
Một lời Chúc Tết thật dễ thương… 

Năm nay năm Giáp Ngọ, năm tuổi của tôi, đúng ngày mùng Một Tết, tôi nhận được đôi 

lời chúc của những người thân thương, những lời chúc tràn đầy tình người. Nhưng 

riêng lời chúc dưới đây làm tôi vui hơn cả vì nó gợi lại những hình ảnh đẹp của một 

thời xa xưa, “một thời đẹp như mơ” như tôi thường nghĩ. Sống ở đời không gì quí bằng 

những kỷ niệm, quí hơn nửa là những lời nói chân tình gợi lại những kỷ niệm đẹp. Tôi 

muốn gửi tới người viết ra những hàng dưới đây, anh Khuê, lời cảm ơn chân thành… 

 

Kính thưa quý Thầy, 

 

Các học trò của Thầy năm nay đã bước vào ngưỡng cửa lục tuần (tuổi ta), nhưng lòng 

kính trọng và qúy mến Thầy Cô không bao giờ thay đổi.  Vẫn nhớ như in như ngày 

nào cùng bạn bè kháo nhau trước khi vào học lớp Công Dân:  "Không biết hôm nay 

Thầy Đ. mặc áo mầu gì?".  Đứa thì bảo "vẫn mầu tím thôi !", đứa khác thì bảo:  "Tao 

chắc Thầy Đ. sẽ mặc mầu khác, ông ấy nhiều áo độc đáo lắm, để xem...".  Hay đang 

chạy giỡn lăng quăng trên lầu 2 trước khi vào học lớp toán với Thầy V. M. Hà vào buổi 

trưa Hè thì chợt thấy Thầy Hùng mặc áo chemise trắng, quần mầu cà phê sữa đang 

băng qua sân bóng chuyền hướng về lầu 2, thế là cả bọn chạy toán loạn:  "Chết 

m...  Chạy tụi mày ơi, Thầy Hùng đang lên đấy!!!" 

 

Có đôi khi em nằm mơ thấy mình đang đứng ở góc lầu 2 nhìn xéo về nhà Thầy Hiệu 

Trưởng N. H. Lam để xem Thầy có đứng ở trước cửa không?  Nếu may mà thấy được 

Thầy thì lại đi khoe với đám bạn:  "Ê - Hồi nẫy tao thấy Thầy Lam đang dứng trước 

cửa mày ạ"  -  "Thế à, mày thấy ông ấy à?".  Chẳng biết thấy 

Thầy Lam thì được gì, nhưng trưa nào cũng thế...  Tâm tình lũ 

học trò tuổi thanh xuân của các Thầy chỉ giản dị như thế!!! 

Qua Giêng tụi em sẽ thu xếp thời giờ đến thăm Thầy Cô 

Hùng... 

 

Nhân ngày đầu năm, em kính chúc Thầy Hùng và Thầy Đính 

cùng qúy Cô được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý trong một 

năm mới Giáp Ngọ 2014 thật nhiều may mắn, gia đình an 

khang & thịnh vượng, cát tài cát lộc quanh năm. 

Thân Kính 
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