
 
Hôm nao về trường cũ 

 Thăm bạn hữu thầy cô 

Buồn vui bao kỷ niệm 

 Yêu sao những ngôi trường 

 Dư âm ngày hội ngộ đến nay vẫn còn lắng đọng trong tôi. Mỗi 

sớm mai thức dậy, một số bạn bè vẫn còn lưu luyến mảnh đất, con người 

Pleiku này, phone cho nhau 

họp mặt. Cuộc vui kéo dài từ 

sáng đến tối và liên tục đến 

mãi tuần sau. Tất cả chúng 

tôi như sống lại cái tuổi học 

trò, thấy mình trẻ lại và tiếc 

nuối tuổi thanh xuân đã đi 

qua. 

 Cảnh trường dù có 

thay đổi nhưng tình thầy trò, 

bạn bè chúng tôi chẳng hề 

đổi thay, tất cả Pleiku xưa đã 

trở thành hoài niệm, những 

kỷ niệm đáng nhớ của một 

thời cắp sách đến trường. 

Trở về trường lần này, một 

số thầy, bạn vắng mặt nhưng 

cũng có những bạn mà mãi 

mãi không bao giờ… 

 Lớp B chúng tôi ngày 

ấy khoảng dưới 30 bạn (Anh 

& Pháp học chung). Mặc dù 

lớp toán nhưng hình như các 

bạn nữ đều xinh đẹp. Nếu 

tuyển chọn hoa khôi thì chắc được hai trong bảy bạn. Đó là Ánh Tuyết và 

Sông Gianh. Mỗi lần tôi có dịp về Đà Nẵng thăm lớp trưởng Lê Vương 

hay Kiều Diêm ở Tây Ninh, khi nhắc đến Tuyết - Sông Gianh thì hai ông 

ấy ngẩn ngơ, “tiếc sao ngày xưa mình không ngỏ”. 

 Nhóm bạn của chúng tôi gồm năm người - Bân, Lai, Thu Thủy, 

Sông Gianh và tôi - Kể ra theo luật bù trừ hay cân bằng sinh thái thì 

nhóm của chúng tôi cũng hay đó chứ. Bởi lẽ tôi lùn nhất (1m58), Lai cao 

nhất (1m83). Lai ốm cao dong dỏng, chúng tôi gọi là Lai cò, nhà ở tận 

Phú Bổn. Trong lãnh vực tình cảm, Bân là người đào hoa nhất, tôi thì tìm 



một mảnh tình vắt vai hơi bị khó. Không hiểu tôi có vô duyên lắm không, 

đến nỗi hai bạn gái giới 

thiệu cho tôi một người, qua 

những bức thư tình, đọc 

xong thấy cũng lâm ly. Theo 

các bức thư, tôi đợi mãi mà 

chẳng bao giờ gặp mặt. Tôi 

hình dung cô ấy chắc dễ 

thương, xinh đẹp, rồi sau 

này tôi đặt tên cho con gái - 

Anh Thư. 

 Thời gian cứ âm thầm 

trôi. Chúng tôi gặp nhau trên lớp và mỗi buổi chiều, tôi cùng nhau học 

nhóm tại nhà Bân. Biết bao kỷ niệm vui buồn trong hai năm học, đều là 

những hình ảnh đẹp, thân yêu. Một kỷ 

niệm đáng nhớ nhất là ngày Bân thất tình 

hay có vấn đề gì, rủ tôi và Lai cạo đầu. Ôi! 

“Đa tình lắm đó nhưng đôi lúc…”. Tôi và 

Lai thì vô tư chẳng hề suy nghĩ điều gì. 

Thế là ba cái đầu cạo trọc lóc ngồi phân 

phối đều trong lớp học. Các bạn ở trường 

ai nấy cũng buồn cười khi chúng tôi đi 

cùng nhau, đá banh hay chơi bóng rổ. 

 Ngày về nguồn hôm nay với niềm 

xúc động, vui mừng khi gặp lại các thầy 

cô, bạn bè. Riêng nhóm năm người chúng 

tôi chỉ cón lại Thu Thủy và tôi. Thủy ở tận 

mãi miền Tây xa xôi (Sa Đéc). Tôi thì ở đầu non cao, chẳng uống chung 

dòng nước của sông nào. Bân thì yên phận với gia đình ở bên trời Tây. 

Chỉ còn lại Sông Gianh và Lai thì có lẽ… 

 Hai bạn cứ mãi yên giấc ngủ 

 Kỷ niệm xưa không thể nào quên 

 Bao nhớ thương, luyến tiếc bùi ngùi 

 Tình thân ái sẽ còn mãi mãi... 
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