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 Chúng tôi nhận được tin nhắn của anh trưởng ban liên lạc “Đến hẹn 

lại lên. Kính mời thầy cô và các bạn về họp mặt tại nhà anh Ngọc. Đặc biệt có 

sự tham dự của thầy Duy bên Mỹ về và thầy Hàn ở Trảng Bom lên”. Nhiều 

bạn đã nói “Hằng tháng mà không gặp là nhớ”. Tôi tin những lời nói thô mộc 

ấy rất chân thật phát ra từ trái tim, vì nếu không gặp sẽ không biết thầy xưa, 

bạn cũ thế nào ngay cả cơ hội gặp lại những người đã xa cách gần bốn mươi 

năm. Chúng tôi rộn ràng lòng tràn ngập niềm vui. Vui không phải vì thầy là 

Việt kiều mà vui là biết thầy, cô vẫn còn mạnh khỏe, vui là vì thầy vẫn còn 

nhớ “bạn cũ trò xưa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa đến giờ mà chúng tôi đã tề tựu đông đủ. Trên khuôn mặt ai cũng 

lộ vẻ hớn hở vui mừng khi đón người xa trở về. Hôm ấy ngoài thầy cô Thái 

Văn Duy và thầy Tôn Thất Hàn. Những thầy thường gặp là thầy Nguyễn Đức 

Trung - Ngô Kim Biên - Mai Thanh Phong - Lê Tri Phát - Bùi Quang Cẩn. 

Các cô như cô Khá. Các bạn không thường xuyên nhưng đã đến vì học trò cũ 



của thầy Duy là Trần Tiến Đạt - Đoàn Ngọc Thạch cựu học sinh Pleiku hiện 

nay là  giáo sư Đại học sư phạm Saigon. Tất cả gần năm mươi người.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nói đến thầy Thái Văn Duy ai cũng biết vì thầy là giáo sư tại TH 

Pleiku, Hiệu trưởng trường tỉnh hạt, sau đó làm chánh sở học chánh Pleiku. 

Thầy Tôn Thất Hàn cũng là giáo sư TH Pleiku, thầy rất năng động và óc tổ 

chức trong các đêm lửa trại. Thầy múa vũ điệu dân tộc rất hay. Chúng tôi xếp 

thầy Hàn, thầy Duy và vợ thầy Duy cùng các thầy ngồi chung một bàn. Sau 

khi ổn định chỗ ngồi anh trưởng ban liên lạc hô to “Học sinh im” chúng tôi 

đồng loạt “lặng”. Cái không khí lớp học ngày xưa còn bé hiện về làm xốn 

xang lòng người. Từ 

ngày rời xa mái trường 

tôi chưa bao giờ có được 

cái cảm giác ngọt ngào 

thân thương trường lớp 

như bấy giờ. Thầy Duy 

trang trọng đứng lên 

nhìn quanh nói: 

 “Thật hạnh phúc 

khi tôi được gặp lại 

những bạn đồng nghiệp 

và học trò cũ của tôi 

trong không khí ấm áp 

như thế này. Dù trong 

nước hay nước ngoài dù rất lâu, rất xa nhưng thầy trò Pleiku bao giờ cũng 

nhớ nhau. Mới nói có vài câu nhưng mũi của thầy đã đỏ, mắt thầy ươn ướt cố 



nén xúc động…, thầy không nói gì thêm. Tôi rất tâm đắc về những lời nói của 

thầy. 

 Nơi gặp gỡ này đã tồn tại trên 3 năm. Những lần trước thầy Lê Văn 

Lập - cô Vũ Thị Bích, thầy Nguyễn Đăng Dự ghé thăm, lần nào không nhiều 

thì ít cũng đóng góp vào quỹ ban liên lạc liên trường. Nhiều ít không quan 

trong. Chỉ ở tấm lòng. Tôi nghĩ nơi này dù không thoải mái cho lắm nhưng 

không vì lý do gì mà không tồn tại. Thân thiện và tình cảm tôi thấy cô Khá và 

vợ thầy Duy nói với 

nhau rất nhiều. Các thầy 

thỉnh thoảng nâng ly nói 

cười vui vẻ. Ôi cuộc đời! 

38 năm dài biết bao 

thăng trầm làm sao nói 

hết trong 120 phút. Thôi 

thì nhớ gì nói nấy vì mai 

đây có gặp bạn bè đâu 

mà nói. 

 Thức ăn được dọn 

lên, những lon bia bật 

nắp, chúng tôi cùng nhau 

lai rai. Thầy Duy đi từng 

bàn bắt tay, chuyện trò 

với chúng tôi. Đến một 

bàn, bạn tôi hỏi “Thầy 

nhớ em không”? trong 

khi thầy cố lục lại ký ức 

bạn tôi nói tiếp em là 

Đạt đây.    

- Có phải thấy trò 

mình gắp nhau ở Củng 

Sơn trên tỉnh lộ 7 trong 

lúc di tản năm 1975 

không? 

- Qua khỏi sông 

Ba em cùng thầy chạy 

bộ về Tuy Hòa và đã lạc nhau từ đó. Hôm nay là 38 năm không ngờ gặp lại 

thầy em mừng lắm. Thầy vỗ nhẹ lên vai Đ, hai người nhìn nhau không nói. 

Ngậm ngùi. 

Tôi ngồi dãy bàn cuối cùng, đến bàn tôi thầy nói “Đây là học trò cũ 

cũng là thầy giáo, tôi xin cạn ly này với N (thầy xưng tôi). Tôi định nhấp môi 

mời thầy nhưng thầy đã nhanh uống cạn ly bia đầy. Mặt thầy đỏ gay, tôi thấy 

thương thầy vô hạn. Nhớ lại hồi đó buổi sáng tôi thường uống café Dinh 

Điền, mãi mê trò chuyện với bạn bè đến lớp trễ lại trúng vào ngày thầy cùng 

các ông ở Sở thanh tra từ thị xã dọc theo quốc lộ 19. Khi ghé trường tôi vắng 



mặt. Thầy không ngần ngại kỷ luật. Ngày hôm sau nhận được quyết định đi 

Thanh An. Thanh An một trường hẻo lánh sát với biên giới do các Maseour 

giảng dạy.Trong lớp mà nghe hai bên đánh nhau, súng nổ rõ mồn một. Cũng 

vào dạo ấy, một buổi chiều trên đường về một xe Lam chạy trước tôi Honda 

chạy sau cách nhau 50m, xe lam gặp phải mìn phơi xác, khi qua mặt thấy 

xương thịt văng tứ tung, máu me tươi rói lẫn trong cát bụi tôi sợ quá chừng. 

Mấy ngày sau hoàn hồn tôi đến Sở học chánh trình bày với thầy Đàm (thầy 

Đàm lúc đó xử lý thường vụ thay thầy Duy đi học). Tôi nói “Ba em đã mất. 

Em còn mẹ già và mấy em nhỏ nếu có bề gì thì khốn nạn cả gia đình”. Nghe 

than van, mũi lòng thầy 

Đ cho tôi về trường cũ. 

Thời trai trẻ hăng say 

công việc hơn nữa vừa 

nhậm chức Sở học 

chánh, cho mọi người 

thấy thầy chí công vô tư 

dù tôi là học trò của 

thầy. Một thời gian sau, 

khi mẹ thầy mất nhà ở 

khu Đắc Lộ tôi có đến 

thăm, gặp thầy nhưng 

tang gia bối rối tôi không 

dám trò chuyện chỉ có 

thắp một nén nhang rồi 

ra về.  Ngày 20/11/2011 

thầy có về tham dự 

nhưng đông  quá, cũng 

không nhận ra… Nói 

cho thầy nhớ ngày xưa 

tôi là “thằng nào” chứ 

đâu dám trách thầy. 

Hôm đó tôi còn 

đem mấy tấm hình gần 

bốn mươi năm còn cất 

giữ nhất là tấm hình 

đồng ca “con đường cái 

quang” chương trình 

CPS do thầy tổ chức. Quá khứ như sống lại thầy miên man kể lại những khó 

khăn ngày đó khi đứng ra tổ chức chương trình. Khi nhắc lại chuyện ngày xưa 

các bạn có tham gia trong chương trình, dù đâu đó khi đọc bài này sẽ nhớ lại 

ngày ngày cắp sách của mình tại Pleiku. Buổi họp mặt hôm ấy hào hung là 

nhờ cây đàn ghi ta của anh T. Chúng tôi hát từ bài Trống Cơn, Một Cõi Đi 

Về, Vùng Địa Đàng, Diễm Xưa, Ngày Xưa Hoàng Thị, Còn Chút Gì Để Nhớ 

.v.v… Chúng tôi hát để tặng thầy, tặng bạn và tự tặng cho mình. Tự nhiên hát. 



Hát như chưa bao giờ được hát. Trong ánh mắt của thầy tôi thấy cái gì thật xa 

xăm hiện về, cái gì thật luyến tiếc của hiện tại. Thầy nói “Nếu không có ngày 

họp mặt hôm nay thầy không làm sao nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa và 

niềm vui hôm nay”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đợi cho các bạn hát xong bài nối vòng tay lớn thầy gọi tôi và anh 

trưởng ban liên lạc ra ngoài nói nhỏ “Tôi định mời các bạn của tôi và các em 

đến một quán nào đó nhưng hôm nay lại trùng với ngày họp định kỳ của các 

thầy và của các em ở đây. Thế mà vui và ấm cúng. Thầy lấy trong túi ra 3 



triệu đồng Việt Nam và bảo cho tôi được trả buổi tiệc này và 100 usd cho tôi 

được góp một phần nhỏ vào quỹ học bổng cho con cháu Pleiku chúng ta. 

Chúng tôi vô cùng trân trọng tình cảm của thầy.   

Hôm ấy trời 

Saigon mây thấp, mưa 

lất phất, không gian u ám 

buồn vì ảnh hưởng cơn 

bão Haiyan. Điện thoại 

của thầy reo, thầy cau 

mày đọc qua tin nhắn rồi 

đưa cho cô xem thầy nói 

nhỏ với cô “đi nhé, thời 

gian không còn nhiều”. 

Chiếc taxi dừng lại trước 

nhà, thầy cô bước lên và 

bao đôi mắt còn lại ngậm 

ngùi luyến tiếc trông 

theo. Sau này, chúng tôi 

biết thầy nhận được tin nhắn của Kim Trang từ Pleiku học trò cũ của thầy báo 

cho thầy biết là thầy Mai Đặng bạn rất thân với thầy đang hóa trị tại bệnh viện 

vì bịnh “ung thư thận”. Đó là lý do tại sao thầy bàng hoàng thảng thốt, vôi vã 

cáo từ khi cuộc vui chưa hết. Người Pleiku đó, tấm lòng thầy tôi đó… May 

mắn cho thế hệ chúng tôi có được những người thầy như thế. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Đỗ Văn Ngọc 

   Saigon - Tháng 11/2013 

 

 
 


