
 
Tháng sáu trời mưa trời mưa không ngớt 

Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa 

Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về 

Và đêm ơi xin cứ dài vô tận. 

                                                                            (Nguyên Sa) 

 

 Tháng sáu Pleiku đã vào mùa mưa. Những cơn mưa tưởng chừng 

như không bao giờ muốn tạnh. 

Những chùm hoa phượng vĩ 

bền bĩ với mùa hè  cũng đã 

rụng đầy trên các lối đi. Chúng 

tôi - Những học trò cũ còn ở lại 

Pleiku - miên man nghĩ về cuộc 

hội ngộ. Chúng tôi đều không 

lạy nhưng trời vẫn mưa và 

mong sao những “đêm ơi cứ dài 

vô tận”. 

 Lâu lắm rồi thầy trò bạn 

bè mới có những giây phút cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Chúng tôi gần 

lại với nhau với biết bao luyến tiếc, nhớ thương đang tràn ngập trong ký 

ức của một thời áo trắng đến trường. 

 Để chuẩn bị đón đoàn từ Saigon về, lớp chúng tôi tập trung ở quán   

Không Gian gần nhà Ngọc Hương từ 6 giờ. Hai bạn của tôi từ miền Tây 

xa xôi (Sa Đéc) về, Lệ Nhàn từ Saigon đã ra sớm hơn hai ngày. Hôm nay 

cũng có Hoàng Đào từ Saigon mới về - Cô em Pleime - Người đã thường 

design giùm các bài thơ con 

cóc của tôi.- Ngồi uống cà phê, 

thấy HĐ cứ thấp thổm sốt ruột 

như muốn rút lui sớm để kịp 

đón đoàn - chắc HĐ có ý định 

muốn chụp hình, quay phim 

khi đoàn vừa đến Pleiku.  

 Mưa càng lúc càng to, 

chúng tôi đến hồ Đức An đúng 

lúc đoàn vừa xuống xe. Ôi! 

Hạnh phúc biết bao giây phút 



này. Tôi tranh thủ chào các thầy cô để nhường chỗ cho các bạn. Sau đó 

tôi đi tìm anh Ngọc - anh ruột của Bân - người anh đã gắn bó, thâm tình 

với tôi thời còn đi học và mãi đến bây giờ. Thế rồi đêm đó là những câu 

chuyện (ngày xửa ngày xưa) liên miên kể. 

 Gặp lại các thầy cô hôm nay làm sao chúng tôi không xúc động, 

chạnh lòng nhớ lại tuổi thanh xuân. Tóc các thầy cô đã bạc trắng và thân 

hình đã nhỏ bé hơn. Nhưng biết làm sao hơn khi các thầy cô đang ở tuổi 

xưa nay hiếm. 

 Đêm tháng sáu cao nguyên mưa tầm tả 

 Đường về nguồn sao cứ mãi bâng khuâng 

 Bao buồn vui kỷ niệm bỗng hiện về 

 Của một thời đầy mộng mơ - áo trắng 

  

Càng vui mừng hơn khi có các anh chị đã đến với trường TH 

Pleiku khi trường vừa mới thành lập - lúc đó chỉ có hai lớp đệ thất và đệ 

lục - Các anh chị đã đến 

buổi họp mặt với tất cả tấm 

lòng vì đàn em thân yêu, dù 

các anh chị bận trăm công 

nghìn việc. Ngoài anh Hiếu 

(TBLL), còn có chị Mai 

(Vĩnh Tín), anh Hòa (mắt 

kính Hòa), anh Bình (Tây 

Nguyên), anh Triệu, anh 

Bích (từ Saigon), còn nhiều 

anh chị khác mà tôi chưa 

hân hạnh biết tên. 

 Xúc động và thú vị hơn là, tôi đã gặp hai người mà bấy lâu nay  

“văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”là anh Đỗ Phước Thanh và Bùi Ngọc 

Thành. Anh Thanh (tôi xin phép được gọi như thế vì có lẽ cùng thế hệ với 

tôi) cùng gia đình tưởng đã thất lạc trong thời kỳ chiến tranh. Anh chị đã 

về dạy trường TP Pleime trong thời gian rất ngắn (từ 12/74 - 03/75) 

nhưng cũng đã gắn bó với mái trường xưa. 

 Xin cảm ơn Chánh, 

Nguyện, Mãnh, Kim Trang 

đã nhắc nhỡ tôi kịp thời ghi 

tên tham dự cuộc họp mặt. 

Lần này, tôi gặp lại Công 

Thành (Thành râu), Ngọc 

Khánh đã về Pleiku từ nửa 

vòng trái đất. Sau những cái 

bắt tay thắm thiết chân tình, 

những nụ cười rạng rỡ đêm 

nay, mai mốt này có khi nào 

gặp lại!? 



 Phố núi Pleiku đã thay đổi nhiều. Phố xá to lớn, khang trang hơn. 

Nhiều con đường có hàng cây xanh với đủ hoa sắc màu, rực rỡ giữa bầu 

trời xanh ngát. Những con 

đường với hai hàng thông thẳng 

tắp đến trường TH Pleime trên 

đồi vắng, trường TH Pleiku, 

Thánh Phao Lồ ở lưng chừng 

dốc. Các trường Minh Đức, Bồ 

Đề ở trung tâm phố. Những 

trường Phạm Hồng Thái, Nông 

Lâm Súc sinh sau đẻ muộn. 

Hình như tất cả các trường đều 

nhỏ bé, có những cây phượng 

vĩ đỏ rực sân trường đã tô thắm hồng bước chân cho ta nô nức đến 

trường, tung tăng giờ tan học. Pleiku xưa, khi đi học dù mưa hay nắng 

cũng có áo khoác lạnh trên tà áo trắng tươi trẻ. Tất cả Pleiku thời ấy giờ 

chỉ còn là kỷ niệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleiku chúng ta vẫn còn thơ mộng, lãng mạn, chân tình, giản dị 

nhưng rất dạt dào tình cảm để đón tiếp những ai ở xa có dịp trở về. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gửi theo mây gió cho em những hoa 

 Dã quỳ rực rỡ, giản đơn mà quyến rũ 

Tô điểm vàng tươi cho nền trời xanh thẳm 

Báo hiệu mùa bội thu nắng chói chang vàng 

 

Anh sẽ đưa em thăm những nơi chưa đến 

Thác Yaly Thủy điện, Biển Hồ nước trong xanh 

Dung dị thân quen nhưng đôi lúc lạnh lùng 

Bầu cạn, Biển Hồ trà ngút ngàn xanh ngát… 

 

Gửi theo mây gió cho em những cánh hoa 

Pensée hoa tím, café trăng trắng thơm ngào ngạt 

Trời cao nguyên xanh, xanh như chiếc lá non 

Khoe sắc muôn hoa giữa bầu trời biên biếc 

 

Em cứ đến hay về - Pleiku nhiều kỷ niệm 

Chân chất tình người đưa tiễn bước chân em 

Dẫu biết đường đời có muôn ngàn lới rẽ 

Chia ly rồi hạnh ngộ là cả bài thơ. 

 

 

 

  Nguyễn Minh Triết 

  Pleiku - 26/06/2012 

Hình ảnh - Hoàng Đào 


