
 
 

 
                                             Thư Cho Thầy 
 
Tối hôm qua hơi khó ngủ, chứ thường thì "con gà" đã hết gáy và vô 
chuồng ngủ khò bắt đầu khoảng 9 - 10 giờ. 
Tôi ngồi đọc bài "Muộn màng" của Dậu và lá thư "Văn Học" của thầy 
Diễm để giết thì giờ - mà cũng bởi lá thư của thầy, đã làm cho tôi gợi 
nhớ lại cái khoảng thời gian ngà ngọc ấy. Cái "sự nghiệp" vỏn vẹn của 
thầy trong mấy năm dậy học ở Đà-Lạt khi xưa cũng đã từng là một giấc 
mộng bình thường của tôi thời đó - nghĩa là sau khi lấy được bằng ĐH, 
tôi sẽ về lại chốn cao nguyên đó để dậy học, xây một mái ấm trong mảnh 
đất và căn nhà sàn chính bàn tay mình dựng lên. Định mệnh có lẽ đã 
được xếp đặt cho đất nước và cho bao triệu người dân Việt - trong đó dĩ 
nhiên có cả tôi - đã mang tôi ra khỏi quê hương và mãi mãi không thể 
thực hiện được cái giấc mộng cỏn con, bình thường đó.  
Thầy Diễm bảo "thực tình xấu hổ mà thấy mình chỉ nhớ được một vài 
tên", thì có lẽ tôi sẽ là người đáng xấu hổ hơn vì cũng chẳng nhớ gì 
nhiều hơn thầy, duy có một điều cũng thú vị là tôi không nhớ một thầy 
nào cả, trừ thầy Diễm - mà có phải hay ho vì nhớ được những bài Luận 
Lý thầy giảng đâu ! Tôi nhớ thầy Diễm chỉ vì một hôm không hiểu vì 
nguyên cớ gì, thầy lại hứng chí diễn giảng, phân tách bài "Đưa Em Tìm 
Động Hoa Vàng" cho cả lớp - đó là bài tôi say mê qua giọng hát vô thời 
gian của Thái Thanh lúc bấy giờ. Bây giờ tôi cũng cóc nhớ rằng hôm đó 
thầy đã phê bình gì về bài hát đó, chỉ nhớ rằng thầy có lối giảng dậy, nói 
chuyện rất có duyên mà tôi nghĩ cô - vợ của thầy - chắc cũng đã một thời 
chết mê mệt.  
Cũng như lời thầy Diễm nói "những người mà ta chỉ nhớ và thương một 
cách chung chung vì chúng gắn liền với một đoạn đời đẹp đẽ của ta?". 



Quả thật, không có khoảng thời gian nào đẹp nhất trong đời bằng cái 
khoảng thời gian khi chúng ta còn tụ tập ở dưới mái trường từ Tiểu-học 
đến bậc Trung-Học. Có lẽ cũng chính vì thế mà thầy Diễm đã nhìn nhận 
rằng " bao nhiêu biển dâu, bao nhiêu “nước chẩy qua cầu,” mà vẫn còn 
nhớ đến nhau.", đó có phải là nhờ chúng ta đã lớn lên trong một nền 
văn-hóa, giáo dục nặng về tình thân, ân nghĩa hơn là cái văn-hóa phù du 
đầy ảo tưởng hiện tại.  
Nếu cho rằng hiệu trưởng là nền móng xi-măng của một ngôi trường, thì 
thầy cô sẽ là những viên gạch xây tường, xây mái ngói để che chở và 
uốn nắn chúng ta trong những lớp học văn-hóa trong đời, không có thầy 
cô thì chúng ta đã không có những văn hóa quý giá đó để giao lại cho 
thế hệ sau, và nếu không có bạn học cùng trường cùng lớp, có lẽ cái 
khoảng thời gian ngà ngọc ấy cũng chỉ là một trí nhớ xa vời hay đã 
chẳng còn hiện hữu, mà cho dù nếu còn, tôi không biết mình sẽ chia sẻ, 
kể lại những kỷ niệm của một thời tuyệt đẹp ấy trong đời cùng ai. Bởi 
vậy, xin riêng cám ơn thầy Diễm, các thầy cô khác, và cám ơn các bạn 
đã chia sẻ cùng tôi trong một thời đã qua và một thời còn lại của bọn 
mình.  
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