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     Từ ngày hôm trước, chúng tôi đã nôn nao 

chờ đợi, phone cho Kim Mãnh - trưởng ban 

liên lạc ở Sài Gòn để hỏi thăm chừng các xe 

chở thầy cô và các cựu H/S PK từ Sài Gòn 

về đang đi tới đâu, một số nữa về từ các nơi 

khác.  

      Và cái ngày chờ đợi ấy rồi cũng đến. 

       Tôi và Hoàng Đào có mặt sớm như đã 

hẹn. Vào mùa này khung cảnh công viên hồ 

Diên Hồng thật nên thơ, quyến rủ làm mấy 

bạn ở xa về cứ tấm tắc” Pleiku mình dễ 

thương quá” và không quên tạo dáng để H.Đ 

bấm máy. 

        

Sáng này, một số người ở PK tháp tùng theo các thầy cô và các bạn 

ở SG  lên đường thăm lại Biển Hồ. Xe vừa chạy, tôi nhận được phone của 

Hoa vừa xuống từ Kon tum, Hoa rủ tôi đi chơi riêng với nhóm lớp bạn 

nhưng tôi đã hẹn với H.Đ rồi. Chả mấy chốc xe đã đến nơi. Biển Hồ vẫn 

thế - “Viên ngọc bích” của PK vẫn trong xanh dưới làn mưa bay lất phất 

trong buổi sớm mai, rừng thông ướt đẫm trong mưa vẫn nghiêng bóng 

bên hồ. Mọi người tíu tít xuống xe tìm vị trí để chụp hình. Thế là  bốn 

phương tám hướng đều được chọn vì nhiều người bấm máy quá không 

khéo lại “dẫm lên nhau”, vả lại sao mà nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp 

cả. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sau đó, đoàn trực chỉ khu du lịch Đồng Xanh cũng cách thành phố 

khoảng 10 km. Tôi được ngồi cạnh một cô giáo cũ dạy trường Bồ Đề và 

cô em gái của cô Hạnh (rất tiếc 

là lần này cô Hạnh không về 

được) được nghe kể lại những 

kỉ niệm xưa và cảm tưởng 

thoáng qua về sự mở rộng của 

thành phố Pleiku hôm nay trên 

con đường QL 19 mà xe đi qua. 

Đến nơi, lại chụp hình. Vì đây 

là một nơi tham quan thưởng 

ngoạn mang màu sắc văn hóa 

Tây nguyên và bản sắc văn hóa 

Việt Nam (có bản sao của chùa Một Cột và khu di tích đền Hùng) được 

xây dựng từ sau năm 75 nên đi thăm cho biết chứ không phải là một 

“khung trời kỉ niệm” giống như Biển Hồ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đến 11 giờ đoàn trở về để ăn trưa và nghỉ ngơi chuẩn bị cho kế 

hoạch buổi chiều thăm lại những dấu tích nơi mái trường xưa.  Tôi chợt 

nghĩ đến các cuộc Hội ngộ 

liên trường Pleiku theo định 

kì ở nước ngoài, hẳn là các 

thầy cô và các anh chị bên 

ấy cũng mong được nhìn lại 

những dấu tích gợi nhớ kỉ 

niệm của một thời như 

chúng tôi 

Nơi đầu tiên được 

chọn đó chính là trường 

Trung học Pleiku- ngôi 

trường ra đời sớm và có 

tiếng nhất của Pleiku hồi ấy. Trải  qua bao thay đổi, thăng trầm trường đã 



mang tên mới là Trung học cơ sở Nguyễn Du, trường lớp bây giờ được 

xây dựng lại bề thế hơn, khang trang hơn trước nhưng trong tôi vẫn sống 

mãi hình ảnh của ngôi 

trường xưa ấy. Sau khi gặp 

gỡ Ban giám hiệu và tặng 

quà lưu niệm cho trường, 

các thầy cô và các bạn ngắm 

nhìn toàn cảnh sân trường 

mà hồi tưởng lại 40 năm về 

trước, rồi cùng chụp hình 

lưu niệm. Tôi bồi hồi nhìn 

về hướng  mà lớp tôi đã học 

ngày xưa, cái đầu hồi –nơi 

treo một sợi dây thừng dài 

từ lầu một xuống để HS thi môn thể dục leo dây trong kì thi tú tài I năm 

nào làm tôi suýt tuột cả da tay vì tụt nhanh xuống đất; nhìn lại khoảng sân 

đã từng diễn ra những đêm liên hoan văn nghệ với sân khấu dã chiến 

ngoài trời, đêm lửa trại không ngủ xoay quanh ánh lửa bập bùng, tiếng 

hát tiếng đàn vẫn còn vọng lại đâu đây :“ Thuở  ấy không gian chìm lắng 

trong mơ…” 

        

Tiếp theo là thăm lại trường Thánh Phao Lồ cách đó không xa – 

bây giờ là Trường Tiểu học Lê Qúi Đôn , ngày xưa nữ sinh trường này 

mặc đồng phục áo dài màu xanh da trời nên rất dễ nhận biết. Không biết 

có anh nào đang thả hồn tìm bóng hình ai in dấu trên mỗi góc sân trường? 

 

Cuộc hành trình  lại tiếp 

tục với trường Bồ Đề xưa- 

nay là Trung học cơ sở 

Nguyễn Huệ- ngôi trường đầy 

kỉ niệm của Thu Thủy, cô em 

có đôi mắt đẹp dịu hiền  vẫn 

nặng lòng với Phố núi mù 

sương đến nỗi sống ở xứ 

người  hơn 30 năm mà chưa 

thôi vấn vương cảnh xưa 

người cũ, cứ mỗi lần về thăm 

lại dùng dằng nửa ở, nửa về. 

      

   Chiều hôm ấy, lớp đệ thất 2 THPK của chúng tôi hẹn gặp nhau tại 

quán Ngọc Ánh , vừa cụng li nhau vừa hàn huyên tâm sự, có thêm vài 

thân hữu ở lớp khác, trường khác cho vui (nghe đâu vào ngày này mỗi 

lớp của từng trường lại tìm đến nhau giống như lớp chúng tôi). Gần giữa 

cuộc vui thầy Trung- hiệu trưởng của trường cùng đến với Kim Mãnh. 



Không khí lúc này vui hẳn lên và câu chuyện giữa thầy và trò càng thêm 

nồng ấm 

      

Ngày 17/6     

Buổi sáng, trời mưa tầm tã 

nhưng… mưa thì mặc trời mưa, 

đoàn tiếp tục đi thăm trường Minh 

Đức - bây giờ là THPT Lê Lợi. Ở 

đây ngoài việc gặp gỡ giao lưu rồi 

tặng quà lưu niệm như mọi trường 

khác còn có một tiết mục văn nghệ 

“tự biên tự diễn” của một cựu HS 

của trường góp vui nhân về thăm lại 

trường cũ, rồi tốp ca của người ở SG 

về. Tiếp đến là trường Phạm Hồng 

Thái- ngôi trường duy nhất không 

thay đổi tên sau 75,  trường lớp 

cũng được xây dựng lại  to đẹp hơn 

rất nhiều. Phạm Hồng Thái và 

Pleime  không cách xa nhau lắm, 

HS hai trường lại cùng giống nhau ở 

cái thú hay thơ thẩn ven các thung 

lũng gần trường khi trống giờ (hồi 

ấy thường gọi là thung lũng Hồng). 

Từ đó mà cho ra đời những vần thơ đầy hoa mộng của tuổi học trò.  

       Cuối cùng thì Pleime của tôi kia rồi (tôi học đệ ngũ và đệ tứ khi nữ 

trung học mới ra đời ) có cả một trời kỉ niệm thân thương ở ngôi trường 

nữ trung học nhỏ bé nhưng nổi tiếng này. Một trong những cái nổi tiếng 

của trường Pleime là gắn liền với “con đường áo trắng” Trịnh Minh Thế 

rợp bóng cây xanh đẹp nhất hồi ấy, còn nổi tiếng hơn vì có nhiều “cây si 

di động” theo sau các tà áo trắng mỗi lúc tan trường. Những người ở xa 

trở về nếu thăm lại chắc không khỏi ngỡ ngàng vì đổi thay nhiều quá. Tất 

cả đã lùi vào quá khứ xa xăm, chỉ còn kí ức là vẫn vẹn nguyên một thời 

áo trắng . 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



Cả buổi trưa trời vẫn mưa to gió lớn như có áp thấp nhiệt đới. Tôi 

nhìn trời không khỏi lo lắng cho cuộc họp mặt chính thức vào buổi chiều 

nên đã nhắn tin hỏi Kim Mãnh 

và được trấn an ngay “ kế 

hoạch vẫn bình thường không 

có gì thay đổi”. Theo kế 

hoạch, 2 giờ chiều có mặt để 

làm các thủ tục cần thiết và 

nhất là có thời gian để mong 

gặp được thầy cũ, bạn xưa sau 

bao năm xa cách. Thế là có 

những cuộc hội ngộ sau hơn 

40 năm, nhìn bạn cũ càng thấy 

rõ hơn mình đã già đi như thế 

nào. Cả mấy ngày trước đó trời luôn âm u và mưa trắng trời cho đến phút 

chót. Thế nhưng khi nhìn vào hội trường không còn chỗ ngồi với hơn 500 

người góp mặt, mọi người mới thấy được mưa to gió lớn không cản được 

bước chân những ai muốn tìm lại một chút hương xưa, những gì còn lại 

của tình  thầy trò, bè bạn 

          

Sau phút khai mạc, 

chương trình được tiếp nối 

với những tiết mục văn nghệ 

chọn lọc của cựu HS liên 

trường. Những hợp ca của 

bạn nữ với áo dài trắng tinh 

khôi gợi nhớ thuở học trò.Tiết 

mục múa “Trăng sơn cước” 

của những nàng sơn nữ U50 

vẫn gợi chất thơ của núi rừng.  

Lúc này nhiều máy ảnh, máy quay phim và cả điện thoại giơ cao lên để 

thu lấy những khoảnh khắc và hình ảnh không dễ gì được lặp lại này. 

Những nữ sinh duyên dáng 

năm xưa, tuy đã ở vào tuổi 

làm bà nội, bà ngoại nhưng 

vẫn còn hương sắc và lòng 

nhiệt tình hiếm có,  thực sự đã 

“gây sốc” cho khán giả bởi 

những cú xoay người, những 

điệu múa  nhẹ nhàng uyển 

chuyển của những thân hình 

đâu còn… liễu yếu đào tơ ! 

Không khí được thay đổi với 

tiết mục song ca của một đôi, 

người chồng là cựu HS của trường Minh Đức, một hình ảnh giống cặp Lê 



Uyên-Phương. Đến tiết mục  “Đêm Mê Linh” mọi người cười nghiêng 

ngả vì tài hóa trang và diễn xuất rất đạt của các bạn nữ đóng vai bọn giặc 

phương Bắc bụng phệ, râu ria lởm chởm, múa tít gươm đao … nhưng lại 

bị Hai Bà Trưng đánh bại phải chạy dài …vào trong cánh gà !  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đến khi hai anh chị làm MC (thay nhau dẫn dắt rất tốt) giới thiệu 

lần lượt các thầy cô giáo liên trường hiện đang có mặt lên sân khấu để 

nhận hoa và quà tặng thì ai cũng cố nhìn lên để nhìn cho rõ hình ảnh của 

các thầy cô sau bao năm xa cách. Thầy và trò tóc đều đã pha sương, có 

lắm người không phân biệt được ai là thầy cô, ai là cựu HS, điều khó xảy 

ra hồi còn trẻ. Thầy Nguyễn Đức Trung- nguyên là hiệu trưởng THPK đại 

diện cho thầy cô lên phát biểu cảm tưởng. Dáng thầy gầy hơn và giọng 

nói miền Nam hiền từ của thầy cũng không còn khỏe nhưng vẫn đầy xúc 

động,  thầy nói 

:”hơn 20 năm làm 

hiệu trưởng ở Sài 

Gòn nhưng thầy 

không vui và nhớ 

nhiều bằng chỉ có 7 

năm làm hiệu trưởng 

ở Pleiku khi thầy 

còn trẻ”. Sự có mặt 

thường xuyên của 

thầy trong các kì 

Hội ngộ Liên trường 

Pleiku ở Sài Gòn 

cũng như ở Pleiku 

như hiện nay là một bằng chứng hùng hồn cho lời thầy nói và đâu phải 

chỉ có thầy Trung mới cảm nhận như thế. Phải chăng những kỉ niệm của 

một thời tuổi trẻ nơi phố núi cao “đi dăm phút đã về chốn cũ” này đã để 

lại một dấu ấn đặc biệt đối với nhiều người, nhất là khi đã rời xa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn Đinh T.Trang đại diện cho cựu HS ở xa về lên phát biểu. 

Giọng bạn từ tốn nhưng 

không dấu nổi xúc động tự 

đáy lòng mình khi nhắc lại 

những hồi ức về trường xưa 

lớp cũ- điều mà nói hoài vẫn 

chưa thấy cũ. Trang còn bày 

tỏ sự vui mừng- có xen chút 

hụt hẫng đến nao lòng trước 

sự thay đổi không ngờ của 

Pleiku hôm nay khi bạn đi tìm 

những nơi chốn kỉ niệm xưa 

mà giống như người khách lạ . 

        

Cuối cùng một tiệc liên hoan đã sẵn sàng bên cạnh để mọi người 

lại tiếp tục chén tạc chén thù 

bên nhau, có nhiều người cứ đi 

quẩn quanh lui tới giữa các bàn 

để tìm bạn và người quen đã 

lâu chưa gặp, đâu đâu cũng 

cụng li nhau, chúc mừng nhau 

ngày hội ngộ. Anh Ngọc Anh, 

anh Triết học trên tôi hai lớp ở 

THPK đã tìm thấy tôi và anh 

em vui mừng cụng ly nhau. Tôi 

đưa mắt tìm xem cô bạn đam 



mê chụp ảnh của tôi hiện đang trôi dạt ở đâu, vừa thấy đó đã mất tiêu rồi. 

Trên sân khấu, chương trình văn nghệ vẫn tiếp diễn, người đơn ca làm 

nhạc nền để từng đôi nhảy theo điệu nhạc say sưa. Giọng ngâm thơ số 

một của Lan Hương ở trường PHT vang lên trong một không gian hân 

hoan tràn ngập tiếng nói cười tưởng không bao giờ dứt.  

          

Tôi xin khép lại bằng mấy câu ghép vần: 

 

Hàng thông xanh vẫn đợi 

  Im lìm trong mưa bay 

Con đường xưa trầm mặc 

Người về, ai có hay ?  

                                                                

Chút tình xưa tìm lại 

 Nơi góc phố sân trường                    

Kỉ niệm xưa còn đó 

         Chưa nhạt màu yêu thương                  
                

 

             N.C.Tùng Sinh 

                                                                        Pleiku - 20/6/2012 

Hình ảnh : Nguyễn Hoàng Đào 

 

                                                                       


