Vườn Thơ Văn Lang

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

Xuân Đinh Hợi 2007

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang

Trang 55

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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