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Về  Nguồn  2012 
 

             Tôi viết vội những dòng này vì muốn chia sẻ niềm hân 

hoan của tôi cùng với những người thầy khả kính, những người 

bạn thân thương, những học trò quí mến nhân chuyến “về 

nguồn” tháng sáu năm 2012.  

          Ban liên lạc cựu học sinh liên trường Pleiku đã tồn tại trên 

mười năm, năm nay (2012) là lần về nguồn thứ tư. Lần sau tập 

hợp thầy cô và học sinh nhiều hơn lần trước, nội dung, hình thức 

cũng phong phú hơn. Đó là nỗ lực lớn của ban liên lạc liên 

trường. Ở Pleiku có Trịnh Minh Hiếu - Phùng Ngọc Tiên - Chu 

Bá Thơ - Nguyễn Thị Thụ - Lê Thị Bình - Trần Văn Quang - Lê 

Văn Tấn - Minh Trang. Ở Saigon có thầy Nguyễn Đức Trung - 

Huỳnh Kim Mãnh - Võ Kim Lai - Lê Trấn Phương - Hồng 

Khanh - Nguyễn Rạng - Quí Hoan - Phạm Thị Minh Trang - cô 

Nguyễn Thị Hạnh. Gia đình tôi về nguồn có bốn người gồm tôi, 

“nhà tôi”, đứa em vợ và con gái tôi. Chỗ ăn ở của những người 

ở xa và chương trình lễ hội được ban liên lạc lo rất chu đáo. 

             

1- Ngày thứ nhất: 
              Nhóm chúng tôi trên bốn mươi người đi bằng hai xe ca 

khởi hành lúc tám giờ sáng tại Saigon.Vừa lên xe, lòng tôi đã 

rộn ràng niềm vui bởi cây đàn ghita và những bài ca quen thuộc. 

Con gái tôi thỉnh thoảng quay lại phía sau nhìn các bạn tôi ca hát 

với lòng khâm phục, ngưỡng mộ. Chúng tôi say mê hát ca mà 

quên đi sự dằn xóc suốt quãng đường dài sáu trăm cây số cho 

đến khi tới nơi… 

               Phố núi Pleiku vào mùa mưa. Cơn mưa rả rích kéo dài 

kèm theo những cơn gió lạnh thốc vào da thịt, nhưng họ không 

để ý đến. Tôi thấy loang thoáng người che dù, người đội áo mưa 

đứng trên thềm khách sạn từ bao giờ để đón chúng tôi. Thế rồi 



những cái bắt tay thật chặt, những vòng tay ôm nồng ấm, những 

nụ hôn hồn nhiên không đắn đo, suy tính trao nhau… và chúng 

tôi vỡ òa trong nước mắt.  

                Sau mười lăm phút, chúng tôi nhận được phòng để lưu 

trú. Căn phòng 16m
2
 tương đối đầy đủ tiện nghi. Hai chiếc 

giường 1.2m tôi và đứa em vợ một giường, “nhà tôi” và con gái 

một giường. Sau một ngày đường mệt mỏi chúng tôi đã thiếp đi. 

                

2- Ngày thứ hai: 
               Sáu giờ sáng, trời còn mù sương, chúng tôi kéo nhau đi 

uống café, rồi sau đó nghiêm chỉnh làm theo chương trình của 

ban tổ chức đã đề ra: đi thăm quan khu du lịch Biển Hồ nước và 

khu du lịch Đồng Xanh An Phú. Buổi chiều cùng ngày và buổi 

sáng hôm sau về thăm lại trường cũ và tặng quà lưu niệm các 

trường Nguyễn Du - Lê Qúi Đôn - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - 

Nguyễn Văn Trỗi - Phạm Hồng Thái. Trường nào cũng vậy, sau 

nghi thức, nghe báo cáo thành tích và những đổi thay của 

trường. Tiếp theo, anh Huỳnh Kim Mãnh đại diện cựu học sinh 

Pleiku tại Saigon tặng quà lưu niêm. Món quà rất tương trưng 

nhưng đầy ắp tình cảm của những học trò xưa cũ. Có những học 

sinh thế hệ sau chúng tôi đã lớn lên tại ngôi trường đó ra đi rồi 

trưởng thành lại trở về làm Hiệu trưởng, hiệu phó của ngôi 

trường mà mình đã đươc dạy dỗ. Một hình ảnh làm chúng tôi 

xúc động là thầy Lê Tấn Phước đã bị tai biến nhiều năm rồi, với 

những bước đi khó khăn như muốn té ngã trên cây nạn, thầy 

Nguyễn Hữu Đàm, phu quân của cô Liên Ba, đang bị hành hạ 

bởi căn bệnh tiểu đường mà vẫn tham dự… 

                Buổi tối ngày thứ hai là buổi lễ chính của chuyến về 

nguồn này. Trước giờ khai mạc, từng nhóm, từng nhóm năm bảy 

người quây quần bên nhau chuyện trò vui vẻ. Đến mười tám giờ, 

trong hội trường đã chật ních trên sáu trăm người. Một con số 

ngoài dự kiến. Chắc là ban tổ chức vui lắm… 

               Tất cả đã sẵn sàng về hình thức và nội dung buổi lễ 

như phông màn, khẩu hiệu, âm thanh, ánh sáng, bục dành cho 

M.C. Giữa phông nhung đỏ là khẩu hiêu “TÔN SƯ TRỌNG 

ĐAO, KÍNH THẦY - MẾN BẠN”… Thầy trò đã ổn định tổ 

chức theo từng nhóm trong hội trường. Hai M.C - một nam, một 

nữ bước tới bục. Sau một bản nhac chào mừng, cả hội trường im 

phắt khi giọng nói trầm ấm của M.C. tuyên bố lý do và chương 



trình buổi họp mặt.  Không khí buổi lễ thật trang trọng, ấm áp. 

Chúng tôi vừa ăn uống vừa giao lưu văn nghệ. Tiếng trống Mê 

Linh, Trăng sơn cước, Sáu mươi năm cuộc đời, Nữa hồn thương 

đau, Ly rượu mừng, Còn chút gì để nhớ v.v.. Những tiết mục 

văn nghệ thật thân quen, gợi nhớ  một thời cắp sách đến trương  

đã thấm vào da thịt, nay do những học trò đã ngoài năm mươi 

tuổi dàn dựng lại rất mượt mà lôi cuốn, đã chinh phục người 

xem. Xen lẫn ăn uống, văn nghệ, thầy cô từng trường được mời 

lên sân khấu đón nhận những bó hoa tươi thắm chứa chan lòng  

kính trọng và tình cảm yêu thương, nồng ấm mà trò giành cho 

thầy trong ngày gặp lại. Đến hai mốt giờ, buổi lễ bế mạc trong 

sự luyến tiếc ngậm ngùi của thầy trò. 

 

3- Ngày thứ ba : Tiếp tục đi thăm và tặng quà những trường 

còn lại. 

                

4- Ngày thứ tư: 
               Sáng ngày thứ tư chúng tôi đươc tự do làm những gì 

mình muốn. Tôi, “nhà tôi” và con gái về An Phú thăm lại bạn 

xưa, trường cũ nơi tôi và “ nhà tôi” đã từng gắn bó. An Phú có 

những đặc thù của nó. Giữa trùng điệp núi đồi Tây nguyên, 

muốn đến An Phú phải xuyên qua quốc lộ 19 hoặc 14, phải lên 

xuống những con dốc ngoằn ngoèo quanh co nhưng An Phú lại 

được thiên nhiên ưu đãi có một vùng đất bằng phẳng,  phì nhiêu 

màu mỡ cho cây lúa, rộng hàng ngàn hecta, cò bay thẳng cánh. 

An Phú được xem như vựa thóc của Pleiku và là cái nôi của 

nhân dân An Phú, dù có làm ăn xa xứ, có dịp ai cũng quay về. 

Một điều thú vị là An Phú - nơi đã sinh ra ông chủ lớn “Hoàng 

Anh Gia Lai” Đoàn Nguyên Đức. Khi còn ấu thơ Đoàn Nguyên 

Đức đã học từ cấp một đến cấp hai tại An Phú … Đoàn Nguyên 

Đức cũng đã tặng An Phú một ngôi trường cấp hai mười tám lớp 

và giúp đỡ bà con, bạn bè vào làm ở tập đoàn Hoàng Anh Gia 

Lai. Chẳng hạn như người em bà con chú bác Đoàn Vĩnh An 

đang làm giám đốc nhà máy gỗ nào đó khi hay tin cũng bay về 

họp mặt… 

             Tại hội trường khu du lịch Đồng Xanh An Phú thầy cô 

và học trò cũ khoản sáu mươi người. Buổi họp mặt nhỏ lẻ của 

thầy trò chúng tôi kéo dài suốt buổi chiều. Chúng tôi có nhiều 

thời gian để ôn lại những kỷ niêm xưa cũ và hỏi thăm gia cảnh 



từng người. Có những em đã là ông bà nội, ngoại. Có em kinh tế 

khá giả nhưng cũng có em gia đình sa sút nhưng nghe tin thầy 

cô về thăm đều đến gặp. Cám ơn hai em Cúc và Thời những học 

trò dễ thương là gạch nối cho thầy trò gặp lại… 

               Đoàn Vĩnh An lấy xe bảy chỗ đưa chúng tôi cùng 

những đứa học trò thân thương về lại Suối Nguồn. Chiều hôm 

đó “nhà tôi” thuê thêm một phòng để cùng với các em  tâm sự, 

“chắc là trắng đêm không ngủ”. Tôi và con gái tranh thủ ghé 

thăm thầy cũ của tôi. Trên ba mươi năm nhưng căn nhà thầy vẫn 

không có gì thay đổi, nó nằm sâu trong con hẻm. Tôi gõ cửa và 

kính cẩn gật đầu chào. Sau vài giây im lặng, thầy tôi ôm chặt tôi 

vào lòng, khe khẽ gọi tên tôi dù người tôi ướt đẫm nước mưa. 

Bỗng dưng, tôi thấy cay cay trên đôi mắt...Tôi và con gái ngồi 

đối diện thầy, chúng tôi uống trà và trò chuyện với nhau về gia 

cảnh, về công danh sự nghiệp, những câu chuyện không đầu, 

không đuôi trong vội vã…Tôi muốn ở lại với thầy suốt đêm 

nhưng không được vì còn nhiều chỗ phải đến thăm. Đi dăm 

bước tôi và con gái quay lại vẫn thấy thầy lưng còm dõi mắt 

trông theo... Lướt nhìn sang, tôi thấy đôi mắt con gái tôi đỏ hoe, 

từng giọt rơi xuống, nó nghẹn ngào nói: 

- Tội nghiệp thầy quá, già rồi mà chỉ ở một mình. 

Tôi ngắt lời: 

         - Mai mốt ba cũng như thế! 

         - Ba yên tâm, con sẽ không để ba ở một mình đâu! 

      Trên đường về nơi lưu trú, tôi và con gái ghé vào một quán 

café. Qua làn kính mỏng, nhìn mưa rơi, tôi bâng khuâng, thầm 

nghĩ thầy trò bè bạn xưa cũ của tôi trên mấy mươi năm mà vẫn 

còn thương yêu, quí mến nhau nồng nàn thắm thiết. Thế mà các 

con tôi bây giờ chỉ mới từ cấp hai lên cấp ba, gặp thầy cô không 

chào hỏi, gặp lại bạn bè cúi mặt làm ngơ, chưa nói đến sự giúp 

đỡ về tinh thần hay vật chất khi thầy cô, bạn bè lâm nạn. Đạo 

đức và tình người đã biến mất đâu rồi, tuổi trẻ bây giờ không 

đươc dạy bảo tử tế, không đươc sự quan tâm đúng mức của gia 

đinh, học đường, xã hội hay vì những nguyên nhân nào khác? 

Tôi lặng người khi nghĩ đến giá trị đạo đức thế hệ của con tôi 

dần mai một. Tôi buồn phiền, ray rức khôn nguôi…Tôi quay 

sang hỏi con gái: 

               - Những ngày qua con luôn bên cạnh ba, con đã nghe 

và thấy những gì ? 



               - Con vui và nghe thấy nhiều điều tốt đẹp. 

               - Nói cho ba biết những niềm vui và điều tốt đẹp con 

đã nhận được. 

        - Con đã nghe, đã thấy tình cảm và cách cư xử của thầy trò, 

bè bạn của ba tưởng như mơ.  

        - Thế à! Con cần được trải nghiệm, cần được nghe, cần 

được thấy hơn là ba nói phải không? 

        Tôi nắm chặt tay con gái bước ra khỏi quán, trong lòng tràn 

ngập những niềm vui vì con gái tôi đã biết xúc động, biết 

thương yêu người đơn lẻ và phần nào đã biết giá trị đích thực 

của con người. Sau những ngày về nguồn, tôi thấy vui và trẻ lại 

rất nhiều. “Tiền có thể mua được rượu nhưng không thể mua 

được tình thầy trò và bằng hữu”! 

         Mười sáu giờ ngày thứ tư, ban liên lạc tổ chức cho chúng 

tôi bữa cơm thân mật chia tay. Chúng tôi vội vàng ăn và trao 

nhau những lời chúc rồi lên xe, tất nhiên chúng tôi không tránh 

được những cảm xúc luyến nhớ ngậm ngùi. Tôi chợt nhớ đến 

mấy câu thơ của Nguyễn Bính. 

                          Những chiếc khăn màu thổn thức bay 

                          Những bàn tay vẫy những bàn tay 

                          Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt 

                          Buồn ở đâu hơn ở chốn này 

               Xin cám ơn ban liên lạc liên trường đã cho chúng tôi 

cơ hội hội ngộ. Mong rằng tinh thần về nguồn của cựu học sinh 

liên trường Pleiku bất diệt. Hẹn gặp lại. 

                   

                                                                     Ngọc Đỗ Văn 

       Cựu học sinh TH Pleiku 

                                                                Saigon - 22/06/2012 

 

                                                            

 

          

      

  


