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Vậy là sau bao ngày lo toan, dự định, mong 

chờ, buổi họp mặt chính thức để phổ biến kế hoạch 

thực hiện đặc san kỉ niệm 45 năm thành lập trường 

TRUNG HỌC THẲNG NHẤT kết hợp chào mừng 

thầy Tỉnh thân thương tái ngộ thầy trò mình đã diễn 

ra vui vẻ. Nhờ nhiệt tình của thầy Tỉnh và các bạn 

cựu học sinh ở nước ngoài, cô Vĩnh tạm yên tâm về 

mặt tài chính, chả chịu cầm đũa, cứ ngồi cười khoái 

chí. Cô nói:  

- Tôi không nhận chức vụ gì hết, thấy việc 

chung thì tôi chung tay góp sức. Tôi không quan tâm 

tới tiền bạc vì đó không phải là việc của tôi. Tôi chỉ 

yêu cầu sao cho có nhiều bài hay, hình ảnh đẹp có 

chú thích càng sớm càng tốt. Thời gian không còn 

nhiều các em ạ. 

Hằng Nga thật đẹp, thướt tha trong chiếc áo 

cánh dơi voan đen điểm hoa xanh, lo chụp ảnh lia 

chia để còn thông tin cho các bạn. Em vẫn thế, luôn 

lo toan, gánh vác, hết lòng vì mọi người. Nhìn em, tôi 

chợt liên tưởng đến một Hằng Nga xinh tươi, dễ 



76   Cuối Đời Nhìn Lại 

thương trong các điệu múa, màn hợp ca của đêm văn 

nghệ trường năm nào.   

Thời gian trôi nhanh thật, mới năm nào tôi còn 

dậy các em lúc chập chững bước vào trường, tiếc 

rằng chỉ một thời gian rất ngắn (tôi dậy ở Trung học 

Vũng Tàu là chính, chỉ tăng cường lúc đầu trường 

còn thiếu giáo viên) mà nay các em đều đã trưởng 

thành, nhiều em thành đạt. 

Em Sơn, nay đã lên chức Thái Hậu, nhường 

quyền kinh doanh, trang điểm cô dâu cho các con mà 

vẫn đẹp như người mẫu, tâm sự:  

- Sau 1975, tụi em đứa thì bán bánh dạo, đứa 

gánh nước mướn... có đứa thì thầm về chuyện thầy 

Quản Đốc vác ghế bố, phao dù ra biển phục vụ du 

khách. 

- Đúng vậy, trường nhỏ, chưa đủ số lớp quy 

định nên người điều hành chưa được... hưởng... triệu 

(nói lái chữ HT). Tháng 2 năm 1975, thầy Quản Đốc 

được Bộ Giáo Dục ra quyết định bổ nhiệm làm Hiệu 

Trưởng nhưng chưa kịp ăn lương hiệu trưởng thì đã 

được học tập 9 tháng, rồi vì học tập mà trở nên... 

“mất dậy, vô lương”. Đi đào kênh Bo bo ở ĐồngTháp 

Mười để có sổ gạo nuôi con suýt bị lún sình, đành về 

nhà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở Bãi Sau vậy. 

Mà cũng chỉ ở Bà Rịa - Vũng Tầu, Hiệu trưởng mới 

xui thế, các nơi khác vẫn dậy bình thường các em ạ. 

Cô cứ cắt bừa mấy bộ đồ thung mua ở chợ trời 

thành bikini, một mảnh, soọc... các kiều nữ mặc vào 
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tôn hẳn các đường cong tuyệt mỹ. Diễn viên, ca sĩ 

cũng thi nhau chụp ảnh kỉ niêm với các bộ áo tắm của 

cô trước khi nhảy ùm xuống biển. Chỉ tiếc là cô chưa 

nổi tiếng như nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh thì 

đã tạm biệt nghề này vì các con đã lớn, đi học xa. Từ 

đó thầy cô toàn tâm toàn ý với nghề dạy học, nhất là 

lúc đó dạy Anh văn cũng tạm đủ sống. Cũng may, 

phục vụ du khách chỉ vào ngày nghỉ, lễ, tết. Cô biết 

có em học sinh cũ tình cờ thấy thầy cô đen nhẻm, xất 

bất, xang bang ngoài bãi cũng xót xa không dám 

chào. Nắng, gió biển, chân vùi trong cát nóng, chỉ 

thèm uống nước, cơm trộn gia vị cát, nuốt chẳng vô. 

Những ngày mưa bão lơ mơ là mất vốn vì khách chạy 

trú mưa vứt đại phao trên bãi, nhiều khi còn quên 

chưa trả tiền dù ghế, cả nhà cô phải chia nhau đi kiếm 

phao, dời ghế dù kẻo thủy triều lên... Nhiều thầy cô 

giáo khác cũng bán thuốc lá, hột vịt lộn, chụp hình 

dạo... Làm ăn lương thiện kiếm sống, nuôi con vào 

Đại học có gì phải xấu hổ các em nhỉ. Thi ca còn để 

lại cho hậu thế 2 câu tả thực sau: 

Phu nhân dậy học, kiêm may áo (tắm) 

Thầy giáo tháo giầy lại vá phao.  

Mấy chục năm đã trôi qua, kẻ mất người còn, 

thời thế đổi thay. Những người xa quê hương cũng về 

thăm lại Vũng Tầu đổi mới. Các em đã hội tụ lại thân 

thiết, giúp đỡ các bạn bệnh tật, thiếu may mắn, thăm 

hỏi gia đinh các thầy cô giáo xưa kể cả các thầy đã 

khuất bóng, chia vui, sẻ buồn cùng nhau thăm bạn bè, 

thầy cô. 
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Trước khi chia tay, một em ấm ức thố lộ: “Cho 

đến bây giờ em còn tức vì bị điểm 1 sau khi thầy bắt 

em nói - Cái lọ nó lăn lông lốc và ông Nỉnh ông 

Ninh, ông ra đầu đình lại gặp ông Nang, ông Nảng 

ông Nang, đi ra đầu đình lại gặp ông Ninh”. Ở nhà 

em nói trơn tru mà sao vào lóp cứ líu cả lưỡi, Nờ cao, 

nờ nùn lẫn lộn tùm lum. Cả lớp cười ầm làm em phát 

khóc, thầy chả thương, thẳng tay hạ một gậy nhớ đời. 

- Thế thì giờ có chuyện để viết rồi, hay lắm đó. 

- Thầy chỉ dậy thay môn Địa lý, sao không 

kiểm tra bài em. Em thuộc lầu lầu mà. 

Nhưng nếu không sửa cái tật đó, Em cứ đọc 

Địa lý thành Địa...ní thì ai mà biết thầy dậy môn gì 

lào! 

Thầy trò cười vang, lưu luyến tạm biệt thầy 

Tỉnh. 

Chợt nhớ hôm nào Kim gọi điện từ Cali về vấn 

kế việc viết bài cho Đặc san Cô nhớ em không ạ ? 

Nhớ chứ, em là người đầu tiên trong số các cựu học 

sinh gọi điện cho thầy. Đi Mỹ vài năm, khi về chơi 

em có ghé thăm thầy cô mà.  

- Bạn Loan giỏi lắm mà mất vì bệnh rồi cô ơi. 

- Cô có nghe nói, biết gì về bạn đó, em cứ 

mạnh dạn viết ra như thắp nén hương lòng cho người 

học trò thành đạt vậy. Còn nhớ năm 2006, khi thầy 

trò tái ngộ sau bao thăng trầm, dâu biển, Huỳnh Hoa 

chạy đôn chạy đáo, tích cực giúp các bạn bị thiệt hại 
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vì cơn bão đầu tiên Sầu Riêng ghé thăm Vũng Tàu. 

Cô Hồng cũng vội gửi tiền giúp nạn nhân. Từ đó cứ 

mỗi lần thầy Tỉnh về làm thiện nguyện hoặc 20-11, 

cô Huệ, cô Cúc từ Sa Đéc về, có năm thầy Dẫu, thầy 

Hòa từ Sài Gòn cũng xuống, họp mặt cùng cô Lập, cô 

Lộc, Cô Hồng ngoài tiết mục song ca với thầy Thủy, 

còn ngâm thơ dạt dào tình cảm. Thầy Dẫu bốc thăm 

trúng thưởng cây quạt máy, khệ nệ vác về, thầy Tỉnh 

trúng cái vợt điện bắt muỗi đã âu yếm tặng lại cho ai 

đó. Cô Vĩnh kể chuyện tiếu lâm thật duyên lại hay 

“đố vui để chọc” như con gì càng lớn càng nhỏ, cái gì 

càng gọt càng to, cái gì càng rửa càng ... bẩn. Cô còn 

có biệt tài đánh ping pong, mới bật mí là có năm thi 

đấu giữa ... 2 trường và cô đã vinh dự đoạt giải nhì. 

Lần họp mặt đầu tiên năm 2006 thật vui, các 

em tổ chức rất thành công, chỉ tiếc là thiếu thầy Tỉnh 

cô Hồng. Sau phần tặng quà các thầy cô có phần bốc 

thăm trúng thưởng, ai cũng có quà, vui nhất là màn 

mở những món quà độc đáo của mỗi người, đem lại 

những tiếng cười như thuở nào còn đi học. Khách 

mời ra về rồi là lúc thầy trò trổ tài lẻ. Cô Vĩnh bắt 

nhịp một bài hát, thầy Thủy ngân nga 2 câu trong bài 

Ngàn thu áo tím. Cô Cúc nổi hứng ngâm 1 đoạn thơ 

của Nguyên Sa về áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc 

khiến Bá Lương phụ họa: Áo nàng vàng ... tôi về 

nuôi chim cút. Thật là những khoảng khắc tuyệt vời, 

đáng nhớ, 

Cô Hồng với bút danh Mây Tím, tác giả tập 

thơ và tập tâm bút ghi lại những sự kiện đáng nhớ, 
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những kỷ niệm sâu sắc trong đời, hình ảnh cây cầu 

ngày bé cô từng đi qua, chiếc khăn mùi xoa... đều trở 

nên ý nghĩa qua nét bút của cô. 

Lần đầu nhóm tổ chức đi Sa Đéc thăm cô Huệ, 

cô Cúc nhân có Đức Nhân về nước thật vui. Thăm 

siêu thị gia đình cô Huệ, nhà cổ của song thân cô gần 

nhà cô Cúc, lại được thưởng thức cả vườn dừa ngọt 

lịm của cô Cúc, cá chạch nướng, ếch chiên bơ, tôm 

đồng rim quán cô Huệ ngon tuyệt. Lúc ra xe về, cả 

đoàn đòi đi thuyền thật thú vị, lại công bằng không ai 

phải lội bộ. Xe về Vũng Tàu vẫn bon bon dù có nặng 

thêm vì nem Lai Vung của cô Huệ làm quà và thơm 

nức mùi sầu riêng mọi người thi nhau rinh về. Những 

lời tâm tình về cuộc hôn nhân không trọn vẹn của 

chàng Việt kiều làm cả xe xúc động, thương cảm và 

đường về như quá ngắn... 

Rồi thầy Thủy cùng Sơn Nga đi miền Tây hỏi 

vợ cho con... Thầy Thủy rất tiếc đã bỏ lỡ chuyến đi 

Campuchia năm Ngô Hùng Sơn tổ chức vào phút 

cuối, dù đã vác ba lô xuống Rạch Dừa ngủ nhưng nửa 

đêm lên huyết áp, đau chân, sợ là gánh nặng cho các 

em nên đành ở lại vậy. 

Gần đây nhất, vợ chồng Ngô Hùng Sơn đã bao 

cả chuyến xe đón cô Huệ đến Cần Thơ, ngủ khách 

sạn 5 sao, lên du thuyền ăn tối, sáng lại đi chợ Nổi. 

Các em Tống Sơn, Duy, thật tình cảm đã đẩy xe lăn 

cho thầy bớt mệt khi dạo chơi công viên, hộ tống 

thầy lên boong tầu cùng mọi người thưởng thức 

những điệu dân ca ngọt ngào trong suốt bữa ăn. Bất 
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ngờ nhất, màn song ca “Xin lỗi tình yêu” của 2 ca sĩ 

đại gia Hạnh và Duy hát tặng 2 thầy thật truyền cảm 

đã kết thúc chương trình để mọi người còn kịp vào 

đất liền về khách sạn. Trên xe, Hạnh liên tục chỉ đạo 

kinh doanh ở nhà: “Em bận lắm nhưng thương thầy 

Tỉnh mà phải đi thôi”. Thầy Tỉnh thấy tấm lòng của 

học trò xưa rồi nhé. Tiếc rằng hôm đó thiếu cô Vĩnh, 

cô Lập, cô Lộc và một số em thân thiết. Cô Cúc bận 

chăm phu quân ốm cũng cố dành thời gian tới gặp gỡ. 

Chỉ tiếc là hôm đó đường vào nhà cô Cúc đang làm 

dở, cả đoàn không ghé thăm gia đình cô được. Tấm 

chăn ấm nồng tình cảm của Sơn Ngô, những viên 

thuốc giảm đau em tặng thầy... rồi những lần ghé 

thăm của Chương, Hiếu, Kim, Trinh, Liễu... khi về 

Vũng Tàu, không khi nào thầy cô quên. Có lần 

Chương tới cửa mà không vào được vì thầy đang điều 

trị ở Sài Gòn. Vậy mà sau đó em lại bắt taxi đến gặp 

được thầy mới yên tâm. 

Cô Huệ ơi, ba giò lan tím hồng thầy Tỉnh chọn 

mãi mới được ở vườn hoa Sadec tặng cô nay còn nở 

hoa chứ ? 

Tìm lại những tấm ảnh xưa trong những năm 

70-75, khi thầy còn làm việc với các em, thầy dùng 

kính lúp săm soi tấm ảnh phóng to nguyên cả lớp con 

trai, có lẽ là lớp đệ thất mà vẫn không nhận ra cậu bé 

loắt choắt năm xưa đang nằm dài trên bàn, sợ xanh 

mặt vì cây roi to của thầy Thủy. 

- Tội của con to lắm nhé. Sao lại dại dột núp ở 

thềm cửa sổ trên lầu ? Lỡ té xuống sân trường thì sao. 
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Mấy roi ? 

- Thưa thầy 5 roi. 

- Ít quá. Thôi đươc, 5 roi của thầy Hải hướng 

dẫn, 5 roi của bố, 5 roi của mẹ, vị chi là 20 roi nghe 

chưa. Thầy cho nợ đó. Từ nay con phải chịu trách 

nhiệm nhắc nhở bạn, nếu có đứa nào nghịch dại như 

con là thầy đánh gấp đôi nhé.  

- Huỳnh Hoa xem bức ảnh đó cũng chối đây 

đẩy không nhận là lớp mình, dĩ nhiên không phải ... 

mình. Ai biết em đó tên gì, giờ vợ con ra sao rồi, 

nhắn dùm là thầy đã xóa nợ rồi nhé. 

Phải có duyên mói gặp gỡ nhau, quen biết 

nhau. Duyên trời đưa đẩy, sau mấy mươi năm xa 

cách mới được gặp lại nhau. Ngẫm lại, thầy cô thật 

vui khi có những người học trò đáng nhớ, đáng quý 

như cựu học sinh Trung Học Thị Xã THẲNG NHẤT 

các em và nhờ các em chung tay, góp sức, cuốn Đặc 

san trong mơ sắp ra đời ghi lại Một Trời Kỷ Niệm 

của chúng ta. Nào, cùng ngân nga điệu nhạc quen 

thuộc này nhé: 

Dù có đi bốn phương trời  

Lòng vẫn nhớ về trường mình  

Thầy xưa yêu dấu, bạn bè còn đây  

Một Trời Kỷ Niệm. 
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