
 

           Những ngày vui hội ngộ trong dịp về nguồn liên trường 

pleiku hôm 16-6-2012. Hôm nay tôi mới bình tâm tỉnh trí, chỉnh sửa lại 

tâm thế của mình, viết lên những cảm xúc để chia sẻ với thầy cô và bè 

bạn gần xa. 

            Sau ba ngày về nhà, tôi nhận được một cái VCD do ban liên lạc 

liên trường gởi tặng, sau đó lên mạng tôi được xem sáu VIDEO CLIP do 

HOÀNG ĐÀO (một cựu nữ sinh PK+PM) thực hiện. 

            Saigon đầu thu, ảnh hưởng áp thấp, trời đang có những cơn mưa, 

gió se lạnh tạo nên không gian buồn buốn giống như mùa mưa phố 

núi…Tôi gọi vợ chồng hai đứa em gái cũng là cựu học sinh Bồ Đề Pleiku 

rất phấn kích nhưng không đi được vì kẹt đám cưới, đến cùng chúng tôi 

xem lai cái VCD và sáu video 

clip. Trong gian phòng nhỏ với 

TV đầu máy và dàn vi tính. Tôi 

cố tạo không khí ấm cúng trang 

trọng như đang ngồi đâu đó tại 

phố núi pleiku. Tôi và hai thằng 

em rể café fin sữa “nhà tôi”, con 

gái và hai em gái bơ xay. Tôi nói 

: “Café và bơ bạn anh cho, hãy 

uống từ từ và xem để nghe lòng 

mình thổn thức”. Tôi bật máy và 

tất cả im lặng xem. Tôi nói thêm 

ở đây các em chỉ được xem nội 

dung và trình tư cũng như  những video clip ấn tượng và xúc động nhất 

mà thôi vì rằng trên ba mươi năm dâu bể đổi thay chỉ ba ngày gặp lại và 

rồi trong hai giờ trên đĩa VCD và nửa giờ trên video clip thì làm sao cô 

đọng hết những sự kiện và những tình cảm giành cho nhau, thế mà thỉnh 

thoảng chúng nó vẫn ồ lên gọi tên những thầy, những cô đã dạy chúng và 

những người bạn thân thương cùng trường, cùng lớp. Tôi, “nhà tôi”và 

con gái cũng ngồi im tìm lại cảm giác. Tôi vừa xem vừa thuyết minh cho 

chúng nó về những ngôi trường và những con đường xưa cũ đã đổi tên và 

những điểm du lịch ngày xưa chưa có như khu du lịch Đức An, khu Đồng 

Xanh An Phú.v.v… Có những lúc thắc mắc hỏi này, nọ tôi phải pause cái 

đầu máy và open vi tính cho nó xem video clip. Cứ mỗi lần xem video 

clip của Hoàng Đào như cảnh đội mưa giữa trời đứng đón đoàn Sai Gòn 

lên, hoặc nghe bài “Lặng lẽ nơi này”, xem video clip thăm trường trung 



học Pleiku, những hình ảnh đó đã làm cho chúng tôi thinh lặng, nhìn 

nhau nước mắt lưng tròng. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên hai tiếng đồng hồ các em tôi xem xong cái đĩa VCD và sáu 

video clip, đèn trong phòng được bật sáng, tôi lấy ra từ trong túi xách, 

một kg café hai gói, một kg tiêu hột hai gói, hai kg bơ trái hai bịch cái gì 

cũng hai như muốn nói chia đều cho hai em tôi. Đây là những món quà 

đặc trưng, cây nhà lá vườn mà bạn của các em tôi gửi tặng, không gấm 

vóc lụa là, không cao lương, mỹ vị nhưng chan chứa đầy ắp tình cảm và 

tấm lòng của bạn bè phố núi. Nhìn các món quà, xúc động đưa tay quẹt 

nước mắt. Đứa em thứ năm hỏi tôi: 

          - Anh được về nguồn chắc là vui và có nhiều cảm xúc lắm phải 

không? 

             Tôi nói: 

          - Đi hoặc ở nhà xem video đều có cảm xúc, nhưng rất khác nhau. 

Tôi dí dỏm như khi gặp lại người yêu cũ tự nhiên có những vòng tay ôm 

rất chặt, nồng nàn hơi ấm, có những nụ hôn trên mắt nghe ngọt lịm bờ 

môi. Đó là cảm giác thật, có thể chạm vào nhau được, còn xem video là 

cảm giác ảo không chạm vào nhau được. Nhưng thật hay ảo đều cho ta 

cảm giác rờn rợn, lâng lâng rởn tóc gáy và nổi da gà (như anh Mãnh đã 

nói khi về thăm trường trung học Pleiku). 

         - Chắc anh đươc tận hưởng những vòng tay và những nụ hôn ấm áp. 

         -  Có hay không chỉ hai người biết mà thôi. 

   Chúng nó nhìn tôi với nụ cười bí hiểm, châm chọc nói: 

  - Khuya rồi bọn em về, cám ơn anh rất nhiều. 

Tiễn chúng ra cửa. Trở lại phòng con gái tôi vẫn còn ngồi đó, nó 

châm trà nóng hổi vào tách tôi mời; 

- Ba uống thêm trà. 

- Con muốn tâm sự thêm điều gì? 

  - Xem lại cái VCD và video clip con thấy thầy trò và bạn bè của  

ba sống hay quá à. 



- Bình thường thôi con ạ. Thế hệ của ba là như vậy. Rất tử tế. Họ 

thương người, thương đời hơn chính bản thân mình. Khi mọi người tụ tập 

về đó trên sáu trăm người thông qua lời mời trên mạng. Đó là tiếng gọi 

thiêng liêng, ba có cảm giác như “Hội nghị Diên Hồng” mà sách sử đã 

ghi. Tôi thao thao bất tuyệt với con gái tôi:  

 - Con biết không, công nghệ thông tin tiến bộ như chong chóng, 

chúng ta chỉ cần ngồi một điểm nào đó có thể nghe và thấy mọi sự kiện 

thế giới bằng cái nhấp chuột. 

Chúng ta phải trân trọng cám 

ơn nhưng người đã lập ra trang 

Web LTPNPK, người Post bài 

và hình ảnh lên trang Web. 

Những người làm nên những 

sự kiện đó, Những người tổ 

chức, những ekip camera, 

những người làm video clip với 

trái tim đam mê và lòng nhiệt 

thành cháy bỏng, thêm vào đó là những bài viết. Họ âm thầm lặng lẽ, có 

thể đang trong một căn phòng chật hẹp dưới mái tole nắng nóng cháy da,  

có thể câu thơ còn vụng về, những bài viết sai cú pháp, lỗi chính tả nhưng 

tâm hồn họ trong sáng, thanh cao. Họ làm, họ viết vì cái gì?... Tất cả họ 

chỉ muốn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với thầy cô, bè bạn, với cộng đồng, 

nhất là những nguời con xa xứ. Họ muốn kéo mọi người lại gần với nhau. 

Có thể bây giờ bên trời Tây cũng đã nghe, đã thấy, cũng đang lâng lâng 

cảm xúc như chúng ta. 

           Trầm ngâm, nhìn vào video clip con gái tôi nói: 

         - Nghe ba nói con bùi 

ngùi xúc động quá. Ba cho con 

mượn cái VCD. Địa chỉ trang 

web của liên trường Pleiku con 

có rồi. Ngày mai con sẽ mang 

Laptop vào lớp, mở cho các bạn 

xem. Nó nhìn tôi, run run nói: 

Rồi con sẽ lớn, sẽ bước vào đời, 

sẽ giã từ mái trường thân yêu, 

thầy cô kính mến, bạn bè thân 

thương nhưng không biết chúng 

con có làm được như thế hệ của ba hay không ? Đó là khát vọng của 

con… 
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