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Gỡ Rối Tơ Lòng 
Do nhóm Gỗ Xanh đảm trách 

 
 

 
Hỏi:  Tôi là thầy lớp một.  Học trò của tôi có hơn bốn mươi em, em nào cũng ngoan cả.  Thế mà 
trong một buổi họp các giáo viên ở trường, có một thầy giáo kia bảo rằng học trò của lớp một 
hơi "hỗn".  Tự ái dồn dập, tôi định lên tiếng bênh vực cho học trò của mình, nhưng lại không 
muốn làm lớn chuyện.  Nhóm Gỗ Xanh nghĩ tôi nên làm gì? Phân bua, bênh vực, hay cự ? 
       Phan Chuyên Cự - Riverside  
 
Đáp: Chúng tôi nhận thấy thầy bị chạm tự ái như thế, chứng tỏ là một nhà giáo thật có lòng 
thương học trò. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị là thầy nên từ tốn cật vấn vị giáo viên kia để hiểu rõ 
ý tứ của họ. Cũng là giới giáo viên, vốn hay chơi chữ, có khi vị ấy nói Hỗn là nói tắt cho chữ 
Hỗn Độn chứ không phải Hỗn Hào thì sao?  Cũng có thể vị ấy nói giọng nam, bảo học trò thầy 
hơi "hổn" (dấu hỏi) - nói tắt chữ Hổn Hển - vì hay chơi bóng rỗ trong giờ ra chơi? 
 
 
Hỏi:  Tết sắp đến, là phái nữ tôi bị chia việc phụ nấu ăn cho buổi  tiệc Tất Niên của trường.  Tôi 
không quen nấu món ăn Việt Nam vì ở Mỹ đã lâu.  Tôi muốn hỏi nhóm Gỗ Xanh có biết món ăn 
Việt Nam thuần túy nào dễ nấu và làm ơn chỉ dẫn cách làm. 
       Vô Gia Chánh - San José 
 
Ðáp: Sau đây là cách làm món Cơm Gà, rất hợp cho những buổi tiệc vào dịp Tết: 

1.  Mua 1 con gà cỡ 5 lbs. 
2.  Mua 1 nải chuối chín. 
3.  Mua 1 tập Thơ Thơ của Xuân Diệu . 
4.  Lên xe, tìm đến nhà thầy Vũ Tùng Chinh. 
5.  Quỳ xuống trước mặt thầy Chinh, đưa con gà, dâng lên nải chuối, khấn lên ba bài thơ 

trong cuốn Thơ Thơ. 
6.  Xong ra phòng ngoài coi TV hay hát Karaoke để khỏi vướng tay chân thầy Chinh 

trong bếp.  Vài tiếng đồng hồ sau bạn sẽ có một nồi cơm gà "tuyệt cú mèo" để khoe 
với bạn bè hoặc họ hàng.  

 
 
Hỏi:  Tôi có trách nhiệm soạn thảo giáo khoa cho vài lớp ỏ trường.  Khi đến trường tôi phải đem 
theo khá nhiều giấy tờ tài liệu và đựng trong một thùng giấy hơi lớn.   Mỗi khi khiêng thùng tài 
liệu vô trường, tôi chú ý thấy có rất nhiều cặp mắt soi bói (nhất là phái nữ ) và đôi lúc còn nghe 
cả tiếng cười.  Nhờ nhóm Gỗ Xanh giúp ý kiến giùm, làm thế nào để có thể đem theo đầy đủ tài 
liệu học đường mà tránh được những cặp mắt cú vọ theo dõi . 
      Nghiêm Văn Nghị - Mission Viejo 
 

 



Xuân Kỷ Mão Trường Việt Ngữ Văn Lang Trang 55 

Ðáp: Theo thiển ý của chúng tôi, vì thầy còn ''độc thân vui tính'' nên những sự chú ý kia chưa 
hẳn là việc nên tránh.  Tuy nhiên, thầy hỏi thì xin trả lời: Thầy nên đi tìm mua vài dăm bị vải 
nhỏ.  Chia giấy tờ tài liệu ra thành nhiều phần, bỏ vào các bị vải. Khi đem vào lớp, thầy xách một 
bị đầu tiên vào, nhìn trước nhìn sau như điệp viên trinh thám.  Chờ cho những đôi mắt soi bói tản 
mác, hãy lần lượt khiêng hết những bị còn lại vào sau.  Tuy hơi nhọc, nhưng thêm kinh nghiệm 
mới, mai sau có thể làm phụ tá Điệp Viên 007.   
Một cách nữa, nếu thầy ngại xách bị nhiều lần: thầy hãy "ôm ẳm" thùng tài liệu vào trường thay 
vì khiêng xách như thường lệ.  Các phái nữ có thể đang để ý khả năng ... "bồng em bé" của thầy 
chăng.  "Chọn mặt gửi vàng" ấy mà. 
Còn một cách nữa, nhưng thầy cần phải kiên nhẫn: thầy đợi cho hai bé sinh đôi của chị Tuyết 
and Chinh lớn thôi nôi, xin lại chiếc xe đẩy mà dùng chuyên chở giấy tờ tài liệu vào trường.  
Cách này cần phải khéo ngụy trang nhưng cũng có tác dụng hữu hiệu gần bẵng cách thứ hai đã 
ghi trên.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hỏi:  Mỗi sáng thứ Bảy tôi đều chở các con tôi đi học tiếng Việt.  Tôi có ý định phụ với các thầy 
cô trong trường nhưng ngại ngùng không biết phải làm sao vì thấy lực lượng thầy cô giáo cũng 
khá hùng hậu.  Tôi đã quan sát các lớp trong trường và rất muốn được trở thành thầy giáo lớp 
bốn.  Tôi phải làm gì để soán ngôi cô giáo lớp bốn hiện thời ? 
       Ngô Nhiệt Tình - Anaheim 
 
Ðáp: Muốn soán ngôi phải dùng đến mưu chược: Thoạt đầu anh giả vờ làm ''Cô Hàng Cà-Phê'', 
pha cà-phê và pha trà cho các thầy cô trong trường.  Riêng cô giáo lớp bốn thì anh pha nước 
chanh lẫn dấm.  Dần dà anh sẽ được lòng các vị "có chức sắc" trong trường rồi hãy tình nguyện 
phụ dạy lớp bốn.  Cô giáo này sẽ khó từ chối vì dưới mắt mọi người anh đã có khá nhiều công 
trạng.  Khi phụ lớp, anh cứ đằng đằng sát khí làm mặt ngầu với cô giáo ấy, nhưng lại rất hòa nhã 
với mọi người chung quanh.  Lâu lâu, anh tự tay mua kẹo và donuts cho học sinh lớp này.  Chủ 
yếu là anh gây thiện cảm với các thầy cô trong trường, làm lu mờ cô giáo hiện thời.  Sau ba tuần, 
bảo đảm cô giáo đó sẽ bỏ lớp ra đi không một lời từ giã.  Đúng vào lúc đó, anh nhấn mạnh với vị 
giám học trong trường là anh chỉ dạy fulltime.  Tới đây thì chức vị thầy giáo lớp bốn của anh chỉ 
còn trong tầm tay với.  ''Vạn sự khởi đầu nan'', mong anh đừng nản chí. 
 
 
Hỏi:  Mùa hè vừa qua, tôi có đi dự khóa tu nghiệp sư phạm cùng tất cả thầy cô trong trường.  
Tôi rất thích, nhưng cảm thấy hơi buồn vì một số các thầy cô có vẻ sinh hoạt riêng rẻ chứ không 
đoàn kết như tôi nghĩ.  Thêm vào đó thời tiết quá nóng nực, phòng ốc lại không có máy lạnh làm 
chị em chúng tôi mất ngủ nên mệt mỏi vô cùng.  Nhóm Gỗ Xanh nghĩ gì về nhận xét này ?  
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       Nguyễn Thị Lẻ Loi -  Alpine  
 
Ðáp: Rút kinh nghiệm từ các thầy cô giáo của trường Việt Ngữ Văn Lang- San Diego, vốn là 
những người đã nhiều lần lên núi học đạo và luôn luôn được tiếng là gắn bó như keo sơn 
Superglue, chúng tôi xin được gởi đến chị vài chiêu nhỏ: 
 
Trong khi đi đường xa, nên chuẩn bị vài món ăn, ô mai cam thảo, quít, ổi (không quên muối ớt) 
v.v. để chia xẻ cùng các bạn đi chung xe.  Với các bạn đi xe riêng, nên liên lạc bằng điện thoại 
cellular để kể cho biết mình đang đi ... à không, đang ăn đến đâu để người bạn độc hành đó thèm 
chơi ... à không, để bạn đó khỏi buồn ngủ và chứng tỏ mình có lưu tâm đến. 
 
Nếu nhóm của chị có ai ăn chay thì chị hãy rủ cả nhóm cùng ăn chay hết.  Tuy nhạt nhẽo nhưng 
đó là cách thể hiện tình đoàn kết ''huynh đệ chi binh'' hữu hiệu nhất.  Xong khóa học mình trốn 
xuống phố Bolsa ăn quà cũng chẳng muộn. 
 
Nếu trời nóng không ngủ được thì các cô giáo cứ tự nhiên vác chăn mền ra ngoài hành lang mà 
nằm.  Tuy nhìn có vẻ bụi đời một tí nhưng sẽ tìm được một giấc ngủ ngon.  Muốn mát mẻ nữa, 
các chị cứ tự nhiên thoải mái mặc quần cụt; nhưng nhớ đắp chăn mỏng kẻo các thầy cô khác bị 
"chói" quá không ngủ được vì "Da em trắng anh chả cần ánh sáng..." 
 
Đồng thời, nếu trong nhóm có tay đàn nào thì bằng mọi cách (năn nỉ, hăm dọa....) thuyết phục 
người đó đàn cho cả nhóm hát suốt đêm.  Tuy trong lòng nhà nhạc sĩ đó có ít nhiều căm phẫn, 
nhưng bù lại cả nhóm sẽ được tiếng là hòa thuận. 
 
Chúc chị và các thầy cô trong trường vui hơn vào dịp tu nghiệp năm sau. 
 
          Thân mến 
           Nhóm Gỗ Xanh 
 

 


