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*Học trò ơi, cô đang điều trị khớp gối! 

  Gần 3 tháng nhập viện ở bịnh viện C Đà Nẵng, điều trị thoái hóa khớp gối, hầu như tôi 

chẳng đi chơi đâu vì bác sĩ dặn dò " hạn chế tối đa đi bộ". Ngày 19/11/2016  trường cũ 

mời về dự hội NHÀ GIÁO nhưng tôi cũng cáo từ bởi lẽ "ngày ấy tôi chuyền 2 bình thuốc 

cuối cùng vào 2 khớp gối". Đi sao được! " . Thì thôi, biết nói sao đành chịu vậy ,"một thời 

rong chơi, một thời lang thang bịnh viện!". Tuổi già đâu có chừa ai!. 

  Tôi đành bỏ những lời mời họp mặt của các học sinh cũ nhân ngày lễ Nhà Giáo 2016. Các 

em than van vì vắng cô chủ nhiệm, lớp rất buồn... 

  Buổi tối 20/11 nhiều lớp, sau lúc họp mặt xong khoảng 9h tối, tranh thủ đến thăm cô. Tôi 

rất cảm động vì xa trường lớp cũ đã lâu các học trò vẫn nhớ đến cô giáo già dạy văn dạo 

nọ.    
 

*Học trò cũ ngày 20/11/2016 
 



 
 

 

Nhà tôi ở tít trong hẽm sâu, đường rất chật, vậy mà các em đến đông nghịt làm kẹt đường 

nhưng bà con xóm giềng chung quanh vẫn vui vẻ cho các em gửi nhờ xe. Các em cảm ơn 

lắm nói là "dân ở đây rất tốt!" .Học trò cũ bây giờ đã có gia đình riêng, có em đem vợ con 

đến thăm ngồi chơi với tôi rất lâu, tôi vui lắm. Nhìn các cháu nhỏ, rồi nhìn lại học trò, tôi 

bật cười lớn. Tôi nói với em Thanh Tân- học lớp 12/23 năm 2004: " sao cu KIN giống em 

đến vậy, nó chẳng giống mẹ nó chi cả!". Vợ Tân cũng cười "Dạ, ai cũng nói y như cô đó!". 

Tôi ngạc nhiên thấy đứa bé 3 tuổi mà nói nhanh như chớp, chơi mạng di động rành còn 

hơn cả tôi và lí sự y như một học sinh đang học lớp 1. Lại càng vui hơn khi thấy con trai 



của em Khánh giống em như tạc. Cháu bé mới 2 tuổi mà hát rành rẽ và thuộc làu các bài 

hát thiếu nhi. Chơi với các cháu nhỏ tôi thấy mình trẻ lại và vui vô cùng. 
 

HOA, QUÀ & LỜI CHÚC CỦA HỌC SINH CŨ 

 

 
 

Học trò cũ đến thăm cô giáo cũ ngoài lời chúc mừng " Em kính chúc cô mạnh khỏe, chân 

hết đau để mai mốt đi họp lớp với chúng em..." , tôi thấy các em có tặng hai thứ quà rất 

phổ biến là hoa lan  và bánh kem. Tôi dọn đĩa ra bàn, học trò cắt bánh, cô và trò ngồi 

ăn,ôn lại kỷ niệm cũ, rất vui vẻ ấm cúng. Qua khỏi ngày lễ, trong tủ lạnh vẫn còn vô khối 



bánh kem. Tôi tự hỏi: " làm sao các em biết tôi có sở thích ăn bánh kem nhỉ?".  Hay là học 

trò cho rằng:" Cô đã già, răng yếu chăng, ăn bánh kem cho tiện?" .Tự hỏi rồi tôi bật cười 

lớn. Còn hoa lan, học trò chọn màu tím -là màu tôi yêu thích. Học với tôi đã lâu lắm nhưng 

hình như các em vẫn luôn nhớ đến cô giáo cũ.  

Tôi cười vui vẻ. Đáp lại tấm lòng của các em tôi có gửi tặng  tập thơ Hương Cuộc Đời -tôi 

đã xuất bản năm 2011(nếu em nào chưa có). Các bài thơ văn viết sau này chưa xuất bản 

được thì tôi ghi địa chỉ trang mạng cho các em đọc, hoặc là các em vào blog của tôi để 

đọc vậy. Các em rất chăm đọc, nói là "giống như em đang nghe cô giáo giảng bài vậy thôi!" 

 

 
 



Học sinh cũ lớp 11A16 đến thăm cô nhân ngày Nhà Giáo 20/11/2016 

 

 

Tôi có thói quen gìn giữ sổ chủ nhiệm rất cẩn thận qua bao năm, lâu lâu tôi giở ra coi lại, 

nên họ tên và mặt học sinh tôi thuộc gần hết. Chỉ tiếc có một lớp chủ nhiệm cuối cùng 

trước lúc tôi nghỉ hưu là lớp 11/A16, chẳng hiểu vì sao sổ chủ nhiệm bị mất. Em CÔNG 

THUẤN nói:  

- Em thấy mấy năm trước cô có đem sổ ra cho các bạn coi mà!" . Tôi trả lời: 

- Đúng vậy, nhưng sau đó cô không tìm ra được, mất một số tấm hình đi trại với lớp năm 

2006, cô tiếc lắm! 
 



 
 

* SỔ CHỦ NHIỆM CŨ 

 

 
 



 
 



 
 

* Tưởng niệm thầy cựu hiệu trưởng 

20/11/2016 trúng vào 2 ngày cuối tuần nên các em tha hồ đi thăm thầy cô giáo cũ từ sáng 

đến tối. Trời đẹp,không bị câu thúc giờ giấc nên học trò có cơ hội ngồi chơi lâu. 

Trước hết cô trò dành vài phút tưởng niệm thầy cựu hiệu trưởng Lê Phú Kỳ , mới mất, 

trúng ngày nhà giáo. Thầy bị ung thư phổi. Hồi còn đi học ở trường Phan Châu Trinh Đà 

Nẵng, Thầy vẫn thường đến thăm lớp các em trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần. 

Thầy còn góp vui với lớp bằng mấy tiết mục văn nghệ dạng "cây nhà lá vườn" làm các em 

vỗ tay rần rần. Khi lớp đi trại ở Công Viên Nước năm 2006, thầy cũng có đến thăm cổng 



trại và khen "Cổng trại đẹp lắm " làm em Mai Anh Vũ- người thiết kế cổng trại cười hớn 

hở. 

Các lớp học sinh nhỏ do tôi chủ nhiệm từ năm 2002-2006 đều ở trong nhiệm kỳ hiệu 

trưởng của Thầy Kỳ nên các em rất quyến luyến và thương tiếc Thầy. Cô và trò "cầu mong 

hương hồn Thầy cựu hiệu trưởng Lê Phú Kỳ sớm siêu thoát về cõi an lạc". 
 

* CÔ CHẠY CHẬM RÌ MÀ BẢO EM ĐỢI 

Bây giờ chân đau, hạn chế đi bộ. Tôi bồi hồi nhớ lại hồi còn đi dạy ở trường cũ Phan Châu 

Trinh, 5 tầng lầu, leo lên leo xuống hoài mà có sao đâu! Gặp những ngày lễ lớn, thành phố 

tổ chức mit-tinh ở quảng trường nhà hát Trương Vương, giáo viên chủ nhiệm đích thân 

dắt học trò đi bộ đến dự lễ. Ra về, còn đi theo học trò diễu hành qua các tuyến phố. Đi bộ 

bon bon. Tôi ngâm nga câu thơ của Thế Lữ mà ngán ngẩm: " Than ôi, thời oanh liệt nay 

còn đâu!" 

Trong lúc ngồi ăn bánh kem, ôn kỷ niệm xưa, các em nhắc lại chuyện - tôi và một học trò 

cũ "chạy việt dã bất đắc dĩ "làm trò vui cho mọi người. Chuyện là thế này: 

   " Ngày 24/3/2006,lớp 11A16 đi trại tại Công Viên Nước Đà Nẵng.Lớp tôi đang tập một 

tiết mục nhảy cha cha cha trên nền nhạc bài Mắt Nai Cha Cha Cha của nhạc sĩ Sỹ Luân. 5 

cặp nam nữ đổi luân phiên nhảy cho đến hết bài. Sau đó sẽ dự thi. Thì học trò phát hiện 

có một ai đó mặc áo đen lấp ló sau trại ra vẻ không đàng hoàng. Các em ở trại bên cạnh 

cũng la lớn " có kẻ lạ xâm nhập trại cô ơi!". Học trò còn cảnh báo:  

- Nó có cầm theo nhị khúc, cô coi chừng đó !". Tôi đang ở trong trại cùng với em Xuân 

Cảnh ăn sáng, nghe vậy tôi vất ổ bánh mì, lao ra khỏi trại, kêu lớn: 

-Ở đâu? 

Nghe đâu "kẻ lạ mặt" đó rất "thích" nữ sinh Xuân Hiền lớp tôi. Trong đội hình nhảy cha 

cha cha, Xuân Hiền nhảy cặp với nam sinh Võ Đăng Quang, nên có lẽ nó "ghen" chăng?. 

Vì vậy, bây giờ thấy Đăng Quang đang đứng ở góc trái của trại, nó bèn ví trò Đăng 

Quang thì phải. Nhưng trò Võ Ngọc Tín cao 1m70, là một vận động viên chạy việt dã, đã 

nhanh chân đuổi nó chạy te. Tôi nghe học trò nói "nó có vũ khí là nhị khúc" sợ nó quật lui 

trúng Ngọc Tín nên chạy theo Ngọc Tín la lớn: 

- Tín!Tín! đừng đuổi nữa, đợi cô với! 

Trò Tín sợ mất mục tiêu nên ra sức chạy theo "kẻ lạ mặt áo đen" . Hai bên đường học trò 

ở các trại khác chạy ra coi, không khí ồn ào, náo động. Có người gọi di động ra cho ban 

quản trại báo tin " có biến".Tôi chạy cách Tín 2 mét, Tín nhìn lui nói: 

- Cô chạy chậm rì mà bảo em đợi! rồi Tín chạy tiếp. Tôi đang mải chạy vậy mà vẫn nở 

một nụ cười. Các trò ở trại xung quanh cũng cười! 

 Thầy giáo dạy môn Thể dục Lê Quý Ân Đức -vốn là một võ sư Karatedo- nên khi thấy "kẻ 

lạ mặt" chạy ra khúc quanh, thầy đón lõng. Chỉ một thế võ đơn sơ, thầy chụp được" kẻ gây 

náo loạn", đưa vào ban quản trại. Học trò các lớp khác, sau một lúc bàn tán xôn xao, ai về 

trại nấy, không quên một lời bình phẩm: 

-Cô Huệ-Tâm chạy nhanh ghê, gần bằng Võ Ngọc Tín! 



Sau khi "kẻ gây rối" đó bị bắt, thầy hiệu trưởng Lê Phú Kỳ mời tôi lên hội ý. Thầy bảo: 

-Cô nên mời phụ huynh em Xuân Hiền lên, rồi báo cáo sự việc. Khuyên phụ huynh nên 

đem em Hiền về nhà, để bảo đảm an toàn cho trại. Tôi sợ "kẻ lạ mặt đó" sẽ còn lai vãng, 

gây phiền phức cho toàn trại và sự an toàn cho các học sinh. 

Tôi làm đúng theo ý thầy hiệu trưởng. Khoảng nửa giờ sau, ba Xuân Hiền lên trại. Nghe cô 

chủ nhiệm trình bày sự việc, ông tán thành cách giải quyết của nhà trường. Ông còn cho 

biết :"kẻ lạ mặt" đó hình như không được "tỉnh" hay bám gót con gái ông, ông rất khổ tâm 

và lo lắng! 

Nhắc lại chuyện cũ cô trò chúng tôi cười ha hả.  

-Không khí ngày Nhà Giáo vui và cảm động quá cô ơi! Chúng em rất trông mong đến 

ngày này để được đi thăm Thầy Cô. 

 Học trò cũ nói như vậy đó!  

Còn tôi nghĩ lại, so sánh cái chân hồi đó chạy nhanh như chớp và đôi chân bây giờ mà rên 

rỉ: "buồn ơi, ta chào mi nhé" ( trích một vài lời trong ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) 
 

* MẤY TẤM HÌNH CŨ CHỤP CHUNG VỚI LỚP 

CHỦ NHIỆM 

Học trò xin coi lại mấy tấm hình cũ năm xưa nên tôi lục lại, còn tấm nào thì đưa ra vậy. 
 



 
 



 

Lớp 12/23 năm học 2004-2005 

 

 

Lớp 12C4 năm học 1997-1998 

 



 

 

Giờ dạy văn ngày 20/3/2006 tại lớp chủ nhiệm 11A16 (học trò chụp trộm khi cô mới 

vào lớp đang chuẩn bị sách vở) 

 

 



 

 



Lớp chủ nhiệm 12A6 năm học 2001-2002 
 

 



Lớp chủ nhiệm 12C2 năm học 1997-1998 

 

 



Lớp chủ nhiệm 12A15 năm học 1999-2000 
 

 

Lớp 12A1 (không rõ năm học nào, vì bị mất sổ chủ nhiệm nên không nhớ được) 
 

* Hình đi trại ngày 24/3/2006 tại Công Viên 

Nước Đà Nẵng 



 

Lớp 11A 28 (lớp của ông xã, đóng trại gần lớp chủ nhiệm của tôi 11A16 năm học 2005-

2006). Năm nào lớp này cũng đến thăm Thầy giáo chủ nhiệm đông đủ. Lớp này có mấy 

cặp vợ chồng học cùng trong lớp nên đến chơi đông lắm! Ông xã tôi rất quí. 



 

 



Lớp chủ nhiệm 11A16 trong hội trại 24/3/2006 tại Công Viên Nước Đà Nẵng. 

 

 



Học trò 11A28 đến thăm Thầy Cô tại nhà riêng. 
 

 

Tạm biệt thầy! Năm sau chúng em lại đến thăm. 
 



 
 

Thầy cô Huệ-Tâm& Phước Lân trong hội trại Thanh Niên ngày 24/3/2006 tại Công Viên 

Nước Đà Nẵng 
 

 
 



 

 

Lớp 11A16 trong hội trại Thanh Niên ngày 24/3/2006 tại Công Viên Nước Đà Nẵng. 



 

 
 

Ngô Xuân Long- một nam sinh lớp 11A16, thuộc dạng" cá biệt" làm tôi khốn đốn khi chủ 

nhiệm. Em trốn học, mẹ đến nhà cô giáo van vỉ, nhờ cô đi tìm giúp. Tôi phải nhờ học sinh 

trong lớp giúp đỡ mới kéo được em về lớp. 

Bây giờ em rất thành đạt, công việc ổn định, có vợ con đàng hoàng. Em đến thăm, cảm ơn 

cô giáo, tôi rất vui! 
 



 

 Học trò lớp chủ nhiệm 11A16 và cô chủ nhiệm ngày 24/3/2006 



 

 

Thầy giáo dạy môn Vật Lý và cô giáo dạy môn Văn lớp 11A16 trong lễ chào cờ đầu tuần 

năm học 2006. 
 



 
 



 

                                           ********* 
 

Ngày Nhà giáo 20/11/2016 qua rồi nhưng trong lòng tôi bâng khuâng mãi. Có lẽ do năm 

nay tôi không đi đâu xa vì bị đau chân nên tôi nhớ lại nhiều điều chăng?  

Tôi cảm ơn tất cả các học sinh cũ đã học hành chăm chỉ, hay có em rất nghịch ngợm nữa, 

nhưng tất cả rất đáng yêu. Lí do: có các em, tôi mới có học trò để dạy, để thấy mình sống 

có ích. 

 Tôi cũng cảm ơn tất cả các lời chúc mừng, các món quà dễ thương của các học sinh cũ dù 

có đến thăm tại nhà hay là gọi điện chúc mừng... 



Thân chúc các em luôn thành đạt, thành công, mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc! 

                            Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm 
 

                  Cựu giáo viên dạy văn trường trung học Trần Cao Vân, Quảng Nam& 
 

                      trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng. 
 

                                  Đà Nẵng ngày 23/11/2016 

 


