
 

       Thầy tôi năm nay bảy hai tuổi, tóc đã pha sương, da mồi, mắt phải 

đeo kiếng nhưng thầy vẫn còn khỏe “đi vào - đi ra, đi lên - đi xuống” 

như thường. Dáng thầy không cao, hao hao gầy khuôn mặt xương 

xương.. Thầy sống rất đạm bạc nhưng thầy thích làm chủ nợ, nếu hôm 

đó học trò không thuộc bài, 

(thầy cho nợ). Thầy dạy Toán 

nhưng không bao giơ cạn tàu 

ráo máng, (không cho điểm 

00). Thầy nghiêm khắc nhưng 

độ lượng, thầy luôn cho cơ 

hội cho học trò sửa sai. Nghề 

giáo như một định mệnh với 

thầy. Thầy rất vui vẻ, bình 

thản, ngày hai buổi trên chiếc 

xe cà tàng 78 đến lớp…Tôi 

đã từng học thầy bảy năm tại 

trường Trung học Pleiku, lúc 

ấy thầy làm Hiệu trưởng kiêm 

giảng dạy. Năm lớp đệ tứ tôi 

phải chuyển trường, đổi tên 

và làm lại khai sinh nhỏ tuổi để tiếp tục học. Năm sau tôi trở lại trường 

dù biết tôi đổi tên, đổi năm sinh nhưng thầy không nói gì. Đậu tú tài hai 

tôi vào sư phạm. Ra trường đi dạy từ 1972-1980. Sống trong thời bao 

cấp, vất vả khó khăn. Tôi bỏ cuộc… 

         Bẵng một thời gian. Gặp lại thầy giữa Sài gòn trong một chiều 

mưa. Ngờ ngợ,  mừng mừng, tủi tủi thầy run run hỏi nhỏ:  

         -  Mày là thằng Rân? 

         -  Dạ phải, nhưng em đổi tên là Ngọc rồi. 

         Thầy ôm vào lòng, vỗ nhẹ bờ vai, tôi thấy ấm áp và an ủi vô 

cùng…  Được biết thầy vẫn còn đi dạy, tôi thán phục thầy và hổ thẹn 

với chính mình vì không còn được đứng vào hàng ngũ của thầy nữa.  

          Sau hôm đó chúng tôi gặp lại thêm mấy người bạn cùng trường 

Trung học Pleiku. Dần dà chúng tôi thân thiết và thương yêu nhau hơn, 

thỉnh thoảng chúng tôi uống café hoặc vài ly bia với nhau. Trên bục 



giảng thầy là ngừơi thầy khả kính, ngoài đời là người bạn thâm tình. 

Thầy theo nghề giáo suốt từ khi tốt nghiệp 1965 đến năm 2000 rồi nghỉ 

hưu không làm nghề gì khác. Thầy có một gia đình hạnh phúc, cô  làm 

trong bệnh viện Chợ Rẫy nay cũng đã về hưu. Hai con của thầy một 

trai, một gái đã nên bề gia thất. Bây giờ nhà thầy là một nhà giữ trẻ mà 

cô là người giữ trẻ miễn phí  (cháu nội, cháu ngoại). Dường như cuộc 

đời của thầy đã gắn liền với âm thanh “ê a của trường lớp và tiếng cười 

nói của trẻ thơ trong nhà”. 

          Đối với bạn bè và học trò của thầy thì thầy hết mình từ việc nhỏ 

đến việc lớn như đi Suối Nho (cách Saigon đến 90 cây số) để chung vui 

với vợ chồng Chánh + Nguyện, khi gả con lấy chồng; đi Tây Ninh chia 

vui với vợ chồng Diêm + Phỉ (học trò của thầy) khi con gái tốt nghiệp 

đại học; thăm gia đình thầy Tôn Thất Hàn đồng nghiệp với thầy ở 

Trảng Bom. Có lần bạn thầy bị tai biến, thầy thức mấy đêm liền tại 

bệnh viện chờ bạn hồi phục… Hằng năm đến ngày 20-11 họp mặt thầy 

trò tại Thanh Đa thầy có mặt sớm nhất. Ngoài ra biết bao đám tang, 

đám cưới và chuyện vặt khác của thầy. trò, thầy đều hiện diện v.v… Ở 

đâu có thầy là có chúng tôi và ngược lai có chúng tôi là có thầy. Nói để 

thầy tấm lòng thương yêu của thầy dành cho chúng tôi. “Trải nghiệm 

nhỏ, bài học lớn” để chúng tôi noi theo. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quê thầy ở Long An cách Saigon 

khoảng 50 km, đất rộng nên thầy đã vui 

thú điền viên với cây “Thanh Long”. Có 

lẽ thầy đã chọn một thú vui khi tuổi già là 

chăm sóc vườn cây cho tâm hồn thanh 

thản. 

          Hôm nọ “đến hen lại lên” thầy trò 

họp mặt tại nhà tôi. Không thấy thầy, anh 

Mãnh Alo cho thầy, thầy bảo “ đang trên 

đường về từ Long An” hơi trễ một chút. 

Cũng nên nói thêm chúng tôi một nhóm 



nhỏ gồm thầy cô và trò thân thiết thường gặp nhau mỗi tháng một lần 

tại nhà tôi. Mục này duy trì được khoảng 4 - 5 năm rồi do các anh trong 

Ban Liên lạc đề nghị, có dịp kính mời thầy cô, các bạn ghé chơi… 

(Không phải chúng tôi gặp nhau để hả hê với men rượu mà để nhìn 

thấy mặt nhau xem ai còn, ai mất để 

kịp thời thăm hỏi bởi chúng tôi tuổi 

đời đã ngoài sáu mươi, nếu thờ ơ sẽ 

không được nhìn nhau lần cuối !!!). 

         Trong buổi họp mặt hôm ấy, 

chúng tôi đang trò chuyện, thầy gấp 

gáp bước vào, cả bàn vỗ tay reo mừng: 

“thầy Trung…. thầy Trung”. Trên tay 

thầy xách một giỏ đệm, thầy tươi cười 

bảo, “Đây là trái chín đầu mùa” thành quả lao động của thầy đó. Trong 

giỏ chỉ có sáu quả Thanh Long cắt ra được hai mươi tám múi vừa đủ 

cho số người có mặt. Thanh Long đỏ ruột, ngọt lịm. Chúng tôi chầm 

chậm nuốt từng miếng mà có cảm giác như người mẹ nghèo tảo tần sau 

buổi chợ mua quà về cho đàn con 

chờ chực. Tôi tự hỏi: “ sao không 

phải là ai khác mà chúng tôi được 

hưởng hương vị trái chín đầu mùa 

do thầy trao tặng”… 

       Nhìn vào đôi mắt nhân từ của 

thầy tôi hỏi: 

        - Vườn cây của thầy có nhiều 

sâu bệnh không? 

        - Sao không, nhưng càng 

chăm sóc chu đáo, kỹ lưỡng thì sẽ 

hạn chế được nhiều. 

      Thầy tiếp: 

      - Cây trái như con người khi 

đơm bông, kết trái vì lý do nào đó 

nhiễm bệnh thì hãy thương yêu nó 

nhiều hơn, đừng bao giờ quay 

lưng, bỏ nó. 

       Thầy tôi đó. Bao dung, độ 

lượng vô bờ… 

       Năm 2012 là lần thứ tư Ban 

Liên Lạc Liên trường Pleiku tại 

Saigon phối hợp với Ban Liên Lạc 

Liên trường thành phố Pleiku tổ 

chức Về Nguồn.  



       Tất nhiên thầy tôi không vắng mặt. Chúng tôi đi một xe giường 

nằm và một xe ngồi, thầy là người tuổi cao nhất nhưng thầy đã thể hiện 

tính cách đàn ông biết “ga-lăng” nhường chỗ cho các cô nằm. 

       Sau một ngày thăm lại Biển Hồ và khu du lịch Đồng Xanh. Ngày 

thứ hai thăm lại trường xưa…Đêm (17-6) là đêm lễ hội chính. Buổi lễ 

được long trọng tổ chức trong tinh thần “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” đầm 

ấm tình thầy trò. Nhưng sâu sắc nhất làm lay động lòng người là lời 

phát biểu của thầy tôi - Thầy Nguyễn Đức Trung - Thầy ngậm ngùi và 

chia sẻ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…“Kính thưa quí vị quan khách, cựu thầy cô đồng nghiệp và các 

em cựu học sinh liên trường Pleiku đã về dự buổi liên hoan họp mặt 

này. Các em cựu học sinh thân mến, từ hai hôm nay nét mặt ai cũng vui 

tươi, thầy cô cũng như các em học sinh đều hân hoan như tìm lại được 

người thân sau bao ngày xa cách, Ai cũng cười cười, nói nói như đang 

ôn lại những kỷ niệm của ngày thơ ấu kể cho nhau nghe những vui, 

buồn trong cuộc sống, không khí thật ấm cúng tràn đầy tình cảm lòng 

thầy thấy nao nao xao xuyến. Thầy nhớ lại cách đây gần 47 năm, 

24/12/1965 là ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất nắng bụi mưa bùn 

này. Hôm ấy trời không có nắng, thầy là dân Miền nam nên cảm thấy 

lạnh lắm, hàng thông reo buồn não ruột trong gió chiều. Thầy nghĩ 

chắc là không thể kéo dài thời gian công tác tại đây. Thế rồi tình đất, 

tình người cùng với tình cảm của những học trò nhỏ bé dễ thương đã 

níu chân thầy suốt 7 năm dài, mới rời xa vùng cao nguyên này với bao 

lưu luyến nhớ thương.”  

Lời thầy trầm ấm nhỏ nhẹ nghẹn ngào, tràn đầy cảm xúc. Cả hội 

trường im phăng phắt khi thầy nói. 

Đứng một góc dưới sân khấu lắng nghe, lòng tôi bồi hồi, thổn 

thức. Nhìn xuống hội trường thấy rõ ràng những giọt nước mắt rơi của 

những người ngồi phía trước và xa xa là những chiếc khăn tay lau vội.  



 

Kính thưa quí thầy! Cho em chia sẻ niềm tự hào với quý thầy, quý 

cô. Đúng như lời thầy nói tình đất, tình người cùng với ánh mắt nụ cười 

hồn nhiên của đám học trò thơ dại đã níu thầy ở lại -“Nghề giáo là 

nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí”- Thế hệ chúng em thật may 

mắn được sinh ra và lớn lên trong sự dạy dỗ của những người thầy, 

người cô khả kính. 

  

Thời gian vẫn lạnh lùng trôi, lưng thầy sẽ còm hơn, tóc thầy sẽ bạc 

thêm. Trong những lần họp mặt sắp tới nếu không thấy mặt thầy cô 

chắc chúng em buồn lắm… Thầy ơi! Con người là phải “SINH - LÃO - 

BỆNH - TỬ”, nhưng chúng em vẫn mong thầy luôn luôn khỏe mạnh để 

chúng em được gặp lại thầy, cô khi có cơ hội. 

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   PK: ĐỖ VĂN NGỌC 

Saigon, tháng 7/2012 

Hình ảnh - Hoàng Đào 

 

 

 

 

 

 

 


