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(Viết cho thầy cô và bạn bè xưa) 
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 Mấy hôm nay trời cao nguyên nắng đẹp. Từng cơn gió nhẹ xôn xao 

hàng cây xanh trước ngõ. Mỗi sáng sớm và khi hoàng hôn buông xuống 

ve sầu tấu những bản đồng ca bất tận. Đã giữa những ngày tháng sáu. Bạn 

bè háo hức đón chờ ngày hội ngộ thầy cô và học sinh liên trường phố núi 

về hội tụ. 

 Mình nôn nao và cũng thấy buồn.  Những ngày này lại lăn ra ốm. 

Đầu óc quay cuồng mỗi lúc mình nằm và ngồi lên. Phải một lúc lâu làm 

các động tác xoa bóp đầu và chân tay rồi mới bước xuống đất. Dẫu gì 

cũng U. 60 rồi, bệnh tật nào có trừ ai, lạy trời cho mau lành để còn chờ 

đón các thầy cô và bạn bè từ xa về nữa chớ. 
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 Sáng nay anh Hiếu, đại diện BLL học sinh trường Pleiku, đến đưa 

cho mình tấm thẻ để tham dự ngày hội. Mình ghi tên thêm cho 4 bạn cùng 

lớp. Các bạn biết mình đang ốm, nên đến thăm và gọi điện chúc mình 

mau bình phục. Mình cũng thấy ấm lòng vì bạn bè là những lúc này đây. 
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 Chiều nay Ngọc Anh gọi điện hỏi thăm sức khỏe và tình hình Ngày 

Hội Liên trường. Mình nói khái quát theo những gì anh Hiếu đã trao đổi 

với mình. Ngọc Anh, Cúc, Triết và Quang nói sẽ đến nhà để cùng đi. 
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 Gần 19g Triết mời uống sang “Không Gian” gần nhà để uống café, 

có Hoàng Đào từ Saigon về, Thu Thủy bạn học cùng lớp ngày nào ở Sa 

Đéc vừa về. Ngồi một lúc thì Thuận (Huế), cả Lệ Nhàn từ Saigon ra đến. 

Cùng nhau tay bắt mặt mừng. Thủy đã ra vẻ quí bà, tròn đầy hơn xưa, Lệ 

Nhàn vẫn trẻ đẹp và vui tếu như ngày nào. Râm ran chuyện cũ, chuyện 

bạn bè, trường lớp. Tối nay các thầy cô và bạn từ Saigon về. HĐ nghe 

phone, đứng lên để đi đón đoàn và muốn ghi nhanh vài tấm hình khi đoàn 

vừa mới đến. Ngoài trời vẫn mưa lâm râm và gió lớn, chắc HĐ không 

thao tác được. Ngồi bên nhau gần đến 21g thì bọn mình chia tay, hẹn 

ngày mai lại gặp nhau. 
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 Còn 1 ngày nữa là chính thức Ngày Hội thầy cô và học sinh liên 

trường phố núi. Buổi sáng các thầy cô thư giản, đi thăm vài thắng cảnh du 

lịch, buổi chiều thăm lại vài ngôi trường ngày xưa các thầy cô và bạn bè 

cùng dạy, cùng học. Triết gọi bọn bạn cũ đi Đồng Xanh vì vợ chồng anh 

Ngọc - Tâm sẽ chờ ở đó để gặp gỡ đồng nghiệp và học trò An Phú ngày 



trước. Tụi mình hẹn 13g sẽ đến.  Sáng nay mưa tầm tả, mưa ào ào như 

trút nước, mình không biết có đi được không. Triết liên tục gọi điện thúc 

hối. 14g mưa vẫn nặng hạt. Các bạn đã đi lúc 12g và chờ ở đó. Mình, Cúc 

và Sương quyết định đi taxi vì không thể đi xe máy trong thời tiết thế này. 

Gặp vợ chồng anh Ngọc ra đón và thấy các bạn đã ngồi trong đó, tay bắt 

mặt mừng, có hơn 40 đồng nghiệp và học trò anh chị. Mọi người đều rất 

thân tình, vui vẻ, dù có nhiều người mới gặp nhau lần đầu. Ăn uống, nói 

chuyện râm ran, cùng chúc nhau sức khỏe. Sau 16g tụi mình tạm biệt ra 

về trước, anh chị Ngọc và các bạn An Phú còn ở lại. 
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 Buổi chiều lúc 2g tổ chức tại Thiên Đường Xanh (Hồ Diên Hồng). 

Thời tiết không thuận lợi. Trời vẫn sụt sùi mưa, chắc ông trời cũng cảm 

động vì tình thầy trò và bạn bè liên trường phố núi trong ngày hội ngộ. 

Một số bạn bè đi xe máy trong mưa và gió lớn, một số đi taxi, xe con… 

Tuy mưa gió, nhưng hội trường cũng đã đông người, ai cũng ô che, áo 

mưa trùm kín. Cái giá rét cũng không làm những tâm hồn U.50, U.60, 

U.70 háo hức niềm vui như thuở học trò. Có người cũng thỉnh thoảng, 

nhưng cũng có những thành cô và bạn bè hơn 40 năm xa cách mới lại 

nhìn thấy nhau. Những câu chào hỏi râm ran, những vòng tay ôm thắm 

thiết, có bạn nước mắt rưng rưng trước những tíu tít hỏi han của bạn bè. 

17g mới chính thức bắt đầu lễ hội nên học trò và thầy cô có thời 

gian gặp nhau. Tụi mình được 

gặp các anh chị lớp trên, các bạn 

bè lớp dưới của trường Pleiku, 

Pleime, Bồ Đề, Nông Lâm Súc, 

Phạm Hồng Thái… Gặp gỡ 

những người anh cùng học với 

anh mình ngày trước. Có anh 

không biết anh mình đã mất 

(2003) nên lặng người, tự nhiên 

mình cũng thấy buồn và thương 

nhớ người anh vắn số của mình. 

Anh ra đi khi ở vào tuổi 56, hưởng dương chưa được chữ thọ. 

Các thầy cô dạy Pleiku 

trước 1975 có thầy Trung (Hiệu 

trưởng), thầy Đàm (Anh văn), 

thầy Phước (Pháp văn), thầy Sự 

(Văn), thầy Hàn (Toán)… từ 

Saigon ra, và bạn cùng lớp gần 

20 đứa. Tụi mình vẫn là những 

đứa học trỏ nhỏ bé như thời cắp 

sách đến trường, vẫn kính yêu 

các thầy cô như ngày nào. Những 

ngày mưa tháng sáu, thầy trò 

hạnh ngộ đầm ấm bên nhau, thương tiếc bao mái tóc bạc phơ của thầy 



Trung, những bước chân khập khểnh của thầy Phước, những bệnh tật thầy 

Đàm đang mang và thầy Sự vẫn chỉ là “cậu bé âm thầm” chưa có mái ấm 

gia đình riêng tư, chỉ có thầy Hàn là có vẻ còn khỏe mạnh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn bè cùng học 1 lớp ngày xưa, kẻ bây giờ “lên xe, xuống ngựa”, 

người vẫn lăn lóc vì kế sinh nhai nhưng vẫn là bạn học trò ngày xưa với 

lời chuyện trò về trường xưa, lớp cũ, thân tình quá đổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bước vào Lễ hội, các bạn học sinh trường phố núi cùng hát, múa, 

đồng ca, song ca, đơn ca. Mỗi tiết 

mục đều hoài niệm về quá khứ, về 

thuở áo trắng cắp sách đến trường 

và thích nhất là hoạt cảnh “Đêm 

Mê Linh” của các bạn U.50, U.60 

của trường Pleime. Vừa cảm động 

vừa hào hứng, các bạn đã hóa thân 

thành Hai Bà Trưng oai hùng và 

vai những quân Nam Hán thất thểu 

bị bại trận. Tiếp theo là tấm lòng 

“Tôn Sư Trọng Đạo” của học trò 

liên trường phố núi dành cho tất cả các thầy cô về dự. Là những bó hoa 

tươi thắm, những món nhỏ đầy ý nghĩa. Những lời phát biểu của thầy 

Trung (Hiệu trưởng) trường Pleiku 

trước 1975 thật tha thiết cảm động. 

Nhưng “phó nhóm” liên tục bấm 

máy cho nhóm bạn, cho những tiết 

mục văn nghệ. Giải lao 15 phút sau 

đó đến phần liên hoan, lúc này các 

bàn tròn là từng nhóm của nhau, 

nói cười rôm rả, hoài niệm lại tháng 

ngày ngồi trên nhà trường mà rưng 

rưng được mắt. Thầy cô tóc bạc 

phơ, mắt mờ, chân chậm, học trò 

tóc cũng muối tiêu… Vui và buồn cũng vỡ òa trong nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleiku đó là những ngày mưa tháng sáu ta lại về bên nhau, ngồi bên 

nhau một ngày mưa gió mà vẫn thấy ấm lòng, cùng “ôn nghèo, kể khổ”. 

Ngày mai thầy cô và các bạn lại đi về trăm ngã, muôn nơi. Lại cách 

xa không biết bao giờ mới lại gặp nhau. Nhưng mọi con tim, mọi ý nghĩ 

của học trò phố núi vẫn hòa quyện trong nhau, gần nhau mãi mãi. Hợp để 



rồi tan, qui luật của cuộc đời và mình phải chấm nhận thôi. Hãy vui với 

những gì đang có “Qua một ngày vui một ngày. Vui một ngày lãi một 

ngày”. Hãy là những cánh chim bay lượn trên khắp mọi miền. Chỉ mong 

thầy cô sống vui, sống khỏe và chúng ta vẫn bước trên đường đời và lúc 

nào cũng nghĩ về tháng ngày qua. Hoài niệm quá khứ và tình bạn làm đẹp 

thêm cuộc sống. 

Thương tiếc bao tháng sáu trời mưa với ngày vui liên trường học 

sinh phố núi. Về lại chốn xưa, gặp lại thầy cô, bạn bè thuờ nhỏ, cùng nhớ 

lại một thời cắp sách dưới mái trường thân yêu, mưa vẫn xanh trong lòng 

chúng ta. Ước mong có lần lại được hội tụ cùng nhau một lần nữa, thêm 

một lần nữa dù lúc đó kẻ còn người mất. 

 

Ơi! Pleiku thân yêu vẫn ngời ngời trong tâm tình những người 

thầy, những học trò phố núi dấu yêu, không bao giờ quên được “Ngày 

Hội Liên Trường học sinh phố núi” 

 

Mây trời trong không gian ký ức 

Dấu chân xanh lá mọi con đường 

Trao cho nhau dẫu vần thơ nông nỗi 

Hóa tim mình vời vợi nhớ cùng thương 

 

Xin cảm ơn BLL trường Phố núi Pleiku - Saigon đã bỏ nhiều công 

sức cho ngày hội hôm nay. Để cùng nhớ mãi mái trường, thầy cô, bạn học 

xưa. Không hề nhạt nhòa trong ký ức mỗi chúng ta. 

 

    Nguyễn Thị Ngọc Hương 

             PK - 21/6/2012 

Hình ảnh - Nguyễn Hoàng Đào 

 


