
NẮNG THÁNG BA 

Chưa có năm nào trời lại nắng nóng như năm nay. Nắng chói chang như chưa bao 
giờ nắng như thế. Nắng làm khô cong những chiếc lá hãy còn xanh trên cành. Nắng thiêu 
cháy những vạt cỏ mới ngày nào đang còn xanh mướt. Nắng làm cạn khô những dòng 
sông, con suối, và trong lòng ao đất oằn mình nứt nẻ, cong vênh… Và gió cũng hào 
phóng thổi miên man trên những cánh đồng đang vào mùa cày ải. 

Trong cái nắng gió tháng ba gay gắt đó, mặc cho những cánh đồng ngô đang cháy 
khô vì thiếu nước, mặc cho những người nông dân ngày đêm ngước mặt lên trời trông 
mưa, các em học sinh của chúng tôi vẫn hồn nhiên đến trường, vẫn hồn nhiên học hành, 
vui chơi, ca hát. Chúng tôi vui vì niềm vui thơ dại ấy nhưng cũng không khỏi băn khoăn 
xót xa khi nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh. 

Bởi cũng chính trong cái nắng gió tháng ba nghiệt ngã đó, có biết bao em học sinh 
của chúng tôi đã phải băng qua những cánh đồng cằn khô héo úa để đến trường bằng 
những đôi chân bỏng rát. Có em đã phải đội nắng lửa trên đầu, miệt mài với công việc 
đồng áng để phụ giúp gia đình. Có em xót xa với hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà 
không biết lương lai mình rồi sẽ đi đâu về đâu. Và cũng có những ánh mắt trẻ thơ ngơ 
ngác nhìn đời sống quanh mình mà mơ đến một ngày được nếm mùi hạnh phúc. 

Tháng ba, chúng tôi đã tìm đến với các em, mong muốn được san sẻ cùng các em 
chút nhọc nhằn, cơ cực. Và chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những phận 
người khốn khó… 

Chúng tôi đã đến nhà em Đỗ Thị Ngọc Huỳnh, học sinh của lớp 9/2 ở ấp 4, Xuân 
Tây. Đó là một ngôi nhà gạch đơn sơ vẫn chưa được  xây xong, các khung cửa được che 
tạm bợ bằng những tấm nilon rách nát. Điều đầu tiên chúng tôi nhìn thấy trong ngôi nhà 
này là hình ảnh người đàn ông ốm yếu, da sạm đen vì căn bệnh viêm gan nằm liệt trên 
manh chiếu đặt giữa nền nhà. Ba em, anh Đỗ đức Quang, một người thợ xây cần mẫn, 
người đàn ông trụ cột trong gia đình chẳng may vướng phải căn bệnh ngặt nghèo và 
không còn khả năng lao động nữa, mẹ em đã đưa ba em chạy chữa hết mọi nơi và bây giờ 
đành trở về nhà điều trị bằng thuốc nam, chỉ đơn giản vì không còn tiền để uống thuốc 
tây nữa. Nhìn vào nét mặt thẫn thờ của em, chúng ta có thể cảm nhận được nỗi buồn đau 
sâu sắc mà em phải gánh chịu. 

Bây giờ, mọi công việc đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của người mẹ, vừa tảo tần hôm 
sớm làm lụng kiếm sống vừa chăm sóc chồng con và người mẹ chồng thường xuyên đau 
yếu. Chúng tôi rời khỏi nhà em mà lòng vẫn canh cánh một nỗi niềm, biết đến bao giờ 
người thợ xây cần mẫn ấy mới hồi phục sức khỏe để xây xong ngôi nhà hãy còn đang 
dang dở của mình. 

Chúng tôi theo con đường tắt đến ấp 5 Xuân Tây, băng qua khu nghĩa trang hun hút 
nắng gió để đến nhà ông bà Tân A Sáng. Gia đình ông bà có 3 người con đang theo học 
tại trường THCS Lê Quý Đôn. Người con đầu của ông bà là em Tân Đức Hằng, học sinh 



lớp 9/3, em là một học sinh thuộc dạng chậm phát triển về mặt trí tuệ. Theo lời kể của gia 
đình thì em đã có biểu hiện của bệnh thần kinh từ nhỏ, 5 tuổi em mới biết đi, biết nói và 
từ đó đến nay phát triển các kỹ năng một cách chậm chạp. Đến bây giờ em vẫn thường 
xuyên đi khám bệnh và nhận thuốc của bệnh viện tâm thần về uống. Tuy vậy, em đã cố 
gắng rất nhiều trong việc học tập và kết quả trung bình đối với em cũng đã là một thành 
tích đáng khen ngợi. 

Hai người con còn lại của ông bà đều là những học sinh giỏi, học sinh tiên tiến nhiều 
năm liền. Chúng tôi hết sức xúc động khi nhìn thấy cảnh ba chị em quây quần bên nhau 
bảo ban học tập, và thương làm sao những công thức toán học được viết lên vách nhà vì 
nhà không có bảng, chiếc bàn học cũ kỹ đơn sơ và hình ảnh cậu em út ngồi đọc sách một 
mình trong gian nhà bếp ám khói.  

Trong ngôi nhà rách nát phên tre nền đất ấy chẳng có gì đáng giá, chỉ có củi và củi, 
củi ở khắp mọi nơi, … ông bà cười nói với chúng tôi là không dám dùng bếp gaz để đun 
nấu vì sợ tốn tiền. Điều đáng quý là tuy nhà rất nghèo nhưng ông bà vẫn cố gắng cho các 
con đến trường và hy vọng các con mình có một tương lai tươi sáng hơn. 

Chúng tôi đến thăm nhà em Nguyễn văn Thuận, học sinh lớp 6/1, một ngôi nhà nhỏ 
nhắn nằm trên một triền đồi. Mẹ em là một người phụ nữ quanh năm đau yếu, chị bị bệnh 
tim và thoái hóa cột sống đã nhiều năm rồi và bây giờ không còn khả năng tài chính để 
điều trị nữa . Nhà chỉ có hơn một sào đất rẫy nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Ba 
em phải làm đủ việc để nuôi sống gia đình, từ việc hớt tóc dạo đến làm thuê, nuôi gà, 
nuôi dê….  Tuy khó khăn vậy nhưng em Thuận lại rất chăm học và luôn đạt danh hiệu 
học sinh tiên tiến trong nhiều năm liền. 

Em Phan Trịnh Thanh Mai, học sinh tiên tiến của lớp  8/1 lại có một hoàn cảnh đáng 
thương khác. Ba em trong một lần đi làm đã bị ngả xe và bị gãy cột sống dẫn đến bại li ệt 
hai chân và phải gắn bó cuộc đời còn lại của mình trên chiếc xe lăn. Bây giờ anh đã trở 
thành người tàn phế, không còn khả năng lao động và đành bất lực nhìn sự khó khăn của 
gia đình mình mà tiếc cho một thời trai tráng. Nhà nghèo, đất đai chỉ vỏn vẹn 3 sào không 
đủ để canh tác nên mẹ em phải thuê đất làm thêm nhưng sự nỗ lực của người phụ nữ này 
cũng chỉ lo cho cuộc sống đắp đổi qua ngày . 

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc học tập của những 
đứa con trong nhà. Em Phan Trịnh Thanh Mai trước kia là học sinh giỏi nhưng từ khi bố 
bệnh, sự học cũng đã có phần sa sút. Còn cô em gái Phan Trịnh Thanh Nga đã phải bỏ 
học từ đầu năm, em phải ở nhà phụ mẹ công việc đồng áng và chăm sóc bố. Và qua ánh 
mắt ngây thơ của cô em út ta có cảm giác dường như em cũng đã cảm nhận được nỗi bất 
hạnh của gia đình mình. 

Chúng tôi đã thật sự xúc động khi đến thăm nhà em Võ Thị Thanh Hằng, một học 
sinh của lớp 8/5. Mẹ em bị bệnh động kinh, thỉnh thoảng vẫn lên cơn co giật, và trong 
một lần lên cơn động kinh ấy chị đã bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não và bây giờ trở 
thành một người phụ nữ ngẩn ngẩn ngơ ngơ…đáng buồn thay ba em lại bỏ em đi khi em 



hãy còn đỏ hỏn. Gia đình em được một tổ chức từ thiện xây cho một ngôi nhà tình 
thương, nhưng chính ngôi nhà cũ nát, xiêu vẹo của người dì tốt bụng mới chính là nơi 
cưu mang ba mẹ con em. Dì đã nuôi nấng và lo cho hai cháu ăn học, nuôi cả người chị 
quanh năm đau ốm. Dì nghèo nên cuộc sống của ba mẹ con cũng hết sức khó khăn. 

Theo suốt hành trình tìm thăm nhà những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của chúng 
tôi còn có chị Hoàng Thị Hảo, một tiểu thương ở chợ Xuân Tây. Tận mắt chứng kiến 
hoàn cảnh đáng thương của gia đình em, chị đã hết sức thương cảm và nhận sẽ giúp đỡ 
gia đình em trong những ngày tháng tới. 

…………………………………………………………………………….. 

Trong cái nắng gió tháng ba oi nồng, nghiệt ngã, hoa osaca bỗng nở vàng rực một 
góc sân trường và trên những cành phượng khô cằn đang nẩy ra những mầm xanh non 
mới, hứa hẹn một mùa hoa rực rở những ngày hè. Các em rồi cũng sẽ đi qua thời niên 
thiếu, những bàn tay nhân ái sẽ nâng bước các em qua những nẻo đường chông gai, 
những tấm lòng bao dung, độ lượng sẽ mang tình yêu thương đến với các em trong những 
ngày gian nan vất vả. 

Tháng ba rồi cũng sẽ trôi qua. Những cơn gió mang hơi nắng nồng nàn rồi cũng sẽ 
dịu lại và những cơn mưa đầu hè sẽ đến làm xanh tươi cây lá và các em ơi… các em hãy 
cùng chúng tôi mơ về một ngày mai tươi sáng có trời xanh, có nắng ấm và có tình người 
lan tỏa muôn nơi… 

         Nghê Trí 

Cựu học sinh lớp 12A, trường TH Phạm Hồng Thái Pleiku, NK 1974-1975 

Nghetri57@yahoo.com.vn 

Mời thầy cô và các bạn xem đoạn video clip Nắng tháng ba, thực hiện cho ngày Hội 
Khuyến học trường THCS Lê Quý Đôn, Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nF8gOT6xIVQ 

 

 

 


