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Trang 10 Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang      Xuân Bính Tuất 2006 

     Hai Thế Kỷ,  

          Một Mùa Xuân 
                 

Em có về bên kia cầu Mỹ Thuận, 

Nhắn mẹ hiền mái tóc đã muối sương, 

Cùng lũ em nao nức đợi trong vườn, 

Anh ở lại thêm mùa xuân xa xứ. 
 

Anh nhớ lắm chợ Trường An thị tứ, 

Quận Long Hồ, ngôi trường cũ năm nao, 

Bên chùa Ông bao kỷ niệm ngọt ngào, 

Đình Long Thạnh xuân về đầy hương khói. 
 

Cuộn tờ lịch làm quà cho em đó, 

Thôi em về đón Tết ở quê hương, 

Lì xì nhiều, bên cha mẹ thân thương, 

Chúc hai bác một mùa xuân thịnh vượng. 
 

Xuân ở lại thiếu đồng xanh én lượn, 

Nhớ mẹ hiền suốt sáng nấu bánh chưng, 

Nồi thịt kho rim mấy lửa đã nhừ, 

Đầy hột vịt ngọt giòn như mật phết. 
 

Mẹ hãy thắp giùm con mùng một Tết, 

Nén hương trầm con kính gửi hồn cha, 

Xuân năm nay con lại phải xa nhà, 

Con vẫn ráng học hành như cha dặn. 
 

Xuân năm ngoái, lụt miền Trung thật nặng, 

Xuân năm này, lũ ngập cả miền Tây, 

Bọn sinh viên, ký túc xá ngập đầy, 

Xin ở lại kiếm chút tiền xoay xở. 
 

Đám con gái bán chợ hoa, sách vở,  

Đứng cửa hàng phục vụ ở Đầm Sen, 

Bọn con trai giữ xe máy, dạy kèm, 

Hội chợ Tết, con vào làm thư ký. 
 

Một mùa Tết, đổi một mùa học phí, 

Đêm giao thừa, cũng bánh mứt như ai, 

Ký túc vui văn nghệ với tấu hài, 

Hai thế kỷ, đều vui xuân xa xứ. 
 

         Trúc Giang  

 

    Lịch Sinh Hoạt 
 

Họp Thường Lệ: 

Buổi họp hàng tháng của Ban Ðiều Hành và 
Giảng Huấn trường Văn Lang sẽ và bửa học 
đầu tiên của mỗi tháng, ngay sau giờ học. 
 

Tháng 1/2006: 

• Thứ Bảy ngày 21:  Buổi học cuối Khóa Thu 
• Thứ Bảy ngày 28:  Nghỉ Tết Nguyên Đán 
 

Tháng 2/2006: 

• Thứ Bảy ngày 04:  Nghỉ giữa khóa 
• Thứ Bảy ngày 11:  Nghỉ giữa khóa 
• Thứ Bảy ngày 18:  Khai giảng Khóa Xuân 
 

Tháng 4/2006: 

• Thứ Bảy ngày 22: Bayside’s Multicultural 
                                    Fair 
 

Tháng 5/2006: 

• Thứ Bảy ngày 13:  PICNIC Xuân 2006 
• Thứ Bảy ngày 27:  Nghỉ (Memorial Day) 
 

Tháng 6/2006: 

• Thứ Bảy ngày 03:   Buổi học cuối khóa 
• Thứ Bảy ngày 10:   Lễ Mãn Niên Khóa 
• Thứ Bảy ngày 17:   Nghỉ giữa khóa 
• Thứ Bảy ngày 24:   Nghỉ giữa khóa 
 

Tháng 7/2006: 

• Thứ Bảy ngày 01:   Khai giảng niên khóa 
                                      2006-’07 
 
 


