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Đêm đó, trong hội trường với trên 120 người. Có vài bạn thân, tôi còn nhớ tên, 

nhớ mặt như Lê Văn Lưu,Yến, Vinh, Hồng, Đào, Tạo (đồng nghiệp khi dạy An Phú)... 

Có những bạn, tôi nhớ mặt quên tên và có khi nhớ tên quên mặt. Trên ba mươi năm dâu 

bể rồi, sao mà nhớ hết được! Tôi xin lỗi những bạn không được nhắc tên ở đây. 
 Dù đã viết trong “Ngày về” nhưng dư âm vẫn còn… Không biết còn đến bao 

giờ? Ở đây, một khía cạnh khác tôi muốn viết riêng cho những người làm văn chương, 

viết lách. Những người anh, người em, người bạn, thân thiết, gắn bó ngày xưa hay 

những bạn mới quen qua bài viết trên trang web liên trường Pleiku.  
  “Hỡi những bạn làm văn chương”, dù chỉ đọc văn, thơ của các bạn trên trang 

web liên trường. Dù nghìn trùng xa cách, dù chưa một lần diện kiến, nhưng tôi cảm 

nhận được các bạn đã thân quen từ thuở nào. Phải chăng đó là sự đồng cảm, sự thấu 
suốt lòng nhau qua thơ văn ? Do đó, nhân dịp tổ chức sinh nhật tôi tại Pleiku, tôi đã 

mời một số bạn viết trên web LT cùng tham dự, đó là cơ hội chúng tôi được quen biết 

và gần nhau hơn. 

Thật bất ngờ và xúc động khi Bùi Ngọc Thành, một cây bút của Phạm Hồng Thái 
cũng đến tham dự. Đêm ấy, Nguyễn Như Bá đã tặng tôi tập thơ “Nửa chiều Pleiku” của 

anh sáng tác.  

Điều tôi muốn nói ở đây là các bạn đã hiểu được “Tiếng Lòng” của tôi. Các bạn 

đã có những cảm nhận khách quan, sâu sắc. Chính nhờ nhừng cảm nhận ấy đã gợi mở, 
đã khơi dậy óc tò mò của người đọc. Tôi tin rằng khi đọc được những cảm nhận của các 

bạn, mọi người sẽ lần dỡ từng trang sách của “Tiếng Lòng”, xem tác giả đã viết gì 

trong ấy. Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả. 
 Sẽ không đủ, không hết và thiếu sót nếu không nói về những cảm tác, cảm nhận 

của bạn bè viết về tản văn “Tiếng Lòng”. Trong đêm hôm ấy, tôi đã nghe giọng ngâm 

mượt mà của Lan Hương trong bài thơ “Gặp lại người xưa”cảm tác của Ngô Quang 

Diệp khi đọc truyện ngắn “Ngậm Ngùi”. Ngọc Hương trong bài “Mừng anh sinh nhật 
bảy mươi”. Hoàng Đào với giọng nói trầm bỗng, ấm áp, sâu lắng đã thu hút người nghe 

khi trích đoạn “Tiếng Lòng” và nêu cảm nhận. Kim Trang, Như Quỳnh múa “Trăng 

Sơn Cước”và hát những bài ca làm bao con mắt phải hướng về sân khấu… 
 Tôi rời Pleiku trong luyến nhớ. Những ngày sau đó tôi luôn nhận được những 

cuộc gọi, đó là những lời hỏi thăm chân thành về sức khỏe, về cái ngày tôi tổ chức sinh 

nhật tại Saigon (12/5/2013). Tôi thấy rất vui về những cuộc gọi như thế, nhưng xúc 

động nhất là những cảm nhận sâu sắc thấm đậm màu sắc văn chương của Ngô Quang 
Diệp, Vân Châu, Hoàng Thị Viễn Du, Nguyễn Đoan Tuyết, Ngọc Anh, Minh Triết, 

Ngọc Hương… (là những cây bút trên trang web LTPNPK) sau khi đọc hết “Tiềng 

Lòng”. 



 Mở đầu “Tiếng Lòng” Anh Ngô Quang Diệp giới thiệu: “Tản văn Tiếng Lòng 
được tác giả chia làm bốn phần rõ rệt. 

 Về tình thầy trò bè bạn có : Thầy tôi, Giữ mãi tình thâm, Về nguồn 2012, Trở  lại 

trường xưa v.v… 

 Về tình yêu thương con gái: Cảm xúc khi con vào đại hoc, Xin Sẽ được cho, Lần 
khác nghe con, Thư cho con gái.v.v… 

Về tình yêu lứa đôi : Pleiku còn  đó nỗi buồn, Ngậm ngùi, Có hay không ngày 

tận thế, Sông trăng.v.v… 
 Về nghĩa phu thê: Tự tình, Yêu người độ lượng, Nợ người, Niềm tin bị đánh cắp 

Anh vẫn yêu em v,v… 

 

Một cây bút của nữ trung học Pleime, Hoàng Thị Viễn Du từ Buôn Mê Thuột về 
đã cảm nhận: “Đọc đề thấy Đỗ Văn Ngọc đầy đủ Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín trong tiếng 

lòng anh trải. Đọc để thấy tình cảm anh đối với gia đình, thầy cô, bạn bè, anh em, học 

trò, làm người đọc nao lòng xúc động” . 
 Vậy đó! Đọc những bài viết để thấy một người PK xa xứ, với bảy mươi năm 

thăng trầm, dâu bể, vẫn giữ nguyên “Ngũ Thường”. 

 

Một cây bút nữ khác của nữ trung học Pleime, Nguyễn Đoan Tuyết đã viết: “Đối 
với bạn đời có lẽ anh là người vẹn nghĩa, trọn tình theo cách của riêng anh…Khi người 

phối ngẫu qua đời trước, để anh như một “chiếc dép” còn lại, khập khiểng không thể 

tìm ra chiếc còn thiếu và cô đơn trong căn nhà vắng lạnh. Những giọt nước mắt xúc 
động của anh chị đêm hôm ấy đã nói lên tất cả. Nếu không được sự đồng thuận của vợ 

mình, có lẽ anh khó mà thực hiện được những điều tâm nguyện của mình một cách tốt 

đẹp như thế.”  

 Đoan tuyết khép lại cảm nhận của mình qua mấy câu thơ: 
“Tiếng Lòng”sâu thẳm anh trao. 

Chút tình chia sẻ ngày sau với đơi 

Thiết tha em cũng đôi lời 

Tiếng lòng hòa quyện một thời đã qua. 

  

Vân Châu một cây bút trường Phạm Hồng Thái thao thức: “Được biết vài năm 

trở lại đây ngôi nhà anh là nơi hội ngộ hằng tháng của những người con Pleiku xa xứ 
tại đất Sài Gòn. Tôi thật sự cảm mến tấm thâm tình ấy… Lần này anh còn mời được 

thầy Nguyễn Đức Trung nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Pleiku về dự. Điều này 

làm chúng tôi bất ngờ, phấn chấn và xúc động. Vân Châu nhớ ra mấy câu thơ của 

Khalin Griban: 
                                 Càm ơn đời một sớm mai thức dậy. 

                                 Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương. 

  
Một cây bút của trung học Pleiku, Nguyễn Ngọc Anh cảm nhận: “Dù viết ở dạng 

nào, văn anh vẫn chân tình mộc mạc và để lại điểm nhấn trong tôi về những điều mới. 

Đó là, bài viết của anh có nhiều dạng, xây dựng nhiều tình tiết gay cấn nhưng cách giải 

quyết vấn đề có tình, có hậu…Qua “Tiếng Lòng” giúp tôi càng hiểu thêm về anh, dễ 



gần, dễ mến và thường quan tâm đến đồng nghiệp, bạn bè và lớp đàn em”.  
           

 Một cây bút nữ ngày xưa cùng lớp tại TH PLEIKU (Ngọc Hương), ngoài những 

bài thơ cảm tác, còn viết: “Có thể nói sống giữa Sài Thành đô hội, cuộc đời chông 

chênh, sóng gió, cuộc mưu sinh đầy rủi ro, bất trắc mà anh vẫn tỉnh tâm mở ra những 
góc khuất trong lòng mình, dồn nén những cảm xúc thăng hoa để vỡ òa ra thành 

“Tiếng Lòng” thánh thiện. “Tiếng Lòng” như một loại khoáng chất quí trầm tích lâu 

đời được khai thác. “Tiếng Lòng” đọng lại trong ta một tình yêu thương trẻ mãi không 
già, một nhân cách sống “Không có quá khứ thì không có tương lai”. 

 

  Và một đứa em, cũng là người bạn đã gắn bó thời cắp sách - Nguyễn Minh Triết 

đã thố lộ như sau: “Với thời gian ngắn trong dịp về nguồn tháng 6/2012 đến tháng 
5/2013 anh đã cho ra mắt tản văn “Tiếng Lòng”. Đó là điều bất ngờ, thú vị với mọi 

người. Xin chúc mừng thành công của tản văn “Tiếng Lòng” và ngày sinh nhật  thứ 70 

của anh”. Minh Triết khép lại cảm nhận của mình bằng mấy câu thơ: 
                                   Đêm  Pleiku “Tiếng Lòng” thổn thức. 

                                   Gặp thầy xưa bạn cũ vui mừng. 

                                   Học trò nhỏ nay thành cơ nghiệp 

                                   Vòng tay thương nước mắt nghẹn ngào 
                                   Pleiku của tôi- hoài niệm cũ 

                                   Hẹn ngày về ấm áp tình thân ! 

  

Một người có công lớn, giúp tôi thành công trong lễ mừng thọ và ra mắt tản văn 

“Tiếng Lòng” là Nguyễn Hoàng Đào. Một đứa em gái Pleime sau tôi mấy lớp. HĐ là 

người đa nghề giỏi giắn - Làm thơ, viết văn, design bài vở và là cầu nối của những 

người làm văn thơ -. Cách ngày sinh nhật một tháng, tôi có trao đổi với HĐ về tâm 
nguyện của tôi là làm sinh nhật thứ 70 đồng thời ra mắt “Tiếng Lòng”. Không cần phải 

nói nhiều lời “nhờ vả”. HĐ đã sẵn lòng giúp tôi và chỉnh sửa bản in. 

   HĐ có việc gia đình và về Pleiku sớm, đồng thời kết hợp giúp tôi lo mọi khâu tổ 

chức vào ngày 06/5/2013, còn gia đình tôi sẽ có mặt vào sáng hôm đó.  
Tổ chức một lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của một ông già và ra mắt một tản 

văn, không hề đơn giản, thế mà HĐ đã hoàn thành tốt đẹp với tinh thần trách nhiệm cao 

và óc tổ chức. Kết quả đã đem đến cho tôi và gia đình những niềm vui trọn vẹn. Nói 
không phải tâng bốc HĐ, mà để cho mọi người “chọn mặt gửi vàng” (như Vân Châu 

nói) cho đúng, sau này có dịp mà nhờ vả.  

 

Tôi đã đọc đâu đó câu “Trong cuộc sống có những thứ không thể mua bằng tiền 
được”. Quả thực như vậy ! Có bao nhiêu tiền mua được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều 

người. Có bao nhiêu tiền thì mua được sự có mặt và tình cảm của thầy trò, bạn bè hôm 

ấy. Bao nhiêu tiền thì mua được những lời chúc, những cảm tác, cảm nhận của các bạn. 
Vô giá và vô giá… “ Nói mấy cho vừa”… Lần nữa xin cám ơn. Cám ơn tất cả. 

Đỗ Văn Ngọc                                                                                                                                            

                                                                                                           Saigon - 29/05/2013 
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