
MỘT TIA HY VỌNG 

 

Cái đồng hồ kỳ cục bên giường không ngừng kêu réo gọi tôi thức dậy đi tắm, thay đồ để đi dạy tiếng 

Việt ở ngôi trường thân thương tên gọi Văn Lang.  

Cái ngôi trường này mỗi sáng chủ nhật, các em nhỏ, mặt còn ngái ngủ, tay vừa dụi mắt, chân vừa đi 

lẹp xẹp theo ba và mẹ, cặp sách Việt ngữ vừa bước vừa làu nhàu không ngơi vì không được ngủ tiếp. 

Các thầy cô thì có khác gì đâu, cuối tuần mà, nào đi chợ cho con nào đi mua đồ cho vợ cho chồng. 

Người đàn bà Việt Nam ở thời điểm nào ở không gian nào cũng luôn bận rộn, thế mà vẫn cắp sách đi 

dạy học, vui vui miệng cười tíu tít trong chiếc áo dài tha thướt đẹp làm sao... Các thầy thì rất nghiêm 

nghị từ từ bước đi không vội vàng vì năm nào cũng chừng ấy học sinh sẽ quậy sẽ ngoan... 

Ngày khai giảng ở Văn Lang sao mà vui sao mà nhộn nhịp quá... Chúng ta nhìn các em học sinh đến 

trường Việt ngữ như một tia hy vọng cho sự bảo tồn văn hoá nước nhà.  Chúng ta không muốn tiếng 

Việt thân yêu mai một không còn hiện hữu hay bị từ từ trở thành một thứ ngôn ngữ quái dị Tàu cộng. 

Chỉ cần còn một tia hy vọng nhỏ nào, chúng tôi ở hải ngoại vẫn thiết tha gìn giữ và trân quý tiếng Việt 

mến yêu. 

Sáng hôm nay trời San Jose rất đẹp rất sẵn sàng chờ đón các em cắp sách đến trường a ê đánh vần 

tiếng Việt. Mẹ Việt Nam đang đặt rất nhiều hy vọng ở các em, mong các em không làm Mẹ thất vọng 

nhé!! 

Cám ơn các thầy cô vẫn còn kiên trì giữ vững mặt trận văn hoá này cho thế hệ mai sau nhé. Tiếng 

chuông reo lên báo giờ ra về rồi, thôi hẹn gặp Chủ Nhật tới Văn Lang nhá. 

Hoàng Sa ký 


