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LỆ CẦN KHOAI 
 

 “Lệ Cần Khoai” là khoai lang của xã “Lệ Cần” thuộc thị xã Pleiku tỉnh Gia Lai. 

Giống khoai này đã theo chân những người di dân đất Quảng Nam khi đi lập 

nghiệp. Nó là đặc sản của Pleiku và ”Lệ Cần Khoai” đã sớm đi vào thơ văn : 

         “Cảm ơn gia đình ông giáo Quế. 

 Thếch tôi một bữa “Lệ Cần khoai”…(*) 

 

Khi trường Lệ Cần được đôn lên cấp hai. Niên khóa 1976-1977 tôi  được 

chuyển về nơi đó công tác cùng các đồng nghiệp: thầy Não, thầy Hùng, thầy Tuấn, 

thầy Kê, thầy Bá, cô Hạnh, cô Hà, cô Vinh, cô Tính v.v… Những ngày cơ cực vậy 

mà vui! Tất cả thầy cô ngày ấy nay đã về hưu, một số đi nươc ngoài còn sống hay 

đã chết. Khi dạy ở đó “Lệ Cần khoai” ngày nào chúng tôi cũng được ăn. Đúng vụ 

thì khoai tươi, trái vụ thì khoai khô. Tre già măng mọc. Thời thế có thể thay đổi, 

con người già sẽ chết nhưng ngôi trường vẫn sừng sững còn đó, các em thơ vẫn 

ngày ngày cắp sách đến trường và chúng ta những người thầy, người cô vẫn tiếp 

nối từ thế hệ này sang thế hệ khác và sống mãi trong lòng những học sinh yêu dấu. 

 Hồi đó còn trai trẻ rất hăng say. Thấy các em học sinh thiếu lớp, chúng tôi 

kết hợp với xã, vận động nhân dân cùng nhà trường vào tận rừng sâu cách trường 

trên mười cây số chuyên chở bằng xe bò, đốn cây cắt tranh xây dựng cho các em 

hai phòng học và  câu thơ trên đã in sâu vào tâm trí tôi từ dạo ấy. Đồng nghiệp hồi 

đó khi bức xúc đã mấy câu thơ tiêu cực: 

             “Chiều ba mươi “thầy giáo” “tháo giày” đem chợ bán 

              Sáng mồng một “giáo chức”, ”dứt cháo” đón Xuân sang”. 

 Có thực mới vực được đạo!  Thầy giáo đã nghèo, thời bao cấp càng nghèo 

hơn. Tôi bỏ cuộc. Không còn trong hàng ngũ của đồng nghiệp, về Sai Gòn bon 

chen sinh sống cho đến ngày nay nhưng lòng bao giờ cũng nhớ về Pleiku, nhớ 

ngày xưa cắp sách và hằng năm có một ngày chúng tôi tổ chức họp mặt truyền 

thống…  

 Gần trưa ngày 22/11/2014  Ngọc Huê từ Pleiku đến nhà tôi. Hai tay nặng 

trĩu hai giỏ nhựa. Tôi hỏi: 



- Đồ gì mà nặng thế? 

- Đồ em mang về cho thầy, cô và các bạn trong buổi họp mặt ngày mai. 

Ngọc Huệ nói tiếp: 

- Cho em gởi, chiều em quay lại. Bây giờ phải đi thăm con em… Sau khi 

mang hai giỏ nhựa vào nhà. Ngọc Huệ vội vã đi ngay, xem ra như không có thời 

gian. Tôi chợt nhớ ra thầy bạn từ xa về thời gian rất eo hẹp. Họ phải tranh thủ một 

công hai ba việc. Về họp măt, kết hợp thăm con cháu học hành, hoặc làm các việc 

khác…  

Thường xe chạy ban đêm, chắc thầy, bạn đi vào tối thứ bảy 22 sáng 23 chủ 

nhật, nghỉ ngơi đến 10 giờ ngày 23 họp mặt là vừa, trừ những người có công việc 

phải đi sớm một vài ngày… Thăm con xong khuya lắt Ngọc Huệ mới về. Tôi ngủ 

sớm. “Nhà tôi” tiếp Ngọc Huệ. Hai chị em chuyện trò rât lâu … 

Sáng hôm sau vào bếp, thấy rổ khoai lang to tướng rửa sạch để ráo nước trên 

bàn. Tôi hiểu ngay đó là “Lệ Cần Khoai”. Mọi việc nấu nướng xong Ngọc Huệ sắp 

xếp khoai lang vào hai giỏ nhựa cùng mấy anh em chở gần 500 quyển sách ”KỶ 

YẾU - PLEIKU- MỘT THỜI ĐỂ NHỚ“ về nơi họp mặt. Trong bàn liên hoan “Lệ 

Cần Khoai” được xếp chung với các món ăn tây, tàu đặt nhà hàng. Ngọc Huệ đã 

“thếch” chúng tôi một bữa Lệ Cần Khoai”. Nó không những là cái nhìn tinh tế, mà 

còn là tấm lòng của Ngọc Huê. Ngọc Huệ còn cho thầy trò Pleiku nhớ về Pleiku. 

 “Của một đồng, công một lượng”. Đi quanh các bàn liên hoan tôi thấy ai 

cũng cầm củ khoai lang cho vào miệng đầu tiên. Có ăn mới thấy vị ngọt bùi của 

“Lệ Cần Khoai”. Nó ngọt bùi như tình cảm  của thầy trò Pleiku đã chia sẽ trên 40 

năm nay. Có bạn hỏi tôi tại sao thầy trò Pleiku gắn bó với nhau lâu như thế? Thì 

đây là một trong những yếu tố đó. 

 

Đỗ Văn Ngọc 

tháng 11/2014 

 

(*)Không biết tôi đọc đâu đó lâu quá đã quên. 

             

 

 


