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…Tôi còn nhớ rất rõ: cách đây mười năm, tôi được một cô giáo Việt ngữ: cô Hương Giang, mời vào dạy 

tiếng Việt tại trường Việt ngữ Saddleback.  Lời mời gọi của cô thật đơn sơ, chân tình, không phải là những hứa hẹn 

này kia, nhưng là: “Trường đang thiếu thầy cô, các em rất cần em!”.  Tôi đã mau mắn trả lời với cô: “Em ngại lắm!  

Đâu biết làm cô giáo bao giờ, vả lại con của em còn nhỏ quá, em sợ nhận lời rồi không chu toàn trách nhiệm!”  Cô 

Hương Giang bảo tôi cứ về suy nghĩ rồi cô sẽ nói chuyện lại với tôi. 

 

Thấm thoát mà đã mười năm vào trường dạy 

tiếng Việt cho các em rồi.  Ôn lại chặng đường đi qua, 

tôi cảm nhận được những xao xuyến khó tả, những yêu 

thương trọn vẹn, những hạnh phúc đong đầy con tim.  

Trước mặt tôi đang dần ẩn hiện những sắc cầu vồng 

muôn màu muôn vẻ, đã tô điểm cho cuộc đời tôi thêm 

ý nghĩa với những kỷ niệm đáng trân trọng và ghi nhớ.  

Tôi thấy mình thật may mắn khi được quý thầy cô 

trường Việt ngữ Saddleback đón nhận tôi vào đại gia 

đình yêu thương, quý thầy cô không những là những 

người bạn đồng nghiệp, mà còn là những anh chị em 

luôn bên cạnh khuyến khích, giúp đỡ, và chia sẻ vui 

buồn những khi tôi cần đến. 

   

Những năm đầu tôi vào dạy lớp mẫu giáo, lớp 

tưởng chừng dễ nhưng không phải?  Các em như 

những cô chú chim non mới rời khỏi lòng mẹ, bỡ ngỡ trong những bước đi đầu đời, bạn bè xa lạ, tiếng Việt còn 

chưa tượng thanh trên môi các em. Tôi phải biết nhẹ nhàng, uyển chuyển, và kiên nhẫn bên cạnh các em trong 

những ngày tháng đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, hay những lúc phải ôm ấp dỗ dành những em khóc sướt mướt vì 

không muốn học tiếng Việt.  Trong suốt nhiều năm liền dạy mẫu tự, dạy các em ê a đánh vần tiếng Việt, khuyến 

khích, dỗ các em bằng bánh bằng kẹo, bằng quà khen thưởng…  Các em đã trao tôi những vòng tay ấm áp với 

những ánh mắt tin tưởng, những nụ cười hồn nhiên, thoải mái trong giờ nghỉ giải lao; các em đã trao tặng tôi 

những tâm hồn trong sáng lung linh ánh pha lê.  Rồi các em dần lớn lên trong môi trường tiếng Việt: nói giỏi hơn, 

viết hay hơn, và thích học tiếng Việt hơn.  Đã có rất nhiều em học trò tiếng Việt tham gia vào ca đoàn của tôi, và 

càng ngày các em càng hát tiếng Việt khá hơn.  Thỉnh thoảng đâu đó trên phố chợ hay trong sân nhà thờ, bất chợt 

tôi nghe tiếng chào cô Diên Linh, thật ấm lòng làm sao khi nhận ra đó là những học trò Việt ngữ của mình.   

  

Mười năm dạy tiếng Việt với những đóng góp nhỏ bé nhưng tôi được nhận lại biết bao nhiêu món quà tinh 

thần quý giá.  Xin chân thành tri ân đến quý cha, quý sơ, quý giáo sư, quý thầy cô Việt ngữ, quý phụ huynh mà tôi 

có dịp gặp gỡ, quen biết, học hỏi, và sinh hoạt chung; quý vị luôn nâng đỡ và là những tấm gương sáng giúp tôi 

vững vàng tiến bước trong tâm tình của người con dân Việt, yêu cội nguồn và văn hoá Việt Nam.  Đặc biệt cám ơn 

“Nửa Yêu Thương” của tôi, người luôn âm thầm sát cánh bên tôi, giúp tôi chu toàn những công việc mà tôi đảm 

nhận. 

 

Tôi xin mượn lời cuối của bài hát “Hoa Xuân Ca” (Trịnh Công Sơn) để cám ơn những cô chú chim non, 

những học trò nhỏ của tôi.  Các em ạ: “Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa, em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần.”  

Các em đã ươm trong tâm hồn tôi những chồi non hy vọng, yêu thương, và hạnh phúc.  Hãy luôn cố gắng học tiếng 

Việt cho thật giỏi, và luôn biết hãnh diện mình là người Việt Nam các em nhé.  Ngày tựu trường năm nay lại đến, 

mùa của những gắn bó, mùa của những trao gởi tận tình, cây lá đang chuyển mình vào thu, đất trời hoà nhịp với 

muôn sắc cầu vồng yêu thương! Xin kính mến chúc quý thầy cô, quý phụ huynh tràn đầy sức khoẻ, và các em một 

năm học mới gặt hái được nhiều kết quả mong muốn. 

 


