
 

 

 

 NHỚ THẦY HOÀNG CHÂU 
 

Một dấu lặng vừa rớt xuống, đặc dấu chấm hết cho một đời người. 
Thầy đã mất! Thầy đã ra đi về lòng đất mẹ để lại cho đời những ca khúc, 

những lần biểu diễn ở trường, ở rạp cine Diên Hồng và sân vận động pleiku 

và những tiết nhớ không nguôi trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp 

và những đứa học trò như chúng tôi, Nhớ ngày xưa với thầy dáng nhỏ người, 
mái tóc dài, miệng luôn phì khói thuốc, vui vẻ, hoạt bát khi thầy vào lớp 

tiếng cười reo vui của đám học trò tinh nghịch, lúc thầy giảng bài thì chiếc 

zippoo đưa qua đưa lại nhắc nhỡ dè chừng cả lớp im thin thít, nhưng chỉ là 
dọa thôi. Với tôi người học trò củ làm sao quên được lúc thầy ký vào đầu 

hay khi thầy biểu diễn thổi tiêu bằng lỗ mũi bài Tha la xóm đạo, con thuyền 

không bến đã đi vào lòng người không chỉ riêng tôi mà với tất cả mọi người 

nếu ai đã từng nghe khi nhắc đến thầy Hoàng Châu. Là nhạc sĩ nhưng thầy 
dạy vẽ, thầy vẽ rất đẹp với những cây bút long màu tôi vẫn nhớ những 

đường nét trong bức tranh có con sông, mái nhà tranh, cây cau, bụi chuối, 

phía xa là mấy cụm núi thất sống động, bọn con gái khen thầy vẽ đẹp quá 
thầy phì cười vắt vẽo điếu thuốc trên môi khói bay mù mịt. đó là một vài kỷ 

niệm nhớ về thầy khi thầy dạy vẽ cho tôi tại trường Phạm Hồng Thái Pleiku. 

Thầy ơi! Thầy đã đi xa, thầy đã để lại trong em nhiều kỷ niệm. Giờ đây thầy 

đã về cõi vĩnh hằng, quy luật của tạo hóa, sinh ra rồi lại mất đi, nhưng làm 
người luôn có một mối tình cảm thiêng liêng sâu đậm giữa thế gian và người 

đã khuất, riêng tôi là một trong số những học trò của thầy, thương tiết xin 

kính dâng thầy những bông hoa tươi thắm, những nén nhang thơm và những 
lời cầu nguyện mong linh hồn thầy được thanh thản nới suối vàng và nơi 

lòng đất mẹ mến thương./. 
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