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
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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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