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Phương Hoàng Yến 

Khoa Ngoại ngữ 

 

Thấm thoát đã 22 năm kể từ ngày tôi gắn bó với Trường Đại học Cần 

Thơ với vai trò là viên chức của Trường. Ngày mới tốt nghiệp vào tháng 

6 năm 2000, trong khi bạn bè nô nức đi đến các thành phố lớn hoặc về 

quê lập nghiệp thì tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được ở lại công 

tác ở trường. Không biết từ lúc nào, ước mơ đó hình thành và lớn dần 

trong tôi qua các buổi học. Tôi say mê với những bài giảng cuốn hút của 

thầy cô trên bụt giảng, tròn mắt với những trải nghiệm mà thầy cô có được 

khi đi học sau đại học ở nước ngoài, ngưỡng mộ phong thái nghiêm nghị 

nhưng gần gũi của thầy cô, và tôi tự hứa với lòng, nếu tôi có cơ hội được 

ở lại làm giảng viên, tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu hết sức để được như 

thầy cô của mình. 

Ngày mới nhận công tác tại trường, Thầy trưởng bộ môn khi ấy là 

Thầy Huỳnh Trung Tín đã có một buổi nói chuyện thân tình với bốn giảng 

viên tập sự trẻ cùng ở lại trường, những sinh viên khóa 22 ngành Sư phạm 

tiếng Anh vừa mới tốt nghiệp. Thầy dặn dò rất nhiều nhưng tựu trung lại 

chính là khuyên chúng tôi nên xem Trường như ngôi nhà thứ hai của mình. 

Thầy bảo, khi xem Trường và cụ thể là bộ môn của mình là ngôi nhà thứ 

hai, các em sẽ yêu thương, chăm sóc và gắn bó với nó. Với độ tuổi 22 

còn khá ngờ nghệch khi ấy, tôi chưa hiểu hết được những gì thầy gởi 

gắm. Nhưng cách ví von đó thật gần gũi và dễ hiểu. Tôi tự nhủ mình sẽ 

đối xử với nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình. Ngôi nhà có người lớn 

luôn yêu thương tụi nhỏ, có anh chị chỉ bảo điều hay lẽ phải, có nơi dừng 

chân pha tách trà và trò chuyện cùng đồng nghiệp, có đàn em sinh viên 

cách mình có mấy tuổi thôi nên thân thiết và gần gũi vô cùng. 
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Ngày qua ngày, từ cái nôi Trường Đại học Cần Thơ, tôi đã được trao 

cơ hội đi học thạc sĩ rồi tiến sĩ ở nước ngoài.  Tôi được học hỏi, được mở 

mang tầm mắt, được trải nghiệm, và quan trọng hơn cả là được đón nhận 

quay về với rất nhiều yêu thương từ thầy cô, anh chị và bạn bè đồng 

nghiệp dưới mái trường mến yêu này. Ngày ngày, khi đi qua những dãy 

phòng thân thương ở nhà học A3, nơi mà Bộ môn Anh văn ngày ấy tọa 

lạc, tai tôi như vẫn còn nghe vang đâu đây giọng nói, tiếng cười quen 

thuộc. Nhớ lời nói trầm ấm nghiêm trang nhưng có lúc rất hài hước của 

Thầy Tính, nhớ tiếng cười đặc biệt của cô Phi Yến, nhớ giọng hát của các 

anh chị và bạn bè hát tặng Thầy Cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.  

Hơn hai thập kỷ đã qua kể từ ngày tôi được tuyển dụng, Trường Đại 

học Cần Thơ ngày một khang trang và hiện đại hơn, nhiều tòa nhà mới 

mọc lên, nhiều đơn vị mới được thành lập. Tập thể bộ môn Anh văn – 

Khoa Sư phạm ngày ấy có nhiều đổi khác. Thầy Huỳnh Trung Tín đã về 

trời hơn một năm, cô Diệp Phi Yến và nhiều Thầy Cô đã nghỉ hưu, anh 

chị đồng nghiệp nhiều người đổi công tác, nhiều bạn trẻ mới được tuyển 

dụng. Bộ môn tiếng Anh đã sáp nhập với bộ môn tiếng Pháp để thành lập 

Khoa Ngoại ngữ ngày nay. Những người trẻ chúng tôi ngày ấy giờ tóc đã 

điểm bạc, trở thành anh chị lớn trong cái nôi ngoại ngữ ngày xưa. Nhiều 

lớp sinh viên đã ra trường, các bạn sinh viên Gen Z có lẽ không bao giờ 

có cơ hội biết được chúng tôi đã từng trẻ trung và nghịch ngợm thế nào. 

Nhưng dù vật đổi sao dời thế nào đi nữa, trong từng nhịp đập của trái tim 

mình tôi vẫn xem Trường Đại học Cần Thơ là một ngôi nhà thứ hai của 

mình. Nơi đó đã nuôi dưỡng, yêu thương và trao cho tôi nhiều cơ hội để 

có thể làm tốt những công việc mà mình yêu thích. Trong tiếng Anh có 

một câu thành ngữ rất hay: “ Home is where the heart is.” nghĩa là “Nhà là 

nơi trái tim ta ở đó.” Trái tim tôi, giờ này, vẫn luôn thuộc về mái trường 

thân yêu – Trường Đại học Cần Thơ.  


