn người ta chăm sóc
cho mấy con thú vật khi
nó không có nhà hay ai
yêu mến nó.

Khi con lớn con muốn
làm bác sĩ trẻ em. Tại vì
con thương con nít nhiều
lắm, với ba mẹ muốn con
thành bác sĩ. Dĩ nhiên
con cũng muốn làm
nhiều tiền.

Để trở thành bác sĩ trẻ
em, con phải ra trường
đại học. Con đã thích
con
nít
rồi
thì
con
sẽ
chơi
với con nít nhiều hơn.
Để trở thành bác sĩ thú vật, con phải chăm sóc cho
mấy con thú vật và con phải kiếm nhà cho nó ở.
Vy Minh Trang
Trần Trúc Quỳnh
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Khi con lớn con muốn
thành bác sĩ. Con muốn
làm bác sĩ tại vì bác sĩ giúp
mọi người khỏe mạnh và
sống lâu. Khi người ta bị
bịnh, bác sĩ biết tại sao bị
bịnh. Bác sĩ cho người ta
uống đúng thuốc cho hết
bịnh. Bác sĩ cũng có thể
cứu sống người bịnh nếu
cần. Đặc biệt khi người bịnh là người trong gia
đình hoặc là bạn, nếu con là bác sĩ thì con sẽ hảnh
diện và vui lòng khi con giúp được họ. Nếu con
là bác sĩ, con giúp đỡ xã hội mình được tốt đẹp
nhiều hơn vì là người hữu dụng.

Khi con lớn con muốn trở
thành ca sĩ. Má con là ca
sĩ, con muốn làm giống
má. Ca sĩ phải hát hay.
Con phải thực hành hát
cho giỏi giống má con.
Con muốn làm ca sĩ tại vì
ca sĩ có nhiều tiền. Con
muốn cho tiền ba má và
gia đình. Con muốn làm ca sĩ tại vì con muốn
người ta nghe cái giọng của con.

Con phải học giỏi cho con làm ca sĩ, ba nói. Con
học giỏi ở trường. Con có nhiều A và một B.
Thầy và cô khen con. Ba má con được hãnh
Muốn trở thành bác sĩ thì con phải học giỏi cho diện.
nên con ráng học mỗi ngày. Khi con lớn lên, con
Phạm Thùy Trina
đi tìm trường thuốc giỏi để học. Con nghĩ là nếu
con muốn và có cố gắng thì con sẽ làm được.
Nguyễn Hồng Trinh Jennifer

Tr i è n
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang – San Diego chân thành cảm tạ các cơ sở thương
mại, hội đoàn, và quý vị ân nhân sau đây đã khuyến khích và giúp đỡ cho tờ báo
Xuân Đinh Hợi này được hình thành :
●
●
●
●
●
●

Phụ huynh học sinh Nguyễn Hiếu (Lớp Một)
Phụ huynh học sinh Nguyễn Thảo (Lớp Một)
Phụ huynh học sinh Lê Jacqueline (Lớp Một)
Union Pharmacy
Ông Bà Bác Sĩ Võ Đình Đức
Ông Bà Bác Sĩ Nguyễn Thượng Trí

$10
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$20
$50
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Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang - San Diego xin kính chúc toàn thể quý ân nhân một
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H˘ Về

Tình Toán Học

Mải cắm cúi suốt mùa thi cuối khóa,
Giấy học trò thơm ngát mực mồng tơi,
Chợt đâu đây ve êm ả gọi mời,
Phượng cháy đỏ cả khung trời vào hạ.

Là giao điểm hai tâm hồn đối xứng
Là tương giao hay đồ thị hai chiều,
Ai là người định nghĩa nổi tình yêu,
Đầy tạp số tôi học hoài không hiểu.

Nghe trong mắt nỗi xốn xang là lạ,
Trong hộc bàn mùi cóc ổi vấn vương,
Áo thơ ngây còn trắng cả cổng trường,
Trang lưu bút chắt chiu dòng kỷ niệm.

Tôi cố định trong sân trường đơn điệu,
Lặng nhìn trên hình chiếu của giai nhân,
Thả hồn theo một tiếp tuyến thật gần,
Theo em mãi suốt đời về vô cực.

Thôi đã hết những ngày hoa tháng bướm,
Mười hai mùa trong bóng mát thân thương,
Của thầy yêu, bạn mến, của mái trường
Hồn lơ đãng theo mơ ngoài cửa lớp.

Tình tôi đó chẳng cần dùng công thức,
Tan trường về tôi cố sức song song,
Tới ngã tư liền bày tỏ nỗi lòng,
Em ngoe nguẩy từ từ tăng tốc độ

Ta nhớ mãi giờ cúp cua hồi hộp,
Một trưa hè bóng mát Thảo Cầm Viên,
Đôi nai con mắt trong sáng dịu hiền,
Bầy sẻ nhỏ tung tăng trên bãi cỏ.

Tôi vẫn cố giữ tình yêu đồng bộ,
Hai năm dài đáp số giải không xong,
Tin hành lang em sắp sửa lấy chồng,
Lòng điên đảo trước định đề đen bạc.

Ở nơi ấy bao chuyện tình nho nhỏ,
Cô học trò còn lấm mực ngây thơ,
Suối tóc dài trôi ngàn sợi mộng mơ,
Bờ mi nhỏ chứa một trời hoa mộng.

Tôi xoay mắt theo vòng tròn lượng giác,
Có thấy gì ngoài quỹ tích tình yêu,
Tình đơn phương trong tam giác ba chiều,
Lay hoay mãi trên chuyến đò vĩ tuyến.

Con tim ấy giờ nuôi bao hy vọng,
Biết làm gì cho cha mẹ, quê hương?
Lời thầy khuyên, cô dặn, mấy năm trường,
Đàn chim nhỏ trước cửa đời gian khổ.

Tìm lối thoát đồng quy hay tịnh tiến,
Hệ luận nào thuyết phục nổi em tôi,
Đành đi theo phân giác tận chân trời,
Tìm ẩn số của phương trình vô nghiệm.

Tương lai vẫn chờ tay ai chạm ngỏ,
Phút giã từ bè bạn, đắng đầu môi,
Tay trong tay nghe tiếc nuối nghẹn lời,
Thời gian đẩy ta vào đời quá vội.

Thôn Đoài

Mái trường cũ, hàng me già chờ đợi,
Phượng đỏ trời vào mỗi độ tháng năm,
Ta đèo nhau bên phố nhỏ mưa dầm,
Chưa cách biệt đã một trời nhung nhớ.
Trúc Giang
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Kết Quả Trò Chơi “Nếu, Thì”
Các thầy cô Văn Lang thường hay chơi trò chơi “Nếu, Thì” trong những dịp họp
mặt vui chơi giải trí ngoài khuôn viên học đường. Thân gởi các bạn đọc những
kết quả trò chơi vui này. Hy vọng nó sẽ mang đến cho các bạn những nụ cười vui
tươi, và cũng để nhắc nhở lại trò chơi “Nếu/Thì”, một trong những trò chơi đơn
giản và phổ biến ngày xưa chúng ta thường chơi hoặc nghe qua ở quê hương Việt
Nam.
Kết quả trò chơi "Nếu, Thì" trong Trại Hè 2006 tại Palomar Mt. State Park.
Nếu Văn Lang bị đóng cửa... thì tôi sẽ ăn cho đã luôn.
Nếu tôi tới nhà bạn gái tôi... thì anh Hồng sẽ bị cua kẹp.
Nếu em học lớp thầy Việt... thì em có biết rau "thì là" là gì không?
Nếu tôi không thấy được... thì tôi sẽ đi tu.
Nếu mai có mưa dông... thì ai sẽ nấu chè cho mình ăn tối đây?
Nếu chị Mỹ đừng dựa vào tôi nữa... thì tôi sẽ bị ung thư.
Nếu phu quân cô Trang đừng giống Phi Thoàn nữa... thì cô Trang thật là nhiều chuyện.
Nếu anh Trí đi tu... thì mặt trời sẽ mọc ở phía Tây.
Kết quả trò chơi "Nếu, Thì" trong dịp họp mặt Giáng Sinh của Ban Giảng Huấn Văn Lang và
gia đình tháng 12 năm 2006:
Nếu ông hàng xóm đừng gõ cửa … thì anh sẽ khen em.
Nếu cô Nguyệt ghé Văn Lang… thì càng sướng!
Nếu Brad Pitt là hoàng tử của lòng em.. thì thầy Việt sẽ bị cô Trinh nhéo.
Nếu ngày mai trời mưa... thì ráng chịu!
Nếu cô Trang không đi với thầy Trí… thì thầy Trí sẽ bị xỉu tại chỗ.
Nếu đêm nay không có ai đưa “ngọ” về…thì thầy Lộc sẽ dùng hai viên thuốc tiêu.
Nếu Trinh làm bánh bò… thì thôi!
Nếu tôi đau bụng… thì bắt ngủ ngoài garage.
Nếu thầy Lộc bị chuột cắn… thì cô Phượng sẽ làm sushi nữa.
Nếu cô Mỹ khóc… thì em phải cho anh coi football.
Nếu ngày mai trời bão… thì đi tu quách cho rồi.
Nếu mình ngủ nhà Trí… thì uống bia cho nhiều vào nhe.
Nếu hôm nay là Valentine’s day… thì ông Ba Quậy phải ca sáu câu vọng cổ.
Nếu anh không còn tiền nữa… thì tôi sẽ giựt cù chỏ anh một cái.
Nếu mai trời sấm sét… thì cây ổi nhà anh Hồng trái sẽ lớn hơn nữa.
Nếu một mai anh chết… thì em đi Disneyland.
Nếu cô Trang phạt thầy Trí quỳ gối… thì tối nay sẽ có động đất.
Nếu em không đi dự tiệc tối nay… thì anh Chinh sẽ trúng số độc đắc.

Chúc Mừng Năm Mới
Ban Giảng Huấn Văn Lang
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Bảng Danh Dự
Sau đây là danh sách các học sinh xuất sắc về học lực và hạnh kiểm tại
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang trong Niên Khóa 2005-2006:
Lớp Mẫu Giáo A
Hạng Nhất :
Hạng Nhì:
Hạng Ba:
Hạng Tư:
Hạng Năm:
Hạng Khuyến Khích:
Hạng Khuyến Khích:
Hạng Khuyến Khích:

Nguyễn Tony
Lý Minh Thảo
Ngô Jennifer
Diệp Nhã Hân
Quang Christine
Nguyễn Tiên
Chung Jasmine
Trần Jenny

Lớp Mẫu Giáo B
Hạng Nhất :

Lê Danielle

Hạng Nhì:
Hạng Ba:
Hạng Khuyến Khích:
Hạng Khuyến Khích:

Nguyễn Anh Khôi
Triệu Dora
Nguyễn Thanh
Phạm Kevin

Lớp Mẫu Giáo C
Hạng Nhất:
Hạng Nhất:
Hạng Nhì:
Hạng Nhì:
Hạng Ba:
Hạng Khuyến Khích:
Hạng Khuyến Khích:

Lê Dianna
Nguyễn Tuấn Anh
Lê Trâm
Trần Nguyễn ÁiVi
Đỗ Mỹ Linh
Võ Thùy Khanh
Lê Jacqueline

Lớp Một
Hạng Nhất:
Hạng Nhất:
Hạng Nhì:

Phan Christina
Nguyễn Thompson
Hà Katherine

Lớp Hai
Hạng Nhất :
Hạng Nhì:
Hạng Ba:

Trần Hồng Shirley
Đỗ Mỹ Phi
Phan Sa Vanessa

Lớp Ba
Hạng Nhất :
Hạng Nhì:
Hạng Ba:

Đồng Kevin
Đồng Sydney
Trần Kim Janice

Lớp Bốn
Hạng Nhất:

Diệp Bích Trinh

Hạng Nhì:
Hạng Ba:

Liêu Alex
Lê Thụy Thục Trinh

Lớp Năm
Hạng Nhất:
Hạng Nhất:
Hạng Khuyến Khích:
Hạng Khuyến Khích:

Tôn Nữ Ý Lan
Tôn Nữ Ý Mi
Nguyễn Ngọc Trâm
Trần Bảo Trâm

Lớp Sáu
Hạng Nhất:
Hạng Nhì:
Hạng Ba:

Diệp Miên Huy
Trần Vân Vina
Diệp Miên Vĩnh
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Giải Đáp Đố Vui
Trang Lớp Bốn (trang 35-36)
Giải đáp: 14 con chó, 22 con gà

1) G =số gà
T = số thỏ
3)

34
[Số kế tiếp = tổng số hai số trước.
TD. 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, v.v.]

(1) G + T = 13
G = 13 – T

4)

4:3=2
tứ chia tam = tám chia tư = 2

Thay thế G= 13 – T vào (2):

5)

Tại nó “bự thiệt”.

(2) 2(13 –T) + 4T = 34
26 – 2T + 4T = 34
2T = 34 – 26
2T = 8
T=4

6)

Chữ: nổ, ổi, nổi

7)

Chữ: Cam, Cảm, Cám

8)

Gọi bằng mồm chứ bằng gì.

9)

Cái quạt máy.

10)

Con tôm.

(1)
(2)

1G + 1T = 13
2G + 4T = 34

(Tổng cộng số đầu)
(Tổng cộng số chân)

G = 13 – 4
G=9
Giải đáp: 4 con thỏ, 9 con gà
2) G = số con gà
C = số con chó
(1) G + C = 36
(2) 2G + 4C = 100

(Tổng cộng số con)
(Tổng cộng số chân)

Giải đáp

Tìm 7 điểm khác nhau

(1) G + C = 36
G = 36 – C
Thay thế G= 36 – C vào (2):
2(36 – C) + 4C = 100
72 – 2C + 4C = 100
72 + 2C = 100
2C = 28
C = 14
G = 36 – C
= 36 – 14 = 22
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Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang
P.O. 712544 * San Diego, CA 92171-2544
http://www.van-lang.org

Thông Báo Khai Giảng Khóa Xuân 2007

Thứ Bảy 24 tháng 2, 2007
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, San Diego trân trọng thông báo sẽ
khai giảng các lớp Việt ngữ Khóa Xuân 2007
Lúc:

9:00 giờ sáng Thứ Bảy 24 tháng 2, 2007
(chấm dứt khóa và niên học ngày 9 tháng 6, 2007)

Tại:

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang
2202 Comstock St., San Diego, CA 92111
(Bayside Community Center, Linda Vista Rd. & Comstock St.)

Thời gian: Thứ Bảy mỗi tuần, từ 9 giờ sáng - 12 giờ trưa
Trình độ: Mẫu Giáo đến lớp Sáu
Chương trình học: Việt ngữ, Sử địa Việt Nam, văn nghệ & sinh hoạt
Lệ phí ghi danh mỗi khóa: $30 mỗi học sinh; $90 một gia đình có
trên 3 học sinh
Vì số chỗ có giới hạn, trường chỉ thâu nhận học sinh từ 5 tuổi trở lên.
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang tại San Diego kính mời quý phụ
huynh đưa con em đến trường để học hỏi và trau dồi tiếng mẹ.
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang - San Diego
Liên Lạc:

info@van-lang.org hoặc BanDieuHanh@van-lang.org
Trần Đức Việt (Hiệu Trưởng
Tôn Thất Duy (Giảng Huấn)
Cao Mạnh Chinh (Điều Hành)
Nguyễn Thùy Trang (Sinh Hoạt)

- (858) 487-8732
- (858) 271-6756
- (714) 896-7008
- (858) 292-4277
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Nhà Hàng

VẠN HÒA
6941 Linda Vista Rd., Suite E – San Diego, CA 92111
Tel (858) 279-4588

Cung Chúc Tân Xuân

4016 – 54th Street,
San Diego, CA 92015
(Trong khu chợ Viễn Ðông IV, Phở Cali cũ)

Kính chúc Quý Khách, Quý Thân Hữu
và Quý Quyến trong năm mới Vui Tươi,
Tài Lộc Tấn Phát, Vạn Sự Như Ý

CHUYÊN BÁN:
• Đủ loại đồng hồ.
• Máy tự điển điện tử đủ loại.
• Thẻ điện thoại gọi về Việt Nam và các
nước trên thế giới.
Nhận sửa chửa các loại đồng hồ,
thay pin và dây đồng hồ.
TRUNG TÂM BAN NHẠC & SÁCH BÁO
KIM MỸ
• Bán đầy đủ các loại băng nhạc
• Mỹ phẩm và kem dưỡng da
• Quần áo người lớn, trẻ em, giầy dép

Mở cửa 7 ngày tron tuần 6 AM - 7 PM

Phở Bò, Phở Gà, Phở Đồ Biển, Phở Tôm
Cơm Tấm Gà, Thịt Nướng, Bò Nướng, Tàu Hũ Ki
Bún Tôm Thịt Nướng, Chạo Tôm
Bún Bò Huế
Bún Nước Lèo

Bánh Mì Đủ Loại
Pâté Ham
Pâté Chả
BÁNH MÌ
Xíu Mại
Mua
5 tặng 1
Gà Nướng
Bì
Trứng
Bánh Mì Chay

Giải
Khát

Đặc Biệt

BÁNH XÈO
ÁP CHẢO
MÌ XÀO
GỎI CUỐN
BÁNH CUỐN
BÁNH CỦ CẢI
Phục vụ ân cần nhanh chóng

-

Café Espesso, Trà Thái
Nhận VISA – MASTERCARD
Sinh tố đủ lọai
Chè
Chủ nhân HIỆP-NGA Kính Mời
Nước mía nguyên chất

Giờ Mở Cửa: 6 Ngày Một Tuần
từ 7:30AM-10:00PM, Nghỉ Thứ Hai

T

ECTRIC

EL-LINE & ELECTRICAL
Bonded State Lic. (C.10) & H.I.C. 784687

CHUYÊN MÔN ĐIỆN – ĐIỆN THOẠI
L/L:

Thọ Nguyễn

Cell: 858. 699. 4940
Bus: 858. 565.0892

8836 Gowdy Ave. San Diego, CA 92123

• Sửa chữa và làm mới hệ thống
điện, điện thoại cho: Nhà,
apartment, cơ sở thương mại …
• Hệ thống điện, điện thoại cho
nhà mới hoặc thêm phòng,
rewiring… Điện cho Jacuzy,
Spas, water heater, dryer,
washer … (220V, 12V...)
• Upgrade Meter, Panel: Xin
giấy phép, correct to right code.
• Connect phone-line cho số mới,
thêm số mới thêm jacks (singleline or muti-line), Wire CAT 5
cho Network.

Cung Ch…c TŽn XuŽn
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1. LẬP HỒ SƠ BẢO LÃNH:
•

VỢ CHỔNG, CON CÁI

•

CHA MẸ, ANH CHỊ EM

2. LẬP HỒ SƠ DU HỌC
•

KHÔNG CẦN TIẾNG ANH

•

ĐẠI HỌC, TRUNG HỌC, TIỂU
HỌC

3. LẬP HỔ SƠ
•

DU LỊCH, THĂM VIẾNG

•

KINH DOANH, LAO ĐỘNG

4. CHỐNG TRỤC XUẤT
5. LẤY LẠI THẺ XANH
6. LÀM THẺ XANH
7. TỊ NẠN CHÍNH TRỊ
8. GIA HẠN VISA
9. XIN VISA CÁC LOẠI
10. LẬP HỒ SƠ KẾT HÔN Ở VIỆT NAM

HÃY GỌI CHÚNG TÔI NGAY
NẾU HỒ SƠ CỦA QUÝ VỊ
BỊ TRÌ TRỆ
ĐẶC BIỆT:
CÔNG HÀM NGOẠI GIAO, CHỨNG NHẬN ĐỘC THÂN CẤP TỐC
NHẬP TỊCH MIỄN THI, ĐỔI TÊN MIỄN PHÍ CHO QUÝ VỊ CAO NIÊN
THÀNH LẬP CÔNG TY, LẬP HỢP ĐỒNG, GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG

NATIONWIDE IMMIGRATION SERVICES
LAW OFFICE OF IVAN PORTO
4974 EL CAJON BLVD, STE G, SAN DIEGO, CA 92105
PHONE: 619-265-8462, FAX:619-265-8462

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

NGUYỄN THẾ SỬ
Office: 619-265-8462
Cell: 619-793-6654 or 858-610-7329
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PHARMACY
TIỆM THUỐC TÂY CHUYÊN NGHIỆP
2361 Ulric St., San Diego, CA 92111
Phone: (858) 277-6147
Fax: (858) 277-6146
•
•
•
•

TIỆM THUỐC TÂY CHUYÊN NGHIỆP
TẬN TÂM – CẨN THẬN NHANH CHÓNG
HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG THUỐC
NHẬN MEDI-CAL VÀ BẢO HIỂM

Chúc Mừng Năm Mới

GIỜ LÀM VIỆC:

Dược Sĩ Bùi Quang Tiến

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:30 AM – 5:30 PM
Thứ Bảy : 9:00 AM – 1:00 PM
Chủ Nhât: Nghỉ

Kính Mời

5001 El Cajon Blvd.
San Diego, CA 92115
Gọi ngay hôm nay
Để được giá đặc biệt
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Nha Sĩ

Nguyễn Huy Hoàng

9225 Mira Mesa Blvd., #218, San Diego, CA 92126

Tel.: (858) 689-9295

● Nha Khoa Tổng Quát &
Thẩm Mỹ
● Niềng Răng
NHẬN
Medi-Cal, Bảo Hiểm N& Credit card
GIỜ LÀM VIỆC
Thứ Hai – Thứ Bảy:
9:00 giờ sáng – 7:00 giờ chiều
Góc Mira Mesa Blvd.
& Black Mountain Rd.
Trên lầu phở Bolsa

TRUNG TÂM CHÂM CỨU & ĐÔNG Y DƯỢC
PAIN RELIEF CENTER
Dr NGUYỄN ĐĂNG KHOA L.Ac, O.M.D.
* Diplomate American Academy of Pain Management
* Doctor of Oriental Medicine * Board Certified Acupuncturist

7612 Linda Vista Rd. Ste. 113, Tel: (858) 569-5956
Thứ Hai – Thứ Sáu: 9AM–6PM *
San Diego, CA 92111
Thứ Bảy: 10AM-2PM

(trong khu Phở Pasteur & Mì LaCai)

- Kinh nghiệm GIA TRUYỀN và LÂU NĂM TRONG NGHẾ THUỐC – Thuốc Bắc hảo hạng, điều chế kỹ càng.
- Trang bị máy châm cứu ĐIỆN TỬ TỐI TÂN – Dùng KIM DISPOSABLE, KIM MỚI mỗi lần châm
- BẢO ĐẢM KHÔNG LÂY BỆNH – Chẩn mạch, định bệnh: Trị Bệnh Bằng CHÂM CỨU & THUỐC BẮC
• CẢM CÚM KÉO DÀI
CHUYÊN TRỊ
•
MẤT NGỦ KINH NIÊN
• ĐAU NHỨC: Nhức Đầu, Đau Lưng, Phong Thấp, Đau
•
VIÊM MŨI DỊ ỨNG
Vai, Đau Cổ và các chứng Đau khác.
•
SỔ MŨI KINH NIÊN
• THẦN KINH: Tê Bại, Lệch Mắt, Méo Miệng.
•
•
•
•
•

TIÊU HÓA: Táo Bón, Tiêu Chảy, Đau Bao Tử, Trĩ.
HÔ HẤP: Ho, Suyễn, Hồi Hộp.
SINH LÝ: Các chứng yếu kém về Sinh Lý.
KINH NGUYỆT: Trước Kỳ, Sau Kỳ, Đau Bụng.
HUYẾT TRẮNG

NHẬN GỞI THUỐC ĐI XA:
•
•

Rượu Bổ: TRƯỜNG XUÂN TỬU
Thuốc Mát: THẤT BẢO MỸ VIỆN

CHÂM CỨU NHẬN MEDICAL & BẢO HIỂM
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Viet Nam California Radio
VNCR – SAN DIEGO 1240AM
6035 UNIVERSITY AVE # 8 • SAN DIEGO, CA 92115
Tel:(619) 287-0856 • Fax:(619) 287-1746 • Email: vncrsd@yahoo.com

• Chương Trình Phong Phú
• Tin Tức Cập Nhật
• Quảng Cáo Hữu Hiệu
• Tiếng Nói Dễ Thương
Phát thanh trên làn sóng 1240AM từ 4 giờ đến 6 giờ chiều
thứ hai đến thứ sáu.

Toàn Ban Phát Thanh VNCR – San Diego
1240AM xin Kính Chúc
Quý Thân Chủ và Quý Thính Giả
Một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng

____________________________________________________________________________________________________________________________
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FAIR EAST DENTAL
NHA KHOA TỔNG QUÁT & THẨM MỸ

BÁC SĨ NHA KHOA

VÕ TRỌNG DI
•

•
•

Nguyên: Nha sĩ điều trị Tổng Y Viện Cộng Hòa,
Giáo sư Viện Đại Học Phương Nam, Saigon
(Anatomy Branch).
Hợp tác với Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc.
Hành nghề nha khoa từ 1969 (Phòng mạch 47 Nguyễn Hoàng, Saigon).
Hội viên Nha sĩ Đoàn Hoa Kỳ; California, San Diego.

(619) 280 – 3322
TRỊ LIỆU VÀ PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH VỀ RĂNG,
TỦY RĂNG, NƯỚU RĂNG VÀ MIỆNG.
NHA KHOA THẨM MỸ, TẨY TRẮNG RĂNG BỊ ĐỔI MẦU.
PHÒNG NGỪA SÂU RĂNG VÀ RĂNG MỌC KHÔNG
ĐỀU CHO TRẺ EM.
TIỂU GIẢI PHẨU RĂNG KHÔN.
RĂNG GIẢ CÁC LOẠI.

MEDI-CAL & BẢO HIỂM
ĐỊA CHỈ
MỚI

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ Hai đến Thứ Bảy: 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều
Nghỉ Thứ Năm và Chủ Nhật

4170 Fairmount Ave., San Diego, CA 92105
Kính chúc Quý Thân Chủ, Quý Đồng Hương một năm mới an khang, thịnh vượng và đầy thắng lợi.
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Tình Mẹ

Tình Cha

Rất hạnh phúc cho những ai còn mẹ
Còn bông hồng cài áo Vu Lan
Khi đau khổ bên mình còn có mẹ
Con gục đầu trong lòng mẹ chứa chan
Mẹ là cả ngàn lời châu ngọc
Chảy trong thơ, trong nhạc, trong đời
Trong cuộc sống mãi vẫn là đau khổ
Khi không còn có mẹ sớm hôm.
Mẹ sáng trong như vầng nhật nguyệt
Và lớn lao như sông núi ngàn năm
Lòng mẹ trãi bao la như biển
Đôi tay gầy mẹ ấp ủ đời con.

Cha là tiếng nói thật thà
Cha là tình thương bao la
Cha là tình yêu cao cả
Cha là ân tình thiết tha
Cha là dòng thác trên cao
Tình thương chảy mãi dạt dào hồn con
Cha là đuốc sáng soi đường
Con yêu con kính con thương nhất đời

K˝nh Ch…c Qu› Đồng Hương,
Qu› ThŽn Chủ Một Năm
Đinh Hợi 2007
Tršn Đầy Hạnh Ph…c
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Nhân dịp Xuân mới, TransAmerica Realty & Mortgage
xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của quý khách trong năm
qua và kính chúc quý thân chủ một năm mới Đinh Hợi 2007
AN LÀNH, HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG
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ĐỊA ĐIỂM I
PHỞ HÒA LINDA VISTA
6921 Linda Vista Rd.
San Diego, CA 92111
(858) 492-9108

ĐỊA ĐIỂM II
PHỞ SAO BIỂN
1958 Garnet Ave.
San Diego, CA 92109
(858) 272-9612

Mở cửa 7 Ngày trong Tuần
Từ 7:00AM – 8:00 PM

Mở cửa 7 Ngày trong Tuần
Từ 10:00AM – 10:00 PM
Hương vị Phở Đậm Đà Thơm Ngon

Chúc Mừng Năm Mới
TĂNG CƯỜNG CÁC MÓN ĂN ĐẶC SẮC
●
●

Cơm tấm bì, chả, sườn nướng, gỏi cuốn
Bún bò Huế, Bún Thịt Nướng, Bún Tôm Nướng,
Bún Chả Giò
ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI BIA

Kính chúc Quý Khách và Quý Thân Hữu một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐỜI SỐNG
GỌI VIỆT NAM GIÁ RẺ NHẤT HIỆN NAY
GIÁ RẺ KHỦNG KHIẾP – GIÁ RẺ VÔ ĐỊCH
CHỈ CÓ 9.70
-

CENT CHO 1 PHÚT

Không cần chuyển đổi hãng điện thoại.
Không tốn bất cứ lệ phí nào khác.
Không bao giờ lên giá.
Không trả hóa đơn hàng tháng.
Xin liên lạc để ghi danh với cô

- Không lệ phí hàng tháng
- Không tốn tiền mở đường dây
- Không hết hạn xử dụng.
- Không đóng tiền bảo trì.

Nguyệt (619)

793 – 9103

Chắc chắn quý vị sẽ rất hài lòng với dịch vụ điện thoại viễn liên tiện lợi của chúng tôi.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

LUU’S
CHIROPRACTIC INC.

Trung tâm điều trị đau nhức người lớn & trẻ
em do tai nạn xe cộ, nghề nghiệp, té ngã, trật
khớp thể thao và các bệnh đau khớp mãn tính
4427 EUCLID AVE., SAN DIEGO, CA 92115 ● Tel: (619) 287-1235

v LƯU Q. DOANH
Bác Sĩ
(DANIEL QUOC LUU, D.C.)
○ Tốt nghiệp Đại Học Los Angeles College of Chiropractic
○ Board Certified Doctor of Chiropractic
○ National Board of Chiropractic Examiners (NBCE)
○ California Board of Chiropractic Examiners (CBCE)

HIỆU QUẢ:

CHUYÊN TRỊ:

1. Giảm đau, sưng,
nhức, suy thoái cơ
bắp, khớp & gân,
thấp khớp và phong
thấp
2. Ngăn ngừa các tai
biến tim mạch và
các cơ quan nội
tạng như gan, thận,
lách, bao tử, ruột

• Các hội chứng đau nhức từ cơ gân, cơ bắp
• Đau lưng, cụp xương sống
• Đau hai đầu gối, đau tới bàn chân & gót chân, tê
các ngón chân
• Đau cổ, hai bả vai, khuỷu tay, cổ tay, tê ngón tay
• Các hội chứng chấn thương do tai nạn xe cộ,
nghề nghiệp, thể thao

Nhận các loại bảo hiểm
Health Net, HMO, PPO,
21st Century, Farmer,
State Farms,
Wawanesa, Mercury,
Medicare & Medical…

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ:
•
•
•
•
•

Chẩn đoán bệnh khoa học
Thuật điều chỉnh cơ bắp, khớp & gân, …
Vật lý trị liệu pháp
Thể dục trị liệu pháp
Dinh dưởng trị liệu

Giờ mở cửa:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am – 6pm
Thứ Bảy: 10am – 1pm

