
      
 

         Cuối tháng tư, tôi và vài người bạn tìm đến vùng Bắc Tây nguyên để 

thăm gia đình “niên đệ” Hoàng Văn Be - Một cậu cựu học sinh trường Trung 

học Pleiku, dưới chúng tôi vài lớp - B thường xem các bài viết trên Web Liên 

trường PNPK và qua bạn bè, B đã liên lạc với chúng tôi. Nhiều lần B mời đến 

thăm gia đình, nhưng đến bây giờ chúng tôi mới thực hiện được chuyến đi. 
“Những chiều nghiêng bóng trên non ngàn 

            Thoáng chân mây đi vào bóng đêm 

            Kìa dòng sông Đak Bla trong xanh 
           Uốn mình như cánh tay thon mềm…” 

                                                                            (Bài hát Chiều Kontum) 

Lời hát cách đây hơn mấy chục năm, còn vang vọng trong tôi khi chiếc 

xe đò chạy trên cầu Đak Bla - Kontum trở mình xinh đẹp quá! khác với vẻ 
hoang sơ, thầm lặng ngày xưa tôi 

từng sống.   

Xe vừa dừng tại cây xăng 
gần cầu Đak Bla, chúng tôi đã 

thấy B và cậu con trai chờ sẵn. 

Những chiếc xe honda chạy 

chậm, dọc bờ sông, thời tiết dễ 
chịu và phong cảnh nơi đây thật 

đẹp, dù trời tháng 4 nắng hạn, 

nhưng với chiếc cầu dài trên  
dòng nước và các cây cối 

chung quanh đã tạo nên cảnh sắc 

hài hòa, tươi mát. 

 Nơi dừng chân đầu tiên để 
tham quan là Nhà Thờ Gỗ, với 

dáng dấp kiến trúc phương Tây 

pha lẫn nhà sàn Tây nguyên tuyệt 
đẹp. Khuôn viên rộng với nhiều 

loại hoa đang nở rộ (bằng lăng, 

hoa sứ trắng...) và cây xanh. Các 

thân cây thường được đục đẻo 
thành nhiều hình tượng điêu khắc 

sắc sảo, tạo nên những bức tranh 

nghệ thuật kỳ công. 



        
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Chủng viện Kontum là nơi đến thứ hai. Khuôn viên rộng, có cả một 
vườn hoa đủ loại, màu sắc rực rỡ và nhiều cây xanh râm mát. Đi một vòng 

chung quanh, chúng tôi còn bắt gặp được nhiều biểu tượng đặc sắc của đồng 

bào Tây Nguyên như gùi, bầu... Ngay phía trên tầng 1 có khu bảo tàng, lưu 

giữ hiện vật và tài liệu liên quan về lịch sử Công giáo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Sau đó chúng tôi rảo một vòng qua chợ và mua thêm thức ăn dùng trưa. 
Con đường về nhà B, râm mát với những cây hoa điệp vàng đang mùa nở rộ. 

Cơn gió đến, cánh hoa rơi, một bức thảm vàng chào đón du khách. Chúng tôi 

dừng lại bên đường chiêm ngưỡng và ghi nhận những hình ảnh làm xao động 
lòng người trong chuyến viếng thăm. 



 
Xe vẫn chạy, từ xa tôi đã nhìn 

thấy chiếc cầu treo KonKlor, một 

thắng cảnh nổi tiếng của nơi này. Con 

sông mùa này cạn, nước đục ngầu 
chảy chầm chậm về phía Tây (hướng 

nước Lào). Chiếc cầu dáng thanh 

mảnh - niềm tự hào của người dân 
Kontum - được ví như dãi lụa bắt qua 

con sông. Chúng tôi đi bộ trên chiếc 

cầu này và thỉnh thoảng cũng có vài 

chiếc xe gắn máy chạy qua. Từ đây 
nhìn dòng sông về hai hướng, một khoảng rộng bao trùm với những bờ cây 

xanh lượn vòng con nước. Cảnh sắc nơi đây nhẹ nhàng và để lại trong lòng 

mỗi người nhiều kỷ niệm. 

 
B còn có nhã ý đưa chúng tôi đến khu du lịch sinh thái, nhưng thời gian 

có hạn và nắng đã lên cao, nên chúng tôi hẹn lại lần sau. Qua khỏi cầu, xe 

chạy thêm vài trăm thước và rẻ phải, đi theo con đường nhỏ là đến nhà B. Nhà 

nằm gần bên đường. Khi nghe tiếng xe, vợ và các con của B chạy ra đón 
khách. Trong bữa cơm thân tình cùng gia đình hôm đó, chúng tôi đã nghe vợ 

chồng B kể qua về cuộc sống gia đình sau thời gian B rời Pleiku. 

           B là người dân tộc Thái, quê nội ở Lào Cai, quê ngoại - Điện Biên. Sau 
1954, gia đình B vào Nam. Bố của B là bác Hoàng Văn Ngạn - thư ký đánh 

máy Trường Trung học Pleiku trong khoảng thập niên 60 - 70. B học lớp đệ 

thất tại trường từ năm 1968. Có một thời gian gia đình B ở trong khuôn viên 

trường. Sau 1975, đi kinh tế mới ở Yalu (phía bắc TP Pleiku), rồi chuyển lên 
Kontum và vào vùng sâu lập nghiệp. B có tham gia dạy trường làng và công 

việc chính là nương rẩy. Vợ B cũng là cô giáo - người Bahnar. 

 Qua nhiều câu chuyện kể, chúng tôi cảm nhận sâu sắc về sự cố gắng và 
vượt khó của vợ chồng B, lo làm lụng, nuôi các con ăn học. Nay, 2 con lớn, 

làm y tá, đã lập gia đình, một cô con gái du học, theo nghề thiết kế thời trang ở 

Texas, hiện đã có chồng. B có cho chúng tôi xem một số hình lễ cưới của cô 

con gái.  Năm ngoái vợ chồng cô có về thăm. Còn cậu con trai chở tôi hôm đó, 
là bác sĩ - vừa mới tốt nghiệp, đang chờ bổ nhiệm về Kontum.  



Cách đây nhiều năm, gia đình B đã dời ra phố (gần cầu KonKlor). Qua 
các phương tiện thông tin, B đã liên lạc được với bạn bè. Gần đây, B thường 

về Pleiku tham dự các cuộc họp mặt cùng thầy cô và các bạn. 

Chúng tôi rời Kontum khoảng gần 5 giờ chiều. Trời bắt đầu mưa. B và 

con trai đã đứng bên đường nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dần. Một 
ngày dã ngoại với sự hướng dẫn của B và tấm lòng hiếu khách của gia đình, 

đã để lại trong chúng tôi nhiều tình cảm đẹp và sự thán phục. Cảm ơn gia đình 

B. Cảm ơn trang Web LT đã là cầu nối, giúp chúng tôi có dịp quen nhau.Tình 
Pleiku giữa người và người càng thêm gắn bó, không có sự phân biệt dân tộc 

hay trường, lớp nào. 

Hôm ấy xe về đến Pleiku, trời vẫn còn mưa…  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
         

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

      Nguyễn Ngọc Anh 
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