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Tiếng Việt Còn, Nước Việt Còn, Người Việt Còn 
[Trang 1/3] 

 

Trước thềm năm mới, Ban Điều Hành và Ban Giảng Huấn Văn Lang  
xin thân ái mến chúc quý phụ huynh học sinh, quý hội đoàn và 

 quý mạnh thường quân một năm mới tràn đầy hạnh phúc,  
an khang, thịnh vượng và thành công trên mọi lãnh vực. 

 
Cũng xin chân thành ghi ơn quý vị đã hết lòng yểm trợ trường bao nhiêu năm 
qua.  Sự giúp đỡ của quý vị là niềm hỗ trợ mạnh mẽ cho chúng tôi trên phương 
diện vật chất lẫn tinh thần.  Chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững niềm tin để tiếp tục 
dìu dắt các em học sinh và thấp sáng ngọn đuốc Việt nới hải ngoại.   Chúc mừng 
năm mới!    
 

                                                                                                                      BĐH & BGH  Văn Lang  
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Tiếng Việt Còn, Nước Việt Còn, Người Việt Còn 
[Trang 2/3] 

Táo Thầy Văn Lang  

 
Sớ Táo Quân 
 

Khởi tấu Ngọc Hoàng 

Táo quân Văn Lang 

Kính trình Thượng Đế 

Cùng các huynh đệ 

Nơi chốn Thiên đình  

Về mọi nội tình 

Tại trường Văn Lang  

Của năm Tân Mão 

Thúy Vi cô giáo 

Lớp Mẫu giáo C 

Được các bạn bè  

Bầu chọn xuất sắc   

Năm hai ngàn mười  

Tủm tỉm cười cười 

Nhận bằng tri ân 

Của Ban Đại Diện  

Trung Tâm Việt Ngữ  

Miền Nam Cali. 

Sang niên học mới  

Làm mới nhiệm kỳ  

Chúc mừng Thầy Duy 

Từ đây Hiệu trưởng  

Thầy Lộc Hiệu Phó, 

Phụ thêm hai Thầy  

Phụ trách Điều Hành.  

Là cô Thùy Vân. 

Thầy Phong, cô Trang 

Phải đi song hàng 

Cùng lo múa hát 

Cùng lo Tu thư. 

Phụ trách chi thu  

Vẫn là cô Mỹ 

 

Sổ sách rõ ràng 

Chép ghi thật kỹ. 

Bắt đầu khóa hè 

Các lớp đổi tên 

Dùng bộ sách mới 

Thầy Cô phấn khởi 

Lớp học vẫn đầy  

Các em ngoan ngoãn 

Phụ huynh lo toan 

Nhiều tấm lòng vàng 

Với lòng ưu ái  

Gởi đến Văn Lang. 

Thầy cô cảm kích  

Làm việc hăng say 

Sinh hoạt thường hay 

Có tên cô Phượng.  

Với cả tình thương  

Dành cho trò nhỏ  

Phải kể đến cô  

Tường Vi “hơi” khó. 

Nghe hỏng xuôi tai 

Nhưng là sự thật 

Các em ngáp dài  

Cô bèn làm bánh  

Lót dạ các em 

Các lớp kế bên 

Ngửi mùi thơm phức. 

Cô Trinh thao thức, 

Vắng lớp lâu ngày 

Nhớ các cô Thầy 

Nhớ luôn tụi nhóc  

Nên đành khóc lóc  

Với đấng ông chồng 

Bảo anh đừng trông 

Bảo anh đừng đợi 

Cứ lo vui chơi 

Dạy xong mình gặp. 

Cô Bảo tình thâm, 

Chan hòa cả nhóm 

Bánh chuối, chè, xôi   

Nấu đãi mọi người 

Không hề than mệt. 

Mỗi khi có dịp 

Cô vui hết mình 

Hóa trang tài tình   

Làm vui lũ nhỏ. 

Những điều muốn tỏ  

 

Giúp đỡ cả trường  

Cô Nguyệt làm gương 

Cả trường vui vẻ.  

Thầy Tín nhỏ nhẹ 

Nhưng mạnh lắm thay 

Thầy phải chia hai 

Mỗi nơi một nửa. 

Vovinam võ  

Thầy dạy giờ đầu 

Hẹn đến giờ sau 

Gõ đầu trẻ nhỏ. 

Chẳng hay bày tỏ  

Chính là Thầy Quân, 

Nhưng chớ có lầm 

Thầy nhiều nhiệm vụ.  

Trách nhiệm làm đủ  

Chẳng than mảy may.  

Việc với Bayside,    

Việc ở Hội chợ, 

Vẫn chẳng thờ ơ 

Với giờ đứng lớp.  

Thầy Việt bị ngộp 

Vì phải lặn sâu 

Thầy nhiều công việc  

Nên Thầy đi đâu (?)  

Còn cô Vân Bùi 

Định dừng cuộc vui 

Nhưng nghiệp còn vướng  

Nên vẫn tới lui.  

Còn có hai người 

Tít nơi xa xôi 

Tuyết, Chinh thầm lặng   

 

Phải dở cuộc chơi  

Vì sức khỏe yếu  

Trang web chơi vơi  

Trong phần câu đố 

Nhện giăng từng hồi 

Thầy Chinh thấu nỗi (?).  

Là thầy giáo mới 

Phải nhắc Thầy Doanh 

Tuy là mới toanh  

Nhưng đầy nhiệt huyết. 

Trăng đầy trăng khuyết 

Cũng là hai thầy 

Hồng, Trí chung tay 

Chu toàn công việc. 

Còn cô Ái Liên 

Là lần đầu tiên 

Được chọn xuất sắc  

Vui mừng nét mặt, 

Cùng mẹ cười tươi 

Gia đình mừng vui  

Xuân trong hạnh phúc. 

Năm Thìn thúc dục 

Năm Mão lùi dần   

Khởi tấu Ngọc Hoàng 

Thần đã thi hành  

Nhiệm vụ cao cả  

Của một Táo Quân.  

Trước giờ lui chân  

Xin chào Ngọc Đế 

Thánh Hoàng vạn tuế!!! 

 
 

Cô Thùy-Trang 
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Tiếng Việt Còn, Nước Việt Còn, Người Việt Còn 
[Trang 3/3] 

Táo Trò Văn Lang

 
Trình tấu Ngọc Hoàng 

Đầu năm Nhâm Thìn 

Táo Trò học sinh 

Cả gan cùng mình 

Nhờ cô chỉ dạy 

Sớ đây làm đại 

Biết đúng hay sai 

Xin dâng lên Ngài 

Đọc chơi lai rai 

Có gì không phải 

Xin bỏ qua ngay 

Táo trò thơ dại 

Tiếng Việt không hay 

Chữ viết loay hoay 

Thấy lỗi đừng rầy 

Xin đừng la Táo... 
 

Thần xin báo cáo 

Làm lớn làm láo 

Là Lớp "Năm - Sáu" 

Vì trường đổi sách 

Các lớp đổi phòng 

Lớp học đổi tên 

Làm Táo lộn hoài 

"Năm-Sáu" hết xài, 

“Mười Một-Mười Hai” 

Nghe thật là oai 

Tuy lớp nhỏ thay 

Học sinh lai rai 

Nhưng trò có tài 

Siêng học hăng say 

Bận, nhưng chịu khó 

Đến trường chăm lo 

Trau dồi tiếng Việt 

Học hành, ca, múa 

Giúp đỡ thầy cô 

Lo việc trong trường 

Phụ giúp cô Trang 

Chăm nom em nhỏ 

Cô Vi bỏ nhỏ: 

"Giờ sau giúp cô, 

Dạy em bé hát!” 

 

 

 

"Giờ sau giúp cô, 

Dạy em bé hát!” 
 

Kính thưa Thượng Đế 

Cho thần được kể 

Mẫu Giáo cô Liên 

Cùng cô Trinh Nguyễn 

Thương trẻ vô biên 

Vui vẻ dịu hiền 

Dìu dắt trẻ thơ 

Viết chữ i tờ 

Ca hát vu vơ 

Vui chơi thư giãn. 
 

Lớp Một Cô Trang 

Chíu chít một đàn 

Học hành ngoan ngoãn. 

Lớp Hai Cô Nguyệt 

Cùng sự trợ giúp 

Của cô Vân Bùi 

Và cô Thúy Vi 

Lo đàn thiếu nhi  

Tập đọc rù rì 

Sinh hoạt mệt nghỉ 

Nhiều em bé tí 

Khóc ướt hàng mi 

Ngày đầu đến lớp... 
 

Lớp Ba, Tường Vi 

Nổi tiếng oai nghi 

Cô dạy rất kỹ 

Học trò rất ngoan 

Phép tắc rõ ràng 

Cả trường khen ngợi. 

Lớp Bốn Thầy Quân 

Đến lớp mỗi tuần 

Giáo trình soạn thảo 

Chu tất làm sao! 

 

 

Lớp Năm Cô Bảo 

Cùng với Thầy Phong 

Một dạ một lòng 

Dạy dỗ thủ công. 

Chữ nghĩa đầy dòng 

Hát hò đúng tông 

Vừa đàn vừa trống 

Sống động cả phòng 

Cả trường vui lây… 

Còn bày bút giấy 

“Các con viết ngay 

Vài câu hay hay 

Cho kịp làm báo!” 
 

Còn riêng Lớp Sáu  

Cô Mỹ, Thầy Doanh 

Cùng nhau song hành 

Lo cho các trẻ 

Lo cả gian hàng 

Bánh kẹo hành lang 

Trong giờ giải khát. 
 

Lớp Bảy–Lớp Tám 

Thầy Lộc gian nan 

Soạn bài kỹ càng 

Bài tập tràn giang 

Bài thi lênh láng 

Học trò hơi lo, 

Thầy ơi, sao khó… 
 

Lớp Chín năm nay 

Cùng với Lớp Mười 

Hòa hợp vui tươi 

Thầy Duy vui cười 

Trò ngoan đáo để 

Thầy khen không xuể 

Các con giỏi ghê 

Thưởng chầu Starbucks!

  

Mười Một-Mười Hai 

Cô Vân một tay 

Lo cùng thầy Việt 

Dìu dắt các em 

Điều hay lẽ phải 

Đạo đức làm đầu 

Hiếu hạnh một câu 

Chữ nghĩa một bầu 

Làm gương lớp nhỏ. 
 

Ngọc Hoàng yêu kính 

Mọi sự đã trình 

Chi tiết linh tinh 

Báo cáo hết mình 

Xin Ngài thủng thỉnh 

Xét suy chân chính 

Sao cho anh minh. 
  

Tới giờ an tịnh 

Cho Táo Trò xin 

Đại diện học sinh 

Lớn nhỏ toàn trường 

Ngàn lời thân thương 

Goodbye Thánh Thượng 

Từ giã Táo về 

Vấn vương khôn xiết 

Táo trò bái biệt 

Bái biệt, bái biệt 
 

Bái biệt, bái biệt 
Bái biệt, bái biệt 
Bái biệt, bái biệt 
Bái biệt, bái biệt… 
 

             Táo Lớp 11-12 
 

             
         XUÂN NHÂM THÌN 
                     2012 
 


