
Niềm vui vỡ òa. 

 
Hôm nay chủ nhật 10/8/2014 như thường lệ thầy trò Pleiku họp 

mặt tại nhà anh Ngọc. Vẫn căn nhà nhỏ, vẫn những khuôn mặt 

thân quen nhưng đông hơn, vui hơn. Chúng tôi muốn chia sẻ niềm 

vui ấy với tất cả mọi người. 

 Niềm vui thứ nhất: Niềm vui mà bất cứ các bậc cha mẹ nào 

cũng cảm nhận được và bè bạn nào cũng muốn  chung vui. Xí một 

phụ nữ nói chung  và một nữ sinh Pleime và Pleiku (ngày xưa đệ 

nhị cấp chỉ học ở Pleiku) đã lặn lội từ Pleiku về Saigon, trong ngày 

họp mặt tháng trước Xí đã tận tay trao cho thầy trò Pleiku thiệp 

mời đám cưới con trai út của mình. 

 Không làm sao nói hết những nhọc nhằn gian khổ, dãi dầu 

mưa nắng suốt 31 năm nuôi dạy con khôn lớn rồi hôm nay lo cho 

con nên bề gia thất. Chúng tôi vô cùng thán phục nghĩa cử cao cả 

ấy của người mẹ đơn độc… Trên đời này chắc không hạnh phúc 

nào hơn! 

 Xí à! Thầy Trung, Hiệu trưởng của học sinh Pleiku cách đây 

trên 40 năm.  Một con chim đầu đàn, đã 74 tuổi mà thầy đã vượt 

một đoạn đường trên 50 cây số với ổ gà, ở voi dằng xóc để về dự 

đám cưới con của học trò mình. Tình cảm của thầy trò Pleiku là 

vậy đó. “Nói mấy cho vừa”….  Thầy trò anh đã chuẩn bị và có măt 

tại Pleiku vào trưa ngày 16/8/2014 để chung vui với em và gia 

đình. 

  Niềm vui thứ hai: Đó là niềm vui quyển sách mà những 

người chủ trương và ban biên tập sẽ góp nhặt hết những người làm 

thơ, viết văn đăng trên trang Web liên trường Pleiku và facebook 

từ trước đến nay. Tên sách là: “Pleiku- Một thời để nhớ” chắc chắn 

sẽ hoàn thành. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của 

thầy trò Pleiku về tinh thần lẫn vật chất. 

 Nước ngoài có thầy Duy, thầy Thành, thầy Dự cùng các bạn 

Cửu Dũng, Hữu Lượng, Xuân Hảo v.v…Có ý kiến cho rằng tiền in 

sách nếu dư ra, tùy theo dư nhiều hay ít nên mua cái gì đó tặng 

Thầy, Cô là có ý nghĩa nhất. Cũng có ý kiến cho rằng thứ nhất 



cước bưu điện nước ngoài rất mắc nên không cần gởi ra nước 

ngoài. Thứ hai là nên vận động mọi người mua sách trước, khi nào 

đủ tiền hãy làm. 

 Thưa thầy và các bạn, chúng em in quyển sách với chủ đề 

“Pleiku- Một thời để nhớ” không phải để khoe tài viết lách hay 

kinh doanh mà muốn cho thầy và các bạn có một cái gì làm kỷ 

niệm và để lại cho đời sau. Cho nên bằng cách nào đó chúng em sẽ 

gởi cho các thầy và bạn. Lại nữa chúng em đã già sợ không còn cơ 

hội… 

 Trong nước có các thầy Trung, thầy Phong, thầy Phát và các 

bạn Hoa Đô, Đông Lê, Như Bá, Ngọc Huệ v.v… nhất là anh 

trưởng ban liên lạc liên trường Pleiku Huỳnh Kim Mãnh đã dõng 

dạt tuyên bố “ Ban biên tập còn thiếu bao nhiêu tiền trong việc in 

sách, chúng tôi cho mượn”. Một sự giúp đỡ không vụ lợi. Như vậy 

chúng tôi phấn khởi và yên tâm bắt tay vào viêc. “Niềm vui vỡ 

òa”. 

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng thầy trò Pleiku trong và 

ngoài nước. Mến chào đoàn kết. 

 

    Đỗ Văn Ngọc 

          (Saigon, tháng 8/2014) 

 


