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Trinh Thi Hương 

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 
 

Những chuyện tôi ghi chép và kể ra đây là tuổi thơ của tôi và chị em chúng 

tôi. Tuổi thơ của chúng tôi gắn bó với trường và cũng chứng kiến bao thay đổi 

thăng trầm của trường Đại học Cần Thơ. Đó là những kí ức đẹp và trong trẻo, 

là những trải nghiệm vô cùng quý báu trong cuộc đời tôi, là một phần trong 

cuộc đời mà tôi đã từng trải qua!  

 

Câu chuyện thứ 1, Nỗi oan của con bò 

Lúc đó, gia đình tôi còn ở khu tập thể của xí nghiệp trường Đại học Cần 

Thơ. Một ngày đẹp trời, bố dắt về một bò mẹ và em bê xinh xắn bảo với chị 

em chúng tôi “Chị em chia nhau chăn bò để có thêm thu thập”. Thế là bắt đầu 

những buổi chị em chia nhau đi chăn bò ở những cánh đồng cỏ non xanh mát 

trong khuôn viên Đại học Cần Thơ. Buổi chiều hôm ấy, tôi và em gái cùng lũ 

trẻ cùng tuổi lấy cớ đi chăn bò, chăn trâu tụ tập chơi trò chơi trốn tìm và đánh 

trận giả. Hai phe oánh nhau quyết liệt, đất bay tới tấp… Chợt “Bốp!” …”Á, trúng 

đầu em rồi”. Cả đám dừng tay, cục đất cứng queo tôi vừa ném đi đã đáp trên 

trán đứa em gái mình. Máu rướm chảy xuống. Cả đám xanh mặt, trong đầu 

nghĩ đến một sự thật khủng khiếp hơn: Bị oánh đòn. Thế là bàn nhau về nói 

dối bị con bò húc (cơ mà nhìn cũng giống giống vì trán nó u lên một cục to 

đùng). Mẹ con nhà bò sau đó được bố tiễn đi. Hơn 20 năm sau, có lần trên 

giường bệnh, bố vẫn hỏi tôi “Con bò ngày xưa húc em như thế nào”, lúc đó tôi 

mới thật thà khai báo. Bố bảo thật ra, bố đã biết con bò không húc em nhưng 

không vạch trần lời nói dối lúc đó vì muốn tôi thành thật. Nỗi oan của con bò 

hơn 20 năm sau mới được minh giải, cục u trên trán cô em gái ngày nào cũng 

không còn nữa nhưng tôi mất hơn 20 năm mới dám thành thật thừa nhận lời 
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nói dối ngày xưa. Cảm ơn bố đã bao dung và dạy con bài học vô cùng đáng 

giá về sự thành thật tự giác.  

 

Câu chuyện thứ 2, Cái ô lá cọ và bài học bảo vệ cảnh quan  

Tôi nhớ những tháng ngày trường xây dựng khu nhà hành chánh của 

trường (Thư viện và khu hiệu bộ cũ, nay là Khoa Công nghệ thông tin và truyền 

thông), bọn trẻ con chúng tôi cứ nôn nao và liên tưởng đến những dãy nhà, 

phòng học mới đẹp. Những ngày cuối tuần, tôi cùng lũ em theo bố đi vào công 

trường đang thi công, lén bố đi lên cầu thang còn chưa khô bê tông (với lap 

luận trẻ con là mình nhẹ nên chắc là không bị sập) đi lên dãy lầu phía trên để 

xem các chú làm. Khu phòng mới hoàn thiện, xung quanh được trồng cây 

xanh. Một buổi sáng nắng đẹp, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau đi khám phá các khu 

nhà, phòng học và điểm cuối là tập trung ở Hội trường Rùa. Tôi phát hiện cây 

cọ trồng hai bên trước cửa hội trường đang xoè lá non, đẹp mê mẩn. Thế là 

cầm lòng không đặng, thò tay bẻ cành lá cọ non tơ đó và rủ luôn đứa bạn bẻ 

nốt ở cây đối diện cho đều. Hai đứa đang hí hửng với thành quả của mình thì 

bị bắt đứng lại. Chú bảo vệ rất dễ thương hỏi bẻ lá để làm gì, tôi hồn nhiên trả 

lời để che nắng. Và kết quả là hai đứa được toại nguyện, cầm lá cọ đứng trước 

hội trường che nắng theo đúng mục đích sử dụng. Hai đứa chìn lá cọ mà lòng 

héo queo, sợ nắng thì ít mà sợ bố mắng thì nhiều. Chả biết bao lâu thì được 

tha, nhưng lúc đó đã dặn lòng là thề không bao giờ bẻ hoa lá ở công viên nữa. 

Bài học tuổi thơ in đậm trong kí ức đến nỗi mấy chục năm sau, mỗi lần đến 

Hội trường Rùa hay gặp cây cọ ở đâu đó thì lại nhớ về cái ô lá cọ che nắng và 

thấm thía bài học tuổi thơ đã trải qua. 

 

Câu chuyện thứ 3, Cánh cò và ước mơ cất cánh 

Những năm 90, trường thực hiện dự án xây dựng Khoa Nông nghiệp, các 

đoàn chuyên gia Nhật và trong nước đến khảo sát mặt bằng. Chẳng biết họ 

làm những gì, chỉ biết hết đoàn này đến đoàn khác đến khoan, móc đất đá 
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mang đi rồi lại quay lại. Có nhóm ở tá túc tại nhà tôi cả tháng trời, họ vừa lấy 

các mẫu đất vừa ghi chép. Trí óc tưởng tượng cực kì phong phú và trẻ con 

của tôi lại liên tưởng đến việc họ đang truy tìm kho báu ở rừng tràm. Bởi lúc 

đó, khu này là rừng tràm, cỏ xước bao la (tôi thậm chí còn nghĩ là có thú dữ ở 

rừng tràm đó nữa), là một điều bí ẩn với lũ trẻ chúng tôi. Cho đến một lần, tôi 

đặt quyết tâm khám phá khu rừng tràm này cùng hai đứa bạn. Buổi trưa, ba 

đứa trốn ngủ trưa, mang theo dao, liềm, khăn và cái bật lửa (với lí giải rằng 

nếu gặp thú dữ thì có vũ khí phòng thân và dùng lửa để đuổi chúng nó đi), 

thêm ít bánh quy đề phòng đi lạc thì có bánh ăn đỡ đói. Ba đứa vừa đi, vừa 

vạt cỏ (để đánh dấu lúc về) và nói về những bí ẩn của khu rừng tràm. Chợt cả 

nhóm nghe tiếng trên không trung tiếng “oạc oạc”, chúng tôi nhìn lên, một con 

cò trắng lạc bầy từ đâu bay tới, hình như bị thương hay sao ấy. Nó đẹp muốn 

rụng tim luôn. Nó bay đảo hai vòng rồi rơi ở bụi cỏ cao ngút phía trước. Tôi chỉ 

huy cả nhóm vạch cỏ đi tìm để đem về trị thương cho nó. Cả lũ thấy rõ ràng 

nó rơi xuống bãi cỏ đó mà tìm nát hết cỏ vẫn không thấy đến nỗi bọn tôi bắt 

đầu hoang mang.  Trong đầu chúng tôi bắt đầu nghĩ đến những chuyện ma 

quái rùng rợn. Và sau chừng ba mươi phút tìm không thấy, nỗi sợ hãi ngày 

một dâng cao nên để bảo toàn tính mạng, cả nhóm rút lui về, vừa đi vừa bình 

phẩm con cò biến đi đâu mất. Câu chuyện con cò này được chúng tôi bàn luận 

mãi, lâu lâu vẫn nhìn về phía cánh rừng tràm ấy để xem liệu nó có bay lên nữa 

không. Và tôi thầm liên tưởng đến câu chuyện cổ tích thần tiên, rằng từ chỗ 

con cò rơi xuống đó, một toà nhà tráng lệ sẽ mọc lên. Kết cục con cò thì chả 

thấy xuất hiện bay lên như bọn tôi kì vọng nhưng cánh rừng tràm ấy đã được 

thu hẹp dần và hình hài khu nhà học của trường (nay là Khoa Nông nghiệp) 

đã dần hiện lên rõ từng ngày. Ngày gia đình tôi chuyển đi, tôi đã đạp xe vòng 

vo qua các ngã đường, các khu nhà học của trường, dừng thật lâu và ngồi 

ngẩn ngơ trước Hội trường Rùa nghĩ về những ngày đã qua. Lúc đó, tôi vẫn 

nhìn về phía rừng tràm và tự nói với lòng rằng mình chỉ tạm xa thôi, nhất định 

sẽ quay trở lại trường vào ngày không xa. Tôi dời trường từ dạo ấy, không còn 

những buổi trưa nắng trốn bố mẹ đi rong chơi, cùng đám bạn chơi banh đũa, 
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chơi nhà chòi đến quên mệt. Chuyến khám phá bí ẩn khu rừng tràm và câu 

chuyện con cò cũng vơi dần theo kí ức thời gian. Nhưng từ khu vực con cò rơi 

xuống thì các dãy phòng học đã hiện lên như một tín hiệu nâng tầm mơ ước 

cho bao thế hệ mai sau.  

 

Câu chuyện ngày trở lại CTU nơi tình yêu bắt đầu 

Tôi trở lại trường với vai trò là sinh viên sau gần mười năm. Vừa lạ vừa 

quen như người xa xứ gặp lại cố hương. Bốn năm đời sinh viên với bao kỉ 

niệm gắn bó với trường mà có lẽ không bao giờ kể hết. Này là những tháng 

ngày miệt mài trên thư viện, mượn sách và trả trễ đến nỗi bị giam thẻ một học 

kì. Sinh viên chăm chỉ đọc sách như tôi chợt sáng tạo mượn thẻ của đứa bạn 

học Hoá (dĩ nhiên là phải dán chồng hình thẻ của mình lên và mang đi ép nhựa 

để hình và người giống nhau) để vào phòng đọc. Thầy thủ thư thắc mắc hỏi 

học hoá mà sao mượn toàn sách văn học vậy. Tôi nói dối mượn cho đứa bạn 

đang làm luận văn (cũng may là đứa bạn thân luôn đi thư viện cùng với tôi) để 

đến khi được trả thẻ, tôi đường hoàng bước vào thư viện với thẻ chính chủ thì 

thầy thủ thư nhìn thẻ rồi bảo hình như không đúng. Tôi cãi lại bảo vẫn là em 

mà, chắc thầy nhớ nhầm ai đó. Câu chuyện này in dấu mãi cho đến sau này 

khi trở thành giảng viên của trường, gặp lại thì thầy vẫn nhắc và tôi đã thành 

thật khai báo. Thầy bảo lúc đó phát hiện rồi nhưng vì tôi yêu thích đọc sách 

nên thầy chấp nhận lời nói dối cầu thị đó. Lần đầu tôi biết đến còn có lời nói 

dối cầu thị và cảm ơn thầy đã luôn bao dung. Và đây là những buổi sinh hoạt 

tập thể ở sân khấu ngoài trời trước văn phòng đoàn, rồi cắm trại, hát quốc ca, 

đi học nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ… tất cả cứ đong đầy trong tim để đến học 

kì cuối, khi đi thực tập trở lại trường, cảm giác “sắp thành người xa lạ” bắt đầu 

lấn chiếm. Chúng tôi nhận ra mình đã yêu CTU từ lúc nào mất rồi và càng thấm 

thía hơn câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi 

đất bỗng hoá tâm hồn”. Tôi chia tay CTU lần nữa như chia tay một người bạn 

thân chí cốt. Có đau đớn, có buồn, có lưu luyến vấn vương và có cả những 

yêu thương thầm lặng chất chứa trong lòng. 
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Và câu chuyện của hiện tại, Đam mê và cống hiến 

Như chuyện nợ duyên, tôi lại quay về trường và trở thành giảng viên. Vừa 

bỡ ngỡ, xa lạ lại vừa thân quen. Cảm giác lần đầu tiên đứng trên bục giảng 

của trường đại học thật khó tả, lúc đó tôi đã nhớ đến kỉ niệm của tuổi thơ, đứng 

ngoài cửa lớp học, nghe cô giáo giảng bài cho các anh chị, chả hiểu gì nhưng 

nhìn say mê quên cả giờ giấc. Và giờ chính tôi cũng đang đứng ở vị trí đó để 

giảng bài. Vừa yêu bằng cả trái tim vừa tự đặt trách nhiệm cho bản thân để tự 

nỗ lực phấn đấu và gắn bó. CTU với tôi không chỉ đơn thuần là nơi làm việc 

mà còn là một phần thanh xuân, một phần máu thịt của cuộc đời. Trở về trường 

làm việc, tôi như tìm lại chính mình của ngày xưa (dĩ nhiên là không còn những 

trò nghịch ngợm thuở nhỏ). Mỗi một góc nhỏ trong trường như vẫn còn đọng 

lại trong tâm trí tôi hình ảnh một CTU dịu dàng, xanh trong và trầm tĩnh, yên 

bình. Mối tình đầu của tôi cũng gắn bó với CTU, trong trẻo và tinh khôi. Và tôi 

kể cho các thế hệ sinh viên của tôi về CTU, về bài học sống hết mình, cống 

hiến bằng cả trái tim cho nghề mình đã chọn để mỗi phút giây mình đi qua đều 

có lí do ở lại.  

CTU những ngày tháng 10 - 2022 

 

 

 

 


