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NHỮNG NGƯỜI BẠN PLEIKU CỦA TÔI 
 

 

Một văn hào Pháp đã nói “ Người ta chỉ viết được một cách 

hay nhất, những gì mình thích nhất, gần gũi nhất, thân thuộc nhất”. 

Tôi viết chắc không hay nhưng tôi thích, tôi cảm thấy gần gũi và thân 

thuộc.  

Tôi xin nói về những người bạn văn nghệ. Thơ văn của các bạn 

rất đa dạng. Tôi chỉ nói về những bài văn, bài thơ, những bản nhạc 

được phổ từ thơ mang dấu ấn Pleiku. Ban đầu tôi có tham vọng thực 

hiện một giai thoại của các bạn nhưng không dễ, bởi mỗi người mỗi 

hoàn cảnh và tâm tình có nhiều cách diễn đạt qua thơ, văn… Viết về 

một việc thực, người thật rồi đưa lên mạng, cả thế giới biết đâu phải 

chuyện đơn giản. Hơn nữa chúng ta là bạn bè, đâu phải là tri kỷ tri 

âm… Thế nhưng tôi thích những người này, vì họ biết cho tâm hồn 

mơ mộng, lãng mạn. Đó là chất xúc tác làm chúng tôi thông cảm và 

gần gũi nhau hơn. Tôi xin mạo muội viết những dòng cảm nhận về 

một số bài thơ, văn của các bạn mà tôi đã đọc và sắp xếp thơ theo thứ 

tự Alpha B của tác giả. Tất cả các đoạn thơ văn mà tôi minh họa trong 

bài viết này đều được trích nguồn từ Web LTPNPK (ltpleiku.com).  

 

Nguyễn Ngọc Anh:  

Nguyễn Ngọc Anh khi học TH Pleiku là người điềm đạm 

nhưng trong cuộc sống không gặp nhiều may mắn, chính những điều 

này làm cho tâm hồn Ngọc Anh thăng hoa. Anh viết văn  và thơ. Bài 

nào cũng man mác một nỗi buồn, chất chứa nỗi niềm chẳng hạn như 

bài “Phố núi của tôi” 

              … 

             Saigon mưa - Phố Núi cũng mưa 

             Trời giao mùa gió nồm qua cửa 

             Trong màn mưa, tìm bóng dáng yêu 



             Thời áo trắng sao nhiều kỷ niệm 

 

             Có mưa nào chìm trong phố thị 

             Tiếng chân ai bì bỏm qua mau 

             Có mưa nào đỏ hồng sắc máu 

             Cuộn thành dòng chảy xiết vực sâu 

 

             Saigon ơi - nỗi buồn đau đáu 

             Pleiku ơi - người vẫn trong ta 

             Sau cơn mưa trời sáng thôi mà 

             Ngày nào đó tình ca tiếp nối 

     … 

           Nguyễn Như Bá:  

Nguyễn Như Bá là thành viên hội nhà văn VN, có tặng tôi tập 

thơ “Nửa chiều Pleiku”. Sao không trọn đời với nhau mà chỉ nửa 

chiều? Chỉ nửa chiều làm lòng ta thổn thức và cũng nửa chiều tràn 

ngập yêu thương. Phố núi Pleiku lãng mạn vậy sao? 

Nửa chiều trời bỗng dưng mưa  

Nghe lòng thổn thức thông xưa bóng gầy 

Pleiku phố núi đường mây 

Đường về quán nhỏ vơi đầy cùng em 

Rượu suông dốc cạn tới đêm 

Tơ tình em sợi tóc mềm bay ngang 

Hồn anh bối rối miên man 

Khi không mình lại nợ nần gì đây 

              (Nửa chiều Pleiku)                                                                                       

       Văn Châu:  

Văn Châu là thành viên đồng thời là Trưởng Ban biên tập Hội 

Giáo chức Pleiku. Văn Châu có con cái đã trưởng thành. Văn Châu 

yêu đất trời phố núi, Văn Châu gắn bó tha thiết với Pleiku  trong bài 

“Đoản khúc cho Pleiku”. 

Pleiku chì một lần gặp gỡ. 

Là mang thương nhớ đến muôn đời 

Không biết tại trời gần,mây thấp 

Hay sương mù… làm má đỏ hồng môi 

Pleiku phố nhỏ tình thân lắm 



Gặp người dẫu lạ chốc thành quen 

Bè bạn “hú” nhau vài chục đứa 

“Nhậu” tưng bừng ca hát suốt đêm. 

 

Ngô Quang Diệp: 

Ngô Quang Diệp có thơ in thành sách, có tặng tôi một tập. 

Ngoài ra anh còn sáng tác nhiều thơ đăng trên các  trang web... Anh 

sống và gắn bó với Pleiku rất lâu. Đọc thơ anh ta thấy anh nhớ, anh 

thương những kỷ niệm đã khuất xa. Dường như quá khứ đã cho anh 

hơi thở, cho anh  cuộc sống. Anh vui với dĩ vãng nhiều hơn hiện tại và 

tương lai nhưng rất tha thiết với Pleiku. Anh từ đâu đến mà khi đọc 

thơ anh  tưởng như Pleiku là quê hương của anh. 

Tôi mời em hãy về thăm phố núi 

Quê hương tôi từng tuổi đã hồi sinh 

Quê hương tôi có non nước hữu tình 

Sớm sương trắng mơ màng trên bản Thượng 

… 

Dẫu bôn ba trên đường đời tất bật 

Những nhọc nhằn lầm lụi với lo toan 

Em về đây ngắm tia nắng hôn hoàng 

Trên những mẫu càfe hoa điểm trắng 

… 

Em sẽ thấy tâm hồn mình tĩnh lặng 

Giữa không gian và trời đất Tây nguyên 

Em hãy về nghe tiếng vọng thiêng liêng 

Của rừng núi đại ngàn bazan đất đỏ 

(Mời em về thăm Phố Núi - 2013)  

             

Bùi Ngọc Thành:  

Bùi Ngọc Thành nhỏ hơn tôi trên 10 tuổi nhưng gây cho tôi 

nhiều ấn tượng ngay ngày đầu gặp gỡ. Bùi Ngọc Thành bị sốt bại liệt 

từ nhỏ. Thế nhưng Thành đã có vợ, có con hẳn hoi con đang học đại 

học và anh hiện là Chủ tịch Hội người khuyết tật Pleiku. “Tàn nhưng 

không phế”. Thành đã tìm cho mình một việc làm thích hợp. Thành 

dự sinh nhật hai nơi Pleiku - Saigon của tôi. Hình ảnh làm tôi nhớ mãi 

là hôm sinh nhật là đôi nạng gỗ, Thành nhất từng bậc thang lên tới 



phòng tiệc một mình không cần ai giúp đỡ, rất tự tin. Tôi vô cùng thán 

phục trước nghĩa cử và ý chí vượt khó của Thành. Tôi nghĩ chính cái 

khiếm khuyết đã dồn nén Thành thoát ra những câu thơ, hơn thế nữa 

Thành còn có tấm lòng “Tôn sư trọng đạo”. Thành thấy luyến tiếc 

không gặp được thầy khi thầy ở nước ngoài về thăm quê hương. 

          Thầy về con lại đi xa. 

          Trên trang vở cũ vẫn là điểm không 

          Trật trầy vó ngựa ruỗi rong 

          Thắp đêm bằng cánh phượng hồng ngày xưa. 

          ... 

          Con xa không kịp về rồi 

          Đèo cao suối thẳm nghẹn lời hoài mong 

          Chiều mưa gió quất rát lòng 

          Nhớ thầy nhớ bạn bên sông quê người. 

 

Và Thành cũng rất lãng mạn trong tình yêu. Bài thơ “Xanh 

ngọn xuân xưa” ta thấy 

Tuổi đời là những dấu chân 

Chênh vênh giừa chốn hồng trần đẩy đưa 

Em về xanh ngọn xuân xưa 

Câu ca dao ngát trăng mùa nguyên tiêu. 

 

Nguyễn Minh Triết:  

Nguyễn Minh Triết là người em cùng trường, rất thân với em 

trai tôi thường ở lại nhà học tập. Triết như một gã lãng tử, ham vui. 

Thấy một tà áo, một mái tóc, một làn môi là làm thơ. Bất ngờ gặp lại 

thầy cô, bạn bè, con đường xưa cũ.v.v… là làm thơ. Triết làm thơ theo 

ngẩu hứng và cảm tính nhiều hơn. Phố núi là nguồn cảm hứng. Như 

trong bài “Trường anh trường em’.  . 

             Trường anh lưng chừng dốc  

             Phố xá đông vui người 

             Ngựa xe qua tấp nập 

             Nô nức lúc đến trường 

             Trường em trên đồi vắng 

             Thấp thoáng bóng người qua 

             Cảnh quan trông yên lặng. 



             … 

Trên đây là những bạn nam của tôi. 

Tôi xin nói về những bạn thơ nữ tôi quen. Viễn Du, Hoàng 

Đào, Ngọc Hương, Phan Lan Hương, Tuyết Nhung, Tùng Sinh. Đặc 

biệt trong thơ văn của họ tôi thấy phảng phất một nỗi buồn - về tình 

yêu, về thân phận.v.v… trong ấy có khi phẩn nộ, có khi thâm trầm 

đáng yêu làm sao… 

Viễn Du: 

Viễn Du người Bắc 54, là cựu học sinh Pleime (Pleiku) nhưng 

theo chồng về Buôn Mê Thuột. “Xuất giá tòng phu”. Nhưng rất tha 

thiết với Pleiku vì nơi ấy có mẹ già và những bạn thân. Ngoài làm thơ, 

văn, cô còn trông coi vườn café và chăm sóc con cái học hành thành 

đạt. Thơ văn của Viễn Du ta thấy rất hoài niệm, lãng mạn như trong 

bài “Vâng”  

 Vâng! Café đắng một mình 

 Một mình ta với, bóng mình trong đêm 

 Gác xưa, thềm cũ buồn tênh 

 Hồn ai? U uẩn bên hiên trăng tà 

 Là ta thôi! Với riêng ta 

 Tình xưa một mảnh. 

 Trăng đầy… tình vơi. 

 

Nguyễn Thị Đức:  

Nguyễn Thị Đức cũng người Bắc 54. Khì còn trẻ bạn là nữ sinh 

Pleime. Vào đời làm cô giáo. Đức đơn giản, nghiêm túc. Có lẽ bạn 

chọn nơi này làm nơi an nghỉ cuối cùng. Đức rất mặn nồng, gắn bó 

vời Pleiku qua bài viết của bạn: 

  “Pleiku - một thành phố nhỏ, bình dị, hiền hòa! Pleiku - nơi bao 

bạn trẻ học xong đại học và không quay về! Pleiku - nơi dường như 

không có chỗ vui chơi cho những người trẻ say chốn phồn hoa đô hội. 

Pleiku - nơi mỗi khi bạn bè về, nó luôn lúng túng không biết đưa đi 

đâu ngoài việc cùng bạn long nhong từng góc phố, từng con đường, 

từng hàng cây, từng quán cà phê, ngắm lại từng khuôn mặt bạn học, 

nhớ lại  từng kỉ niệm dưới mái trường xưa… Pleiku - thành phố không 

có gì để giữ chân những người trẻ trung, say ánh đèn màu, say cái mới 

nhưng sao Pleiku cứ cồn cào trong nỗi nhớ của nó mỗi lúc xa ? 



        Pleiku còn có gia đình nó, có Thầy Cô, có đồng nghiệp, có bao kỉ 

niệm, có bao bạn bè - những người lưu giữ kí ức cho nhau… Pleiku 

như đã trở thành một phần máu thịt của người dân phố núi, thành một 

cái gì không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Pleiku ! Bao người đã 

hát : “Em ơi có yêu anh hãy về cùng phố núi - nơi tình yêu vẫy gọi. 

Và em có yêu anh - hãy về yêu buôn rừng - dệt xanh đồng mênh 

mông… ” (Pleiku thân yêu - Ngọc Tường). Pleiku - một Pleiku “ chưa 

xa mà đã nhớ”! Làm sao có thể bỏ nơi này mà đi…” - (Pleiku va nó)  

 

Hoàng Đào:  

Hoàng Đào là người đa tài, ngoài viết văn, làm thơ, viết phóng 

sự, chụp hình, làm video… Hoàng Đào có óc tổ chức, nhanh nhẹn, 

hoạt bát, sẵn lòng giúp người khác khi cần. Tính tình vui vẻ, hòa 

đồng. Hoàng Đào rất nhạy cảm với hoa lá cỏ cây và những hình ảnh. 

Pleiku là một trong những nguồn cảm hứng. Trong bài “Phố núi của 

tôi”. Hoàng Đào bộc bạch: 

Pleiku phố núi của tôi  

Mùa này hoa nở dòng trôi thăng trầm 

Ven đường tím biếc bâng khuâng 

Lặng nhìn cánh bướm dần dần khuất xa 

              … 

Gió lùa lay nhẹ song thưa 

Thẩn thờ nhặt cánh hoa vừa  mới rơi 

Trải lòng chuyện cũ xa xôi 

Miên man kỷ niệm xa vời tầm tay. 

  

Phan Lan Hương:  

Không phải nói nhiều, cả Pleiku ai mà không biết vì ngoài viết 

văn, làm thơ, Lan Hương còn là giọng ngâm của đài phát thanh 

Pleiku. Có thể nói Lan Hương là người diễm phúc, cho  đến bây giờ 

vẫn có bờ vai nương tựa và hai con đã thành đạt. Thêm vào đó Lan 

Hương còn có quán café nho nhỏ, nơi họp mặt bạn bè. Khi về Pleiku 

tôi cùng bạn bè có ghé quán Lan Hương tâm tình hết buổi sáng. Pleiku 

đã gắn bó lâu ngày với Lan Hương và có dịp là dòng thơ tuông trào lai 

láng. Trong ngày về nguồn 2012 gặp lại bạn bè ngày xưa, tại Biển Hồ 

Pleiku. Lan Hương viết: 



… 

Con dốc nhỏ xuôi về câu hát 

“Em Pleiku má đỏ môi hồng” 

Để nghe lòng bâng khuâng 

Một thời gừng cay muối mặn. 

…   

Ngoài kia sương rơi giá buốt lạnh lùng 

Bên nhau sớt chia từng hơi ấm 

Pleiku ơi cho dài đêm vô tận 

Đến bên người lắng đọng chút tình riêng. 

                                  

Ngọc Hương:  

Ngoc Hương dù có nỗi buồn riêng nhưng Ngọc Hương vẫn tha 

thiết với thầy, với bạn. Nhưng tình yêu đã làm cho Ngọc Hương ray 

rứt. Ngọc Hương bùi ngùi, thương xót luyến người đã ra đi. Rồi lãng 

mạn trách thầm sao người đí chỉ có một mình cho kẻ ở lại trùng trùng 

nỗi nhớ.  

  Người xa phố núi thật rồi 

  Câu thơ lắng một nỗi sầu tơ vương 

  Những là nặng nhớ hoài thương 

  Một bàn tay vẫy khói hương chạnh lòng 

  Dã quỳ vàng cháy chờ mong 

  Buồn chi gió khát ruỗi rong cuối trời 

  Cồng chiên vương vít bồi hồi 

  Thông xanh nuối tiếc chưa lời chia xa 

  Khuya khoắt với mãnh trăng tà 

  Chung chiêng bóng lẽ, quỳnh hoa nở rồi 

  Người đi chỉ một mình thôi 

  Pleiku vẫn vẹn nào vơi nỗi buồn. 

 

 Tuyết Nhung:  

 Tuyết Nhung học ban A sau tôi mấy lớp nhưng nhỏ tuổi hơn tôi 

nhiếu. Tuyết Nhung rất tha thiết với thầy xưa, bạn cũ với phố nhỏ 

Pleiku nhưng cô ít thể hiện trong thơ văn. Dường như thơ của Tuyết 

Nhung dù nói về nỗi ray rứt khắc khoải của tình yêu nhiều hơn. 



Nhưng Pleiku vẫn khắc khoải về bạn xưa trường cũ. Trong thơ của 

Tuyết Nhung có bài “Thăm trường cũ” 

Chiều nay đứng lặng giứa sân trường 

Năm tháng không phai nỗi nhớ thương 

Gió bụi dặm trường luôn vững bước 

Dãi dầu mưa nắng mộng bình thường 

Cổng trường còn đó thay tên mới 

Mái ngói giờ đây phai sắc hương 

Nhớ mãi bạn bè hôm tiễn biệt 

Dòng đời đôi ngã rẽ trăm đường. 

 

Tùng Sinh: 

Tùng sinh biết làm thơ, viết văn từ ngày còn đi học. Với tâm 

hồn lãng mạn, nhạy cảm cô thường đưa bạn bè thân thiết đến vui chơi 

tại “Trại Hoa Vàng” của gia đình, nhưng cô rất tha thiêt với Biển Hồ 

Pleiku nơi cô có nhiều kỷ niệm đẹp với bạn bè. Tùng sinh thể hiện 

trong bài viết “Viên Ngọc Bích” của Pleiku. 

  “Tôi yêu Biển Hồ không chỉ vì cảnh thiên nhiên đẹp. Nơi ấy  

còn in bao dấu chân kỉ niệm của bạn bè thân thương một thời tuổi trẻ. 

Thời học sinh, chúng tôi thường rủ nhau đi picnic ở Biển Hồ. Và chụp 

hình lưu niệm.  Nơi ấy đã từng chứng kiến bao chuyện hợp tan và biết 

đâu đấy… cả những lời thề hẹn. Những khung cảnh lãng mạn, trữ tình 

của phố núi mờ sương luôn mời gọi con người tìm đến. Vì thế, ai đã 

từng sống gắn bó lâu dài với phố núi Pleiku mà không biết Biển Hồ 

mới là chuyện lạ!...” 

     Đúng vậy. Đó là nơi bắt đầu những tình yêu. Mà tình yêu của con 

người thì chưa bao giờ ngừng lại” . 

Ngoài các bạn viết văn làm thơ còn có Nguyễn Đình Chi bút 

hiệu Nguyễn Bích Hằng là một nhạc sĩ. Bích Hằng đã phổ nhạc thơ 

của bạn bè như: Ngoại Ô Mây Trắng, Hoa Tím Ngày Xưa, Màu Tím 

Pensee, Mưa Vẫn Rơi.v.v… 

Nếu có dịp dự các buổi họp mặt liên hoan chúng ta sẽ thấy vợ 

chồng Ngô Văn Hòa với cây ghita say sưa hát. Bộ tứ Kim Trang, 

Quỳnh, Thủy, Phi Yến với những chiếc váy vải sọc dân tộc múa bài 

Trăng Sơn Cước, Tiếng Chày Trên Sóc Bambo, Tabu hoặc Tiếng 



Trống Mê Linh.v.v… Những bạn này đã ngoài 50 nhưng máu văn 

nghệ trào dâng mọi lúc mọi nơi…  

Những người bạn Pleiku của tôi đó! Lĩnh vực nào cũng có. 

Chính cái phố núi nhỏ bé này đã sản sinh ra những con người như thế. 

Sao mà không nhớ, không thương, không muốn quay về… Trong 

phạm vi hạn hẹp bài này hơn nữa từ năm 1980 tôi đã xa rời nơi ấy nên 

không biết được nhiều, có lẽ còn nhiều bạn văn nghệ nữa mà tôi 

không được vinh dự nói hết, viết hết. Các bạn làm văn nghệ để trải 

lòng mình, để chia sẻ những nỗi niềm, những buồn vui trong cuộc 

sống. Có những bạn làm thơ viết văn, sáng tác nhạc như dạo chơi, như 

ăn như uống hằng ngày. Bình thường thôi, đâu khó khăn gì. Nếu đời 

sống kinh tế đủ đầy tôi sẽ không ngần ngại trở về bởi ở đó - Khi ra 

đường là có phố xá tình thân, có bạn bè, có em má đỏ môi hồng, có 

thơ văn quanh quần bên mình. ÔI! Hân hoan và ấm áp biết dường nào. 

  Mỗi người một hoàn cảnh, một cá tính. không lẫn với ai được, 

nhưng làm tôi nhớ mãi... Khi viết bài này tôi lo lắng sợ không còn cơ 

hội để trải lòng mình trên trang giấy, không được chia sẻ với bạn bè 

nỗi niềm của mình, nên tôi viết vội. May mà...! Mỗi lần có dịp gặp 

nhau là vui mừng. Mỗi lần điện thoại, đầu dây bên kia có trả lời là biết 

các bạn còn mạnh khỏe, biết các bạn còn hiện diện trên thế gian này là 

tôi an tâm. Vì tuổi đời chúng ta đã về chiều…  Tôi nói không phải là 

đãi bôi. Tôi nói với tấm lòng, với những rung động thật sự của con 

tim, 

 

 

     ĐỖ VĂN NGỌC 

                                                              Saiogon - Tháng 3/2014 


