
     
       Đời người ai cũng có dĩ vãng, hiện tại và tương lai. Ở đây tôi 

chỉ xin ghi lại những mản rất nhỏ của ký ức, và những điều nghe 

thấy khi trở lại trường xưa. Tôi không có ý “tản mạn về cựu nữ 

sinh Pleime’, tôi chỉ chia sẻ những vui buồn, gian khổ cùng tôi 

suốt hơn 45 năm qua với “một Pleime” dấu yêu _ đó là “Nhà Tôi”.  

         

1/- Chuyện ngày xưa: 
          Pleiku với tôi là một trời kỷ niệm. Nói về một cựu nữ sinh 

Pleime là một cách để giải bày, tâm sự với ngày tháng cũ. Trở lại 

trường nữ trung học Pleime một chiều mưa, một nỗi buồn man 

mác len lén đến trong tôi vì trường Trung học Pleime ngày xưa nay 

đã đổi thành một trường tiểu học. Tôi chỉ còn nghe tiếng đọc bài ê 

a của những em bé từ sáu đến mười một tuổi. Tiếng “yêu” vụng 

dại ngày đó không còn bay lượn nhảy múa trên sân trường nữa, 

không còn nghe tiếng ve sầu thổn thức, không còn lá thông rơi, 

vướng trên vai trên tóc của những nữ sinh mười bốn, mười lăm 

ngày hai buổi đi về. Con đường Trịnh Minh Thế chỉ còn trong ký 

ức nhạt nhòa, lặng im nằm quanh hai mùa mưa nắng của Phố Núi 

Pleiku. Ôi ! buồn quá…  

         Còn nhớ hồi đó hằng năm các trường thường tổ chức thi thể 

thao và văn nghệ. Môn thể thao hấp dẫn nhất là đá banh. Tôi là tiền 

đạo, “chuyên gia sút phạt đền”. Pleime không đá banh nhưng lúc 

nào cũng có mặt quanh sân để cổ vũ cho Trung học Pleiku. Trung 

học Pleiku bao giờ cũng được cúp. Hằng năm cứ vào cuối năm 

học, Pleime thường tổ chức phát thưởng tại hội trường Diên Hồng. 

Cứ mỗi lần như vậy, không ai nhờ vã mà mấy thằng con trai Trung 

học Pleiku cứ chạy tới chạy lui lo âm thanh, ánh sáng vã mồ hôi, 

rồi ngồi ở cuối hội trường cổ võ, reo hò các tiết mục văn nghệ, làm 

cho không khí buổi lễ thêm phần sôi động. Tình nghĩa Pleiku và 



Pleime gắn bó keo sơn theo đúng câu “Đâu cần Pleime có, đâu khó 

có Pleiku”. Sẽ rất buồn nếu làm một việc gì đó không có “người 

ấy“ bên cạnh. Như đá banh mà không có sự cổ vũ của nữ sinh 

Pleime, cuộc tranh tài sẽ giảm đi sự hào hứng. Một đêm văn nghệ, 

mà không có nam sinh Pleiku vỗ tay reo hò khen ngợi phía dưới 

sân khấu, thì đêm văn nghệ sẽ không còn thi vị!  Sinh hoạt và học 

tập hai trường Pleiku và Pleime là số một. Nhưng chuyện tình thời 

cắp sách thì sao? 

         Hồi đó tôi cũng có một chuyện tình nho nhỏ. Năm ấy tôi học 

lớp đệ Tam, đã biết rung động, biết vui buồn với gió trăng, đã có 

những bước chân âm thầm, không biết nàng đi đâu, về đâu, miệng 

tôi cứ nghêu ngao bài ca “Ngày xưa Hoàng Thị”, khi giật mình 

ngước mắt thấy nàng 

vào nhà bạn chơi, đâu 

biết rằng tôi đã thẩn 

thờ dưới nắng chan 

chan. Có lúc “người 

ấy” cùng bạn vào 

quán chè, tôi lại lẽo 

đẽo theo sau, khép 

nép trong góc quán 

nhìn nàng ăn, nàng 

vui cười với bè bạn. 

Tôi lặng thinh không 

nói, không dám đến gần sợ bị chọc quê “mắc cở thấy mồ”.  Cũng 

có những lá thư ép hoài trong vở mà không được trao cho “người 

ấy”. Ngày mới lớn tập tểnh biết yêu,  nhưng tình yêu không dễ 

dàng suông sẻ, có những đêm nằm nghe mưa một mình tôi khóc hu 

hu… là một thư sinh trói gà không chặt, tôi đã từng “chạy đua” với 

một quân nhân. Nhưng lúc đó tôi tỏ ra “lì lợm, điếc không sợ 

sung”, tôi có cách riêng của tôi để “cua người đẹp”. Tôi đã chiến 

thắng, đã lấy được nàng và chung sống đến ngày nay. Sướng 

quá… Ha! Ha… 

         

- Khi xem lại mấy video trên trang Web Liên trường Pleiku, 

tôi thấy một phụ nữ quen quen, chụp chung ảnh với N. Hỏi ra biết 



là Kh  (cựu nữ sinh Pleiku) từ Mỹ về thăm nhà đúng vào dịp Về 

nguồn -2012. Sau bốn mươi năm gặp lại Kh, tôi hơi ngỡ ngàng, bối 

rối trước nhan sắc của Kh, vẫn còn nét duyên dáng, quyến rũ của 

một người phụ nữ, dù tuổi đời đã ngoài sáu mươi. Đúng là hoa 

khôi một thời vang bóng! Tôi nhớ đến những mối tình lãng mạng 

và nghiệt ngã của tuối học trò “ngớ ngẩn, ngu ngơ, khờ khạo, 

ngông cuồng” ngày xưa … những mối tình đã làm chấn động dư 

luận tỉnh Pleiku, gây xôn xao tuổi “cập kê” học trò lúc bấy giờ.  

        

2/- Chuyện ngày nay: 

         - Sau khi thăm các trường, đến lượt đoàn chúng tôi về 

Trường Trung học Pleime 

(nơi này, nay là Trường 

Tiểu học). Khi xe chở đoàn 

vừa tới cổng, từ xa tôi đã 

thoáng thấy một người phụ 

nữ đứng giữa sân trường 

trong cơn mưa tầm tả và 

đang một mình loay hoay 

với chiếc máy “handycam”. 

Có lẽ đây là nữ sinh Pleime 

của ngày nào, đang trở về 

thăm trường, nơi có nhiều 

kỷ niệm của đời mình. Các 

thao tác được thực hiện 

nhanh nhẹn, nhuần nhuyễn, 

quay hình ảnh dòng người 

lần lượt đi giữa hai hàng 

cây cổ thụ và vào thẳng dãy 

lớp đối diện chiếc cổng phụ 

của trường. Cơn mưa nặng 

hạt hơn nhiều, chúng tôi đã 

đi ngang qua, nhưng cô gái vẫn đứng đó và lia chiếc máy theo 

nhiều góc độ, bao quát toàn bộ khuôn viên của mảnh đất sân 

trường cũ, nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm thời đi học của các cô nàng 



áo trắng Pleime và bây giờ là nơi tọa lạc của ngôi trường mới, to 

lớn, khang trang, nhiều lớp học... Tôi cảm thấy chạnh lòng, vì chỉ 

một mình cô ấy làm việc đó. Đơn độc quá, nhưng làm việc say mê, 

nhiệt tình... Công việc tuy không nặng nhọc, nhưng trong bối cảnh 

của ngày trở về, đã thể hiện được tấm lòng và tình cảm... Trân 

trọng biết bao vì tại nơi này, cách đây mấy mươi năm, thầy cô đã 

dạy dỗ và đào tạo nên nhiều cựu nữ sinh Pleime như thế. 

 

- Dư âm về nguồn còn phảng phất hơn một tháng sau, chúng 

tôi lại được mời đi họ và dự đám cưới con của một em gái Pleime 

(L). Có lẽ do một cơ duyên kết hợp đứa con trai ở Sài Gòn lấy cô 

con gái tận Rạch Giá. Họ nhà gái rất khâm phục khi biết ra chúng 

tôi không phải là bà con mà là thầy trò và bè bạn của mẹ chú rể từ 

gần 50 năm 

trước.  

Từ Phố Núi 

cao nguyên đến 

đồng bằng Nam 

bộ, thầy trò 

chúng tôi đã đi 

qua. Tình thân đã 

được kết lại giữa 

những người phố 

núi và sau đó chỉ 

một thiệp mời, 

hoặc một tin 

nhắn, chúng tôi 

đã có mặt. Hôm đó chúng tôi, khoảng mười tám người gồm thầy 

Trung, anh Phương, anh Lợi, chị Ký còn lại là vợ chồng tôi, vợ 

chồng anh Mãnh, vợ chồng Quí Hoan, đặc biệt là những bạn từ 

Pleiku về như Kim Trang, vợ chồng chị Nga, vợ chồng Chu Bá 

Thơ. Tất cả chúng tôi tuổi tác rất cách biệt, thầy Trung là lớn nhất, 

72 tuổi, còn lại là từ 50 đến ngoài 60. Chúng tôi không chung 

trường, không chung lớp ngày xưa, có những bạn mới quen, có 

những người vừa gặp lại sau 40 năm, nhưng tình cảm thâm sâu tựa 



thuở nào, có lẽ chúng tôi đã được nuôi dạy tử tế, được hấp thụ một 

nền giáo dục “Quân, Sư, Phụ”, “nhất tự vi sư bán tự vi sư” hoặc 

những câu thơ đã thấm sâu vào da thịt như: “Xuân không bạn hữu 

xuân không tết - Tết thiếu quê hương tết thiếu xuân”. Cái gì đã làm 

cho chúng tôi kết dính lại với 

nhau? - Đó là tình thầy trò, 

nghĩa bằng hữu. 

Chúng tôi - Những người 

bạn - được rước dâu trên ghe, 

được dạo chơi trên sông nước 

miền Tây, ban đầu chiếc ghe 

chòng chành, lắc lư làm những 

người quen sống trên núi đồi 

cao nguyên, không quen với 

sông nước có vẻ run sợ nhưng rồi các bạn cũng hào hứng ca  hát, 

ngắm cảnh hai bên bờ kênh và kể chuyện tiếu lâm thật vui vẻ. Trên 

đường đi, chúng tôi còn được ăn cháo cá với rau đắng miền tây, 

đươc thấy những cánh đồng mênh mông bát ngát, cò bay thẳng 

cánh mà trước đây chỉ được đọc trên những trang sách hoặc lời 

thầy cô giảng dạy. Chúng tôi cũng tận mắt thấy gạo trắng nước 

trong, thấy chiếc áo bà ba, thấy chiếc khăn rằng của dân nam bộ, 

còn nhiều thứ tôi được trông thấy lắm...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ nhà trai 



Gia đình cô dâu là Bắc 54 nhưng đã lai cái chân chất thật thà 

dễ mến dễ thương ấy. Môt điều làm chúng tôi hài lòng là sự đón 

tiếp niềm nở chu đáo nhưng không kém phần lễ nghi của gia đình 

cô dâu. Tất nhiên cô dâu, chú rể ngày hôm ấy rất đẹp. Chú rể trong 

bộ veston màu kem, cô dâu 

trong bộ áo cưới màu trắng 

thướt tha. Họ sánh vai đi bộ 

trên đường làng, thỉnh thoảng 

lại hôn nhau trông thật thơ 

mộng và lãng mạn. Hôm đó 

có bố ruột chú rể (đã ly dị với 

mẹ) từ xa về chủ hôn. Tôi 

thấy cảm mến ngươi đàn ông 

ấy. Trong đôi mắt sâu thẳm dường như chất chứa nỗi buồn thầm 

kín của mối tình dang dỡ và nỗi muộn phiền của người cha không 

làm tròn bổn phận. Còn L, mẹ của chú rể thì rất vui vì con trai 

mình đã lớn khôn, nên gia thất. L tự hào vì đã làm hơn sự mong 

ước của bậc làm cha mẹ. Dù ẩn khuất đàng sau sự mừng vui, sự 

mãn nguyện ấy là số phận trắc trở. 

- Một cựu nữ sinh Pleime khác đã nói với tôi: ‘Tình yêu đôi 

lứa không còn nhưng tình mẫu tử được nhân lên gấp bội’. Họ tự 

tin là sẽ che chở an toàn cho những đứa con của họ trước giông 

bão cuộc đời. Họ biến niềm tin thành sức mạnh vô song, họ đã 

thay thế người đàn ông trong gia đình, làm những việc tưởng 

chừng như không thể, như kế sinh nhai, nuôi dạy con cái lớn khôn 

thành đạt… 

          Khi tản mạn với cựu nữ sinh Pleime qua bài viết này và với 

một số em Pleime khác mà tôi đã có dịp tiếp xúc. Tôi thấy có 

những đôi, những cặp đầy đủ, rất thành công, rất hạnh phúc. Bên 

cạnh vẫn còn những cuộc tình “dang dỡ”, những số phận “không 

may”. Tôi muốn nói về… muốn “chia sẻ với những nỗi niềm bất 

hạnh, với những đôi mắt quầng thâm, vì trong một thời gian dài, 

họ đã một mình gian nan, vất vả với cuộc sống và chăm lo cho gia 

đình, con cái... Những cựu học sinh Pleime nói riêng và cựu học 

sinh Phố núi Pleiku nói chung, tưởng chừng một chiếc đũa hay một 



chiếc dép còn lại sẽ vô dụng, nhưng các em gái đã làm được nhiều 

điều tốt đẹp hơn mong đợi.  

Nói về cựu nữ sinh Pleime là muốn nhắc tới, muốn chia sẻ 

những kỷ niệm vui buồn của ngày xưa còn bé và muốn tôn vinh 

đức tính đảm đan, những tấm lòng vượt khó, cố gắng vươn lên... 

Pleime, nơi đã tạo nên nhiều cựu học sinh “tuyệt vời” -  Chúng tôi 

ngưỡng mộ và thán phục. 

Chúng tôi xin tri ân công ơn 

thầy cô ngày xưa đã dạy dỗ 

chúng tôi nên người.  

Một lần nữa, tôi xin 

cám ơn: Ban Liên lạc LT 

Pleiku - Saigon, người lập ra 

trang web LTPK, người thực 

hiện các video clip, những 

người viết bài… đã tạo cho 

chúng tôi những cơ hội gặp nhau ngoài đời và trên web. Tôi đã 

thấy vui, trẻ lại và biết thêm rất nhiều điều. Tôi đang hòa đồng và 

nối rộng vòng tay lớn, thậm chí với những người đã khuất bằng cả 

tấm lòng và trái tim yêu thương, hoài niệm…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                
               Đỗ Văn Ngọc 
             Saigon - tháng 8/2012                            

Nối rộng vòng tay 

 Thầy và trò - Cựu học sinh Pleiku 


