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   Sinh Nhật Thầy Thành, March 08 2014 

Đã lâu tôi mới có dịp trở lại thành phố San Jose, California trong trạng thái nghỉ ngơi...trước là tham dự 

sinh nhật Thầy Trần Đình Thành, Thầy Thái Văn Duy & Thầy Jim Bigelow (pre-birthday!);  và sau là có dịp 

gặp gở thăm hỏi  các anh chị cựu học sinh Pleiku thuộc thế hệ đàn anh của tôi; nhất là Phạm T. Xuân 

Hồng (Porland, Oregon), Lê Xuân Hảo (Shreveport, Louisiana) mà tôi được biết hơn 5 năm nay nhưng 

chưa lần biết mặt … có lẽ vì đó là những chân tình, qúy mến của người Pleiku chăng? 

Sáng thứ bảy, tôi làm tài xế đưa Xuân Hồng và Xuân Hảo đến nhà hàng Rong Biển, San Jose. Người đến 

sớm nhất và đúng giờ nhất là “Ông Jim”, cựu gíao sư Jim Bigelow Trung Học  Pleiku 1966-1968. Trông 

thầy Jim khoẻ mạnh, vẫn đẹp trai với tóc hớt ngắn, điềm đạm và hoà đồng trò chuyện cùng các anh chị 

em cựu học sinh, bao nhiêu kỷ niệm của ngày thơ ấu Pleiku chợt về trong tôi. Nhớ những giờ học Anh 

Văn với Thầy Thành, Thầy Đàm và được luyện gịong bởi Ông Jim qua tập English For Today. Mái tóc vàng 

kim của “Ông Jim” ngày xưa đã lấm tấm muối tiêu do những mưa nắng thất thường của Pleiku gần 50 

năm trước và những thăng trầm trong cuộc sống của xứ Cờ Hoa, nhưng nụ cười hiền hòa, tính tình cởi 

mở vẫn đầy ắp. Tôi nhớ đến chiếc Vespa màu trắng lấm bụi đỏ cao nguyên của “Ông Jim”ngày xưa (thầy 

vẫn xưng và thích được gọi: Ông Jim) mà bao nhiêu các chị lớp lớn hằng yêu thích ...! Thấm thoát đã gần 

nửa thế kỷ… bao nhiêu vật đổi sao dời, nhưng “Tình Thầy Trò Pleiku” như không bao giờ thay đổi, nhất 

là “Ông Jim” một người Mỹ khi đến Pleiku theo Đoàn Thanh Niên Chí Nguyện Hoa Kz, lúc mới 22 tuổi… 

Tôi đùa với Jim “ngày xưa là Thầy Jim, nay là Ông Jim và là “Mỹ Anh - Mỹ Em” của chúng tôi. Tôi bắt gặp 

trong ánh mắt của Jim một niềm kiêu hãnh, biết ơn và cảm động như người thân trong gia đình tìm về tổ 

ấm…, và phải chăng trong Jim, một phần cơ thể đã được vun xới, bồi đắp bằng dòng nước Biển Hồ 

hoang dại và đất đỏ của Pleiku…!!!   

 

“Ông Jim, Thầy Thành-Cô Khang-Vũ Nghĩa, Mộng Lành và anh Quy” 



Và đây các anh chị em cựu học sinh Pleiku lớp lớn hơn tôi như anh Nguyễn Viết Quy (Mộng Lành), anh 

chị Nguyễn Sa, Vũ T. Nghĩa (Kurt), Thu Tâm, và Vũ T. Thuần (em của Nghĩa). Nhất là anh chị Lê Văn Lợi 

(Tuyết Nhung) cùng Lê Xuân Hảo và Vũ T. Nghĩa đã bí mật phối hợp cùng các con của thầy cô  (Khoa, 

Khiêm, Kim Thư ) , tổ chức buổi Mừng Sinh Nhật thượng Thọ 75 cho Thầy Thành.   Bởi vì Thầy Thành rất 

mong muốn gặp gỡ các học trò cũ Pleiku trong tình yêu thương của gia đình, nên Cô Khang và em Khoa 

đã cùng Xuân Hảo, Anh chị Lợi, Nghĩa chỉ nói là tổ chức họp mặt “Pleiku Mini”, dấu kín chuyện sinh nhật 

của Thầy Thành, ngay cả sự hiện diện của các con, và cháu nội ngoại của thầy trong hành lang nhà hàng.  

 

Thầy Thành-Cô Khang bên chiếc bánh Mừng Sinh Nhật 75th  cùng gia đình và cựu G/s & H/s Pleiku 

Tôi nhìn thấy được sự  xúc động cao điểm trong ánh mắt ngấn lệ  của Thầy khi mà chiếc bánh mừng sinh 

nhật được con cháu của thầy  mang lên  với 3 ngọn đèn cầy_ tượng trưng cho ba phần tư số tuổi của 

cuộc đời , và  tất cả cùng hát vang lời Chúc Mừng Sinh Nhật cho Thầy.  

Thưa thầy, em kính mừng sinh nhật Thầy  với một ước mơ sẽ được tham dự sinh nhật Thầy tròn 100 

tuổi, mà anh chị Lợi  và Xuân Hảo đã xí phần tổ chức nữa. Bao nhiêu chuyến đò Thầy,  qúy Thầy Cô khác 

đã dạy dỗ, lèo lái, uốn nắn, dìu dắt giúp chúng em  thành nhân và thành danh như ngày hôm nay. Với 

năm tháng, với  những thăng trầm của cuộc sống Thầy đã đi qua sau 75 năm đã làm trĩu nặng vai Thầy. 

Chúng em xin cảm ơn Thầy và qúy Thầy Cô.  Cặp kính Rayban của “Thầy Thành Kennedy”  mà chúng em 

hằng yêu mến, kính trọng, ngưỡng mộ nay đã nhường chỗ cho cặp kính bifocal, nhưng qua đó em cảm 

nhận được ánh mắt  yêu thương qúy mến chân thành của Thầy và Cô. Em và các bạn Pleiku cảm tạ Bề 

Trên đã ban cho Thầy được nhiều sức khoẻ, một gia đình hạnh phúc tràn đầy yêu thương từ cô  Khang 

và  con  cháu Thầy.   

Thầy biết gì  không,  thưa Thầy? Viết đến đây tự nhiên em lại nhớ và thèm buổi cơm tối  “thịnh soạn” tại 

nhà Thầy. Nhớ nhất là món  cá kho khô tuyệt vời, với dưa chua đặc biệt của  “Cô Khang San Jose”, mà 



em được biết lúc nào Thầy Duy và Cô Thanh Hảo cũng phải có để mang về, món canh sườn cải đắng “cây 

nhà lá vườn” . .. Cảnh quay quần bên khung cửa nhà  bếp cùng Thầy cô và các em, bên Thầy Duy và Cô 

ThanhHảo … ôn  chuyện Pleiku ngày xưa và ngày nay. Tất cả là những kỷ niệm khó quên đối với em. Một 

lần nữa, em xin cám ơn Thầy Cô.  

 

Khung Cảnh Buổi Sinh Nhật và Họp Mặt Pleiku Mini (xa bên phải: em Khoa & Khiêm & Thư & gia đình)  

 

Ông Jim-Thầy Thành-Cô Khang-Thầy Duy-Anh Sa & Hiền Nội-Thu Tâm -Thuần 

Phạm Xuân Hồng-Tuyết Nhung-Anh Lợi-Anh Viết Quy-Mộng Lành-Xuân Hảo và Vũ Nghĩa. 

 

Ở đâu có những người phụ nữ giỏi dang như Vũ Nghĩa, Xuân Hảo,  Xuân Hồng, Tuyết Nhung …là có lắm 

cái vun tròn, chu đáo đáng yêu !   Sinh nhật của Thầy Thành, nhưng là “Tiền Sinh Nhật 7xth ” của Thầy 



Duy và Ông Jim, mà thầy Duy bảo là“nhằm năm tháng rồi”, vì Thầy chỉ muốn là sinh nhật thứ x0th!   Tôi 

phải “bốc thơm” Nghĩa và XH một chút, vì đã cho tôi có dịp tạ tội cùng Cô Thanh Hảo và Thầy Duy “nồi 

bún riêu” ở Melbourne, Florida hơn một năm về trước (Tháng 3, 2013, tôi đi công tác ở Melbourne, gọi 

điện thoại thăm hỏi, và hẹn hôm sau 7pm ghé thăm Cô Hảo và Thầy Duy. Ngày hôm sau cuộc họp kéo 

dài ngoài dự tính, qúa giờ đến 9 giờ đêm, rồi phải trả hotel, lái xe đi KSC/ Cape Canaveral đễ tham dự 

buổi họp sớm lúc 7giờ sáng hôm sau. Tôi quên mất không báo cho Thầy Cô, phải tội ăn đòn!, và đâu biết 

côThanhHảo đã nấu nồi bún chờ tôi ăn tối. Mãi đến khi về lại Cali vào cuối tuần  mới gọi CôThầy xin lỗi 

thất hẹn. Áy náy cả năm nay vì không có dịp tạ tội cùng Cô Thầy!!!). 

Thưa Cô và Thầy, lâu lắm rồi em mới có dịp thăm thầy cô. Có lẽ khí hậu vùng biển của San Carlos, 

California và “baby sitter jobs không lãnh lương mà còn tốn tiền hưu trí trả fairground, toys.. vé tàu bay 

đi về …. đã “cải lão hoàn đồng”, trông Thầy và Cô như cặp vợ chồng 50 mà thầy vẫn đùa trong buổi tiệc.  

Em rất hy vọng Khắc Hải, Lượng và em  sẽ được cái vinh dự tổ chức sinh nhật 75th của Thầy. (Em phải đòi 

nợ Hải và kiếm người “đỡ vai”, vì gần 30 năm trước Thầy đã đứng ra làm chủ hôn, thay mặt gia đình của 

Hải, cưới vợ cho Khắc Hải ở New York!). 

 

Thầy Thái Văn Duy- CôThanhHảo và Cửu Dũng. 



Văng vẳng trong tôi còn: tiếng cười nói hàn huyên, kể chuyện gia đình cháu nội cháu ngoại, dành nhau 

trả tiền nhà hàng của các anh chị em cựu học sinh Pleiku; giọng nói, tiếng cười và tính tình rất humble 

của Jim;  tiếng hỏi thăm đầm ấm, vỗ về, nhất là tiếng “trách yêu”  của Cô Khang và Thầy Thành; tiếng gọi 

“Chú Duy” thân thương và rất gần gũi từ các em con Thầy Thành khi Thầy Duy rời bàn qua thăm hỏi 

Khoa, Khiêm, Thư…và các cháu;  tiếng hỏi thăm, trò chuyện, quan tâm đến học trò cũ, chuyện Liên 

Trường Pleiku của CôThanhHảo,  tiếng kể chuyện Pleiku ngày xưa và nay của Thầy Duy… tất cả đang 

quyện tròn trong ký ức Pleiku, nơi tôi khôn lớn và trưởng thành, sưởi ấm lòng tôi trong màn đêm dài của 

chuyến bay tối Chúa Nhật 3/9 đi công tác xa nhà ở San Antonio, Texas…/.  

Fountain Valley, tháng 3 năm 2014 

Nguyễn Cửu Dũng (David C. Nguyễn). 

 

 

 

 


