
THẦY CÓ NHỚ EM KHÔNG? 

 

Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến 

chào người thầy với tất cả sự kính ngưỡng: 

-Thầy có nhớ em không ạ? 

Thầy giáo nói: 

- Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào. 

Người học trò nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một 
bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà. 

Một bạn trong lớp có một chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em quyết ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và 
méc với thầy có người lấy cắp đồng hồ của bạn. Thầy bảo cả lớp đứng cho thầy soát túi. Em 
nhận ra rằng hành động của mình sẽ bị phơi bày ra trước mặt tất cả các học sinh và giáo 
viên. Em sẽ bị gọi là thằng ăn cắp, một kẻ nói dối và hạnh kiểm của em sẽ bị hoen ố mãi mãi. 

 
Thầy đã bắt chúng em đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Thầy soát từng chiếc túi, 
và khi lấy chiếc đồng hồ từ túi của em, thầy tiếp tục soát đến túi của bạn cuối cùng. Xong 
xuôi, thầy kêu chúng em mở mắt ra và thầy ngồi xuống ghế. Em sợ thầy sẽ bêu em ra trước 
các bạn. 

Thầy giơ cái đồng hồ cho cả lớp thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. Thầy không bao giờ nêu tên 
người ăn cắp chiếc đồng hồ. Thầy không nói với em một lời và không bao giờ đề cập chuyện 
đó với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, không một giáo viên hay học sinh nào nói về với 
em về chuyện ăn cắp đồng hồ. Em nghĩ Thầy đã cứu vớt nhân phẩm của em ngày đó. Thầy 
không nhớ em sao? Sao thầy lại không nhớ em được, thưa thầy? Em chắc là thầy phải nhớ 
câu chuyện em đã ăn cắp cái đồng hồ và thầy không muốn làm em xấu hổ. Đó là một câu 
chuyện không thể nào quên. 

Người thầy đáp: 
-Thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp cái đồng hồ ngày đó, bởi vì khi thầy soát túi tất 
cả các em, thầy cũng nhắm mắt mà. 

 

* 

Trên đây là một "bài văn" tôi thấy trên Facebook.  Tôi copy và paste cho tôi.  Tôi cũng gửi 

cho một số bạn bè.  Tôi nghĩ đây là một bài văn Hay thì mình nên phổ biến. 

 

Bài không ghi tên tác giả cũng không ghi "nguồn".  Xin coi như của chung! 

 

Có những câu thơ không thốt được 

Hồn thơ đành để gió mây bay... 

 

Trần Vấn Lệ 

 


