Nông Cường
Cuối năm 1994, gia đình tôi từ Việt Nam sang định cư ở thành phố Mission Viejo, miền Nam California,
Hoa Kỳ. Chúng tôi thường đi lễ Chúa Nhật ở Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Laguna
Woods kế bên. Từ đó chúng tôi biết đến trường Việt Ngữ Saddleback vì thầy cô, các trợ giáo, ban phụ
huynh...của trường chính là những giáo dân của cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đều là những thiện nguyện
viên đầy nhiệt huyết trong công việc dạy cho thế hệ trẻ, cho con em chúng ta biết nói, biết đọc, biết viết tiếng
Việt hầu giữ gìn, lưu truyền văn hóa Việt Nam.
Chúng tôi có 3 đứa con và 2 đứa cháu đều được học tiếng Việt ở đây từ lớp 1. Mấy đứa lớn đã ra trường
(học hết chương trình của trường), nay chỉ còn lại đứa con út 12 tuổi đang theo học lớp 5.
Cách nay bốn năm, gia đình tôi dọn về thành phố Santa Ana. Mặc dù xung quanh nơi ở mới này cũng có vài
trường Việt Ngữ, nhưng con tôi, vì yêu mến thầy cô, bạn bè cũ nên cứ nhất định đòi về học lại ở trường
Saddleback. Do đó tuy hơi xa nhưng hằng tuần chúng tôi đều chở con đi học và nghĩ đó cũng là một cái phúc
mà Chúa ban cho mình.
Năm nay 2017, Trường Việt Ngữ Saddleback kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Chúng tôi chúc cho Trường
ngày càng thăng tiến.
Ai về thành phố Laguna Woods
Xa tít xa tắp mịt mù phía Nam.
Có ngôi trường nhỏ khang trang
Những ngày Chúa Nhật rộn ràng hẳn lên.
Thầy cô ở quanh miền phụ cận
Trăm thứ việc dù bận đến đâu
Ngày mưa tháng nắng dãi dầu
Hăng say đến lớp “gõ đầu” học sinh
Trò rành tiếng Việt, câu kinh
Yêu quê - yêu cả cội nguồn Việt Nam.
.....
Phụ huynh biết nói gì hơn
Mần đại thơ cóc cảm cô thầy.

