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Với mỗi chúng ta, Nhà là mái ấm, là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên trong 

sự chăm sóc, bao bọc của cha mẹ. Ở đó, ta được là chính mình, được tận hưởng 

những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời trong tình yêu thương ấm áp của gia đình. 

Song, đồng hành cùng chúng ta trong suốt những năm tháng thanh xuân còn có một 

ngôi nhà thứ 2 - nơi đã dạy dỗ và giáo dục ta nên người - nơi đó chính là trường học. 

Trong những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời, thời học sinh có lẽ là khoảng thời gian 

tươi đẹp nhất, là một miền kí ức khó quên trong mỗi chúng ta. Và trong những kí ức 

đẹp đẽ nhất đó, tôi luôn âu yếm gọi tên ngôi nhà thứ hai của mình chính là mái trường 

mà tôi đã từng theo học - Trường Hồng Đức thân yêu – nơi chắp cánh cho ước mơ 

của những lứa học sinh như tôi bay cao mãi. 

 
Bao năm qua đi, mái trường Hồng Đức thân yêu của tôi vẫn đang chứng kiến 

lớp lớp học sinh trưởng thành. Chỉ còn bảng đen phấn trắng, chỉ còn những thầy cô 

ở lại, chỉ còn những dãy phòng học quen thuộc, chỉ còn những hành lang lộng gió 

và một phần thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi ở lại. Mái trường lại dang rộng vòng 

tay đón tiếp những thế hệ học sinh mới vào, mang trong mình trọng trách cao cả là 

nghiên cứu và áp dụng những phương pháp giáo dục tiên tiến vào giảng dạy và học 

tập. 



 
Trong mái nhà thân yêu ấy, tôi đã có những người cha, người mẹ luôn tận 

tình, kề bên bảo ban cho chúng tôi những điều hay lẽ phải. Họ chính là những người 

thầy, người cô, vẫn luôn miệt mài truyền đạt cho chúng tôi những tri thức mới mẻ 

bằng tất cả tâm huyết của mình, mong chúng tôi trở thành những người công dân có 

ích cho đất nước trong tương lai. Nếu được hỏi: Ai đã luôn bên chúng ta mỗi khi thất 

bại, ai đã mỉm cười hạnh phúc khi nhìn chúng ta ngày một lớn khôn, ai đã không 

ngại gian khó thức khuya dậy sớm để chuẩn bị giáo án dạy học mỗi buổi lên lớp? 

Không ai khác, đó là những người “lái đò” thân thương ấy. Luôn thầm lặng dõi theo, 

quan tâm, nâng đỡ và đã không bỏ rơi kể cả những cô cậu học trò cá biệt nhất.  

 
Thầy cô không những cho chúng tôi tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng 

tôi bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức. Thầy cô còn là người dạy cho chúng 



tôi biết về những đạo lí làm người. Dạy cho những học trò nghịch ngợm, ngây ngô 

chúng tôi biết những gì nên làm, biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng 

để lắng nghe ý kiến của người khác; thầy cô đã dạy chúng tôi biết khóc, biết cười, 

biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh 

đời bất hạnh; Dạy chúng tôi biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết cũng 

như làm thế nào để vượt qua đau khổ hay thất bại trong cuộc sống. Những bài học 

tưởng chừng như đơn giản ấy đã là những hành trang vô cùng quý giá theo chúng 

tôi suốt trên đường đời. 

Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò nghịch ngợm 

chúng tôi cũng giống như tình cảm mà cha mẹ dành cho các con của mình vậy. Vì 

thế mà trong sâu thẳm, tất cả chúng tôi đều luôn coi thầy cô là những người cha, 

người mẹ thứ hai của mình. Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối 

với chúng tôi mỗi lần thất bại, vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi những 

khi thành công. Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của thầy cô mỗi lần lớp chúng 

tôi đạt được thành tích cao là đủ thấy rằng tình cảm ấy lớn lao đến nhường nào. 

Đến tận bây giờ, bản thân con vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn và tự 

hào khi được sống và học tập dưới mái trường Hồng Đức - nơi đầy ắp tình yêu 

thương, nơi có những người thầy, người cô tuyệt vời – những người đã chắp thêm 

đôi cánh, nâng bổng những ước mơ của những lứa học sinh như chúng con được bay 

cao mãi, xa mãi….  

Thầy cô ơi…! Con muốn gửi tới thầy cô lời cảm ơn và cả lòng biết ơn chân 

thành nhất bởi những yêu thương mà thầy cô đã dành cho chúng con trong suốt 

những năm tháng tươi đẹp ấy. Cảm ơn vì đã tận tâm hết mình vì chúng con. thầy cô 

đã cho chúng con những năm tháng thật tuyệt vời, cho con những kỷ niệm vui buồn, 

những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh. Những tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng 

con sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim của mình. 

Cũng dưới mái trường Hồng Đức thân thương ấy, tôi đã có biết bao người bạn 

thân thiết, luôn bên tôi giúp đỡ, sẻ chia những khó khăn, niềm vui và cả những nỗi 

buồn trong học tập và trong cuộc sống. Chúng tôi luôn coi nhau như những người 

anh em một nhà. Chúng tôi đã gặp gỡ, cùng nhau học tập và cùng nhau trưởng thành 

dưới mái trường này. Dù có khác biệt về suy nghĩ và cả tính cách nhưng chính những 

khác biệt ấy đã đưa chúng tôi lại gần nhau hơn, cùng xây dựng những tình bạn đẹp 

và cùng làm nên quãng đời thanh xuân trong trẻo và tươi đẹp nhất ấy.  



Tôi yêu từng giây phút được vui chơi, học tập dưới mái trường này. Tôi yêu 

từng góc sân, từng ghế đá - nơi ghi dấu những kỉ niệm buồn vui của tôi và bạn bè, 

yêu những giờ học say sưa rộn tiếng cười đùa vui vẻ, yêu cả cái màu xanh mướt của 

cỏ cây hoa lá. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về nơi đây. Tôi yêu ngôi nhà thứ hai 

của tôi! 

 
Vì yêu nên ngày đó tôi sợ phải chia tay lắm. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không 

thể nào quên được cái ngày chia tay lớp cuối cấp. Hôm đó, phượng nở đỏ rực, cháy 

lên dưới sân trường và thỉnh thoảng lại rơi rớt vài cánh hoa mỏng manh xuống vai 

áo tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên và thầm trách phượng: “Phượng ơi, sao lại nở tươi vui 

thế? Sao lại nở vô tư thế chứ?” Tâm trạng tôi lúc đó mông lung lắm. Tôi đã khóc ướt 

cả gối đêm qua và cầu cho ngày chia tay đừng đến. Hôm đó tôi đến lớp sớm lắm, tôi 

ngắm thật kĩ khuôn mặt của từng người như thể sợ quên mất. Nhớ lắm chứ! Khuôn 

mặt thầy cô, bạn bè, tôi vẫn còn nhớ như in, cả những kỉ niệm dấu yêu trong suốt ba 

năm học qua nữa, nhưng tôi vẫn sợ… Giờ phút chia thay mà sao cổ họng nghẹn 

đắng. Ba năm thanh xuân thật ngắn ngủi, những kỉ niệm ngọt ngào ấy, tôi sẽ mãi cất 

giữ nó tận sâu trong trái tim, để rồi thỉnh thoảng lại gọi chúng ta nhớ về tuổi thơ tựa 

một cơn gió thoảng. Và đôi môi ta bất chợt mỉm cười… 

“Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi 

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa 

Gọi tiếng Thầy Cô với tất cả Tin Yêu…!” 

Không thước đo nào có thể đo được tình yêu của tôi dành cho mái trường 

Hồng Đức dấu yêu, nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão của tôi suốt những 

năm tháng tuổi trẻ. Nơi đó đã cho tôi thấy được sắc màu của cuộc sống, làm cho thời 

thanh xuân của tôi dường như có ý nghĩa hơn từng ngày. Dù mai này có cách xa, tôi 



tin ngôi trường Hồng Đức vẫn mãi là một góc nhỏ an lành trong trái tim, để nhớ, để 

thương và để tự hào. Dù mai này có đi xa thì hình bóng ngôi nhà thứ hai một thời đã 

gắn bó ấy sẽ in đậm mãi trong trái tim tôi.  

 


