
 

  “Mừng mọi người về đến nhà an toàn. Thầy rất vui và rất cảm động 

được các em đến thăm thầy trong căn nhà nhỏ thiếu thốn mọi thứ, lại thêm 

cơn mưa bất chợt đổ xuống ầm ầm giữa trưa. Thầy cảm ơn các em rất nhiều. 

Không biết từ đây đến khi mãn đời, thầy có còn ngày vui và hạnh phúc như 

ngày hôm nay không”? - Đó là nguyên văn tin nhắn của thầy gửi cho chúng 

tôi, sau khi chúng tôi thăm nhà thầy. Chúng tôi là những đứa học trò ngày 

xưa của thầy, cách đây trên bốn mươi năm khi thầy là Hiệu trường trường 

Trung học Pleiku. Đọc lại tin nhắn nhiều lần, lòng tôi lại thổn thức, dù mới 

gặp mặt nhưng thấy thương thầy, nhớ bạn vô cùng… 

 Hôm qua,  chúng tôi khoản hai mươi người đi bằng hai xe, một xe bốn 

chỗ và xe mười sáu chỗ đến nhà thầy lúc mười một giờ. Trong  dịp này còn 

có thầy S và học trò H ở Pleiku về đi cùng. Vừa đến nơi đã thấy thầy cô, con 

trai, con dâu cháu nội đang đứng trước hiên nhà chào đón chúng tôi. Nét mặt 

ai cũng vui vẻ, những nụ cười vô tư trao nhau, rồi những cái bắt tay, những 

vòng tay ôm nồng nàn thắm thiết tưởng chừng lâu ngày mới gặp lại. 

Bữa ăn trưa được dọn lên. Thức ăn là bánh mì, thịt nguội, thùng 333 và 

mấy block nước suối mà chúng tôi mang theo. Thầy trò quây quần dưới nền 

xi măng. Trước khi nhập tiệc thầy muốn nói gì đó với chúng tôi nhưng vừa 

mở lời đã nghẹn ngào xúc động không nói được, cô vội vịn vai thầy đứng 

dậy, tay lau nước mắt và đi về sau bếp, làm chúng tôi cũng ngậm ngùi … 



 

   

 

 

 

 

 

Những giây phút xúc động tự nhiên cũng qua đi. Trong khi ăn uống 

chuyện trò. Một bạn trong chúng tôi như muốn nhắc lại nỗi lòng của thầy. 

Anh nói: “Thầy đừng buồn, niềm vui này sẽ còn đến với thầy và một ngày 

nào đó chúng em sẽ trở lại thăm thầy…”. Mọi người lại im lặng, bùi ngùi 

lắng nghe.  

 

Cơn mưa bất chợt vừa tạnh, chúng tôi đi một vòng tham quan vườn 

Thanh Long của thầy. Khi trao đổi với thầy về thu nhập của cây Thanh Long 

thầy bảo : Cây Thanh Long cho thu hoạch được mười hai năm, phân bón, 

chăm sóc cây trái thì tự mình lo, còn giá cả thì lúc lên, lúc xuống không ổn 

định. Thầy vừa nói vừa cười. Nụ cười miễn cưỡng, hắt hiu buồn. Thầy cô 

muốn làm cho vui để giết thời giờ, thành quả là con cháu hưởng chứ thầy 

năm nay đã bảy ba tuổi rồi…    

Nhà thầy nằm sát con lộ chính, đối diện với Trung tâm giáo dục thường 

xuyên tỉnh Long An. Căn nhà sáu chục mét vuông nằm trong khu đất bảy 



trăm năm chục mét vuông trồng toàn cây Thanh Long, đang đơm bông kết 

trái, giữa những bẹ xanh dài, xen lẫn bông vàng, trái đỏ pha trộn dưới ánh 

nắng tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc lạ mắt. 

 Khi đứng trên bậc thềm quan sát vườn Thanh Long, thầy nắm tay tôi 

nói nhỏ: “Không có gì vui và hạnh phúc hơn khi các em về thăm thầy”. Nhìn 

lại thầy, tôi thấy đôi tay gân guốc, nước da ngâm đen, sạm nắng, rắn rỏi dù 

mái tóc  thầy đã pha sương. Nhưng lại không thấy cái chất “Hai Lúa” trong 

phim “Hai Lúa” mà chỉ thấy thầy 

đang mặc quần tây, áo sơ mi, đạo 

mạo, chỉnh chu của một thầy giáo. 

Dường như thầy đang học làm 

người nông dân Nam bộ. Tôi thấy 

thương thương thầy làm sao. Thầy 

tiếp: “Ở đây người ta còn đang bán 

đất, cây Thanh Long cũng dễ trồng, 

đứa nào thích, thì về đây với thầy”. 

Lời nói chân thành đó làm tôi mến 

phục thầy hơn, nhưng tôi chưa bao 

giờ nghĩ đến. Tôi đã quen với cách 

sống hối hả, bon chen của thành thị. 

Cái đức tính chân chất hiền  lành, 

vui với thú điền viên khi tuổi già. 

Thầy có, tôi không có. Có lẽ trong 

máu huyết, trong tâm hồn của thầy 

đã được hun đúc một lý tưởng cao 

đẹp là cống hiến cho sự nghiệp giáo 

dục, thầy đã chọn cho đời mình một 

hướng đi… Không phải như chúng 

tôi khi trưởng thành lao vào cuộc 

sống, bon chen với đủ thứ nghề kinh doanh thương mại. Nhưng kinh doanh, 

thương mại làm sao tránh được lọc lừa gian dối… Nhưng cuộc sống là vậy. 

Không phải tất cả mọi người sinh ra đều là thầy cô giáo, nhưng không phải 

mọi thầy cô giáo là mẫu mực cho chúng tôi noi theo. Chúng tôi thương yêu, 

kính trọng thầy vì thầy là…  

Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, thầy bùi ngùi nói: “Đây là cây nhà, lá 

vườn mỗi người mang về làm quà”. Đó là những bịch Thanh Long thầy đã 

chu đáo gói sẵn. Một bạn trong chúng tôi nói: “Qùa thầy cho thì chúng em 

lấy, nhưng bà con chúng em rất đông, lại muốn ăn Thanh Long đỏ ruột, 

muốn thêm một ít xin thầy nhận tiền cho.” 



Anh M đứng ra cân, hô lớn số kg, thầy S thu tiền bỏ vào cái nón bảo 

hiểm để trước bụng. (Một cảnh vui vui, buồn cười). Thoáng chốc mọi người 

đã đầy đủ, thầy S xếp lại những tờ giấy bạc đưa cho thầy T. Thầy T ngần 

ngại không lấy. Thầy S vừa nhét tiền vào túi thầy T vừa nói: “Ông cứ cất đi, 

khi nào về Saigon ông và tôi sẽ có dịp để xài”. 

 

Lại những cánh tay vẫy chào, lại những ánh mắt trông theo dù không 

xa, không lâu nhưng lòng sao vẫn bùi ngùi quyến luyến…  

Ngồi trên xe về Sai Gòn tôi lại nghĩ về những người thầy kính yêu và 

những người bạn thân thương. Đó là đại gia đình của chúng tôi trong đó có 

thầy cô, có học trò. Chúng tôi đã gặp nhau mỗi tháng một lần. Không phải 

chúng tôi thích uống rượu bia, thích say sưa, mà muốn nhìn thấy mặt nhau 

để biết ai đau yếu bịnh hoạn, đẻ kịp thời thăm hỏi nhau và cùng chia sẻ thêm 

những câu chuyện đời thường, ôn kỷ niệm về  Phố núi, nơi chúng tôi đã từng 

sinh sống, đi học và làm việc, thậm chí để biết bây giờ ai còn ai mất… Số 

người họp mặt hàng tháng hiện nay chưa đông lắm, một số bạn nữ, một 

mình không biết đi xe máy, đi taxi lại tốn tiền, hay có thể vì những lý do nào 



đó mà chưa về dự được, như lần đi Long An này cũng vậy. Mong sao, kỷ 

niệm một thời luôn là tình cảm 

gắn bó liên kết những con 

đang sống xa thành phố cũ, có 

nhiều dịp gặp nhau hơn để 

cùng thăm thầy, thăm bạn, 

nhất là khi tuổi đã về chiều. 

 

Sáng hôm sau ngồi uống 

café, tôi nhận được tin nhắn 

của thầy. Cái tin nhắn mộc 

mạc nhưng chứa chan tình cảm 

chân thành... Bạn có bao giờ 

nhận được những lời nhắn tha thiết như vậy chưa? Chắc các bạn cũng đã xao 

xuyến bồi hồi. Nếu không có một tấm lòng, một trái tim thương yêu, chúng 

ta chắc không hội tụ về nhà thầy. Chúng ta, những khuôn mặt rất quen thuộc. 

Mới đây chỉ hơn nửa tháng, đã dự đám cưới con của T tại Bình Dương, tiếp 

đó họp mặt thầy trò tại nhà anh N. Lúc nào chúng ta cũng hớn hỡ, hân hoan 

chào đón. Lần này cũng vậy. Thầy ạ, có nơi nào thầy công tác, có nơi nào 

thầy đã đi qua mà dễ thương như học trò Pleiku không? Còn các bạn, có 

ngôi trường nào các bạn đã học mà tình bè bạn, nghĩa thầy trò đậm đà, tha 

thiết, dài lâu như vậy không? Ôi! những người thầy khả kính, những người 

bạn thân yêu tuyệt vời và những trái tim đồng cảm của tôi… Chuyến xe hôm 

ấy đã mang đến cho thầy chúng ta niềm hạnh phúc vô bờ “Cho đi là còn 

mãi”??? 
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