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BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC “THẦY CÔ TRONG TRÁI TIM EM ” 

                                                       ÁNH SÁNG 

“Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn có từng bị cảm lạnh vì tắm 

mưa bạn vẫn được đắm mình trong cơn mưa ấy.” 

Thời gian vô tình trôi đi lặng lẽ chưa bao giờ ngoảnh lại nhưng những khoảnh 

khắc chứa đựng trong đó còn ngưng động mãi dưới mái trường  THCS Hồ Văn Long. 

Trường THCS Hồ văn Long là ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng 

nhớ nhất. Có nơi nào đẹp bằng nơi đây thanh cao trên tay nghề bám bụi đêm trắng thao 

thức bên giáo án ngày dài nỗ lực vì tương lai. Thầy cô trường THCS Hồ Văn Long là 

thế đấy… biết bao năm gắn bó với nghề cầm phấn trên tay, biết bao năm mưa nắng dãi 

dầu nhưng chưa bao giờ có chút nản chí, chưa bao giờ là hết yêu cái sự đưa đò của 

mình. Nơi đây có biết bao những con người lái đò thầm lặng âm thầm cống hiến cho 

những lớp học sinh cứ đến rồi lại đi để lại đâu đó những kỉ niệm khó phai. Và chúng em 

tập thể lớp 9A1, trải qua hơn bốn năm gắn bó với ngôi trường mến yêu này luôn muốn 

có biết bao tri ân sâu sắc tới những “người thầm lặng ấy”. Có những hình bóng hằng 

ngày tận tụy trên bục giảng mà chúng em gọi là thầy là cô. Nếu bậc tiểu học là khoảng 

thời gian ngây thơ hồn nhiên vui đùa của học sinh thì những năm ở trường trung học cơ 

sở  là thời gian không dài cũng không ngắn và đủ để bắt đầu của sự trưởng thành và đủ 

để mái tóc người thành người cô vương  đầy bụi phấn. Mấy ai biết được bóng dáng nhỏ 

nhắn ấy cần mẫn bên những trang giáo án nhưng lại đưa bao thế hệ học sinh “nhất quỷ 

nhì ma, thứ ba học trò” cặp bờ tri thức. Nếu thầy cô không có lòng yêu thương học sinh, 

yêu thương nghề thì liệu thầy cô có thể nhiệt tình đến như vậy không. Công việc của 

thầy cô xuất phát từ trái tim yêu thương của người mẹ, sự dạy của người cha dành cho 

con cái của mình. Tình yêu đó luôn cháy bỏng trong tim của thầy cô là sẵn sàng sưởi 

ấm trái tim của những mầm non bé bỏng đang chập chững bước đi  trên con đường đầy 

chông gai phía trước. Chuyến đò trở bao tri thức, tình cảm mà thầy cô dành cho chúng 

em đã được hơn 2/3 chặng đường. Chúng em biết rằng để có những bài giảng tỉ mỉ và 

dễ hiểu, thầy cô đã phải thức khuya, cặm cụi, miệt mài bên trang giáo án. Tại đây tập 

thể lớp 9A1 chúng em muốn bày tỏ sự biết ơn đến tất cả các thầy cô của trường THCS 

Hồ Văn Long là những người đang dẫn bước chúng tôi chạm tới giấc mơ của mình. 

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta gọi đó là nghề cao quý nhất . Có một 

nghề không trồng cây vào đất mà lại cho đời những đóa hoa thơm”. Tập thể 9A1 rất biết 

ơn và trân trọng tình yêu của thầy cô dành cho chúng em. Chúng em nhớ mãi những kỉ 

niệm ấy tại ngôi trường THCS Hồ Văn Long.  


