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THĂM THẦY 

 
Người xưa nói “Ngũ thập tri thiên mệnh”. Giàu nghèo đến 50 tuổi đã rõ. 

Chúng ta đã ngoài 60 có người hơn thế nữa. Sức lực không còn, đầu óc lú 

lẫn… Khi về chiều, ngoài vợ, chồng, con cháu, chúng ta còn có thầy, bạn ngày 

xưa. Họp mặt là dịp để thấy nhau, gặp được nhau và không hối tiếc khi bạn 

qua đời.  Đến nhà bạn là vì tấm lòng của bạn, của ta, của người Pleiku chứ 

không phải săm soi, phân biệt giàu nghèo. Đến nhà bạn, thứ nhất là đỡ tốn 

kém, thứ hai là tình cảm. Chúng ta có thời gian tha hồ, thoải mái chuyện trò 

mà không ảnh hưởng đến người chung quanh. Vì vậy không nhất thiết là nhà 

anh Ngọc, mà bất cứ lúc ở đâu bạn nào hiểu biết là chúng ta đến. Chúng ta đã 

làm điều đó nhiều năm nay, đến nhà nhiều bạn sống rải rác khắp các quận 

huyện trong thành phố. Không lẽ chúng ta là học trò! mà cứ bắt thầy đi từ 

quận này sang quận nọ, từ nhà này tới nhà kia v.v... trong những ngày họp 

mặt. 

Cho nên lần này, thay vì tổ chức tại nhà anh Ngọc, chúng tôi đến Long 

An thăm thầy sau hai năm. Nhà thầy nằm trên đường đến Tầm Vu cách trung 

tâm Long An 3 km và cách Saigon 50 cây số. Đồ ăn thức uống đã chuẩn bị 

trước và mang theo xe. Anh Ngọc Dũng ủng hộ một con heo quay. Anh Giáo 

đi xe 6 chỗ, mang theo 

bánh hỏi và một chai 

rượu vang. Còn lại bao 

nhiêu chúng tôi chia 

nhau thanh toán. Đây là 

“độ bền” trong một tập 

thể. 

 Các anh chị lớn của 

thầy cô, đã có gia đình, 

sống, làm việc tại thành 

phố thỉnh thoảng về 

thăm. Cảnh nhà hiu 

quạnh quá. Chỉ có thầy 

cô với nhau sớm chiều trong căn nhà nhỏ. May mà có màu xanh và hương 

thơm, trắng của vườn Thanh Long, và công việc vườn tược cũng đỡ buồn. 



Thấy cảnh vất vả, đạm bạc của thầy cô. Anh Giáo đã dúi vào tay cô một số 

tiền, cô xúc động… 

 

 Chúng tôi đến nhà thầy lúc 11giờ trưa. Chúng tôi không ngần ngại cùng 

cô lao vào bếp mỗi người một tay, cho thức ăn mua sẵn vào bát đĩa, các bạn 

nam lấy beer, đá, ly, chén, đũa… Chúng tôi đã quên đi cái nắng chang chang 

và hơi nóng từ mái tole hắt xuống của buổi trưa. Chúng tôi ngồi bệt trên tấm 

bạt, vừa ăn uống vừa chuyện trò, người này, gắp từng đũa thức ăn và rót từng 

ly bia cho người kia rất tự nhiên và vui vẻ trong không khí thân thiện như anh 

em một nhà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa - … - Chị Tâm - Lê Thị Xuân Hoa - Chị Đông - Chu Bá Thơ 

 

Trong buổi tiệc, tôi lấy ra cái mail mà thầy Trần Đình Thành gởi thăm tôi 

và thầy trò Pleiku cách đây không lâu, đọc cho các bạn nghe. Thầy Thành 

viết: “ Rất mừng được liên lạc với em sau nửa thế kỷ xa cách từ nửa vòng trái 

đất…Có lẽ 5 năm dạy học tại Pleiku đã để lại cho thầy nhiều kỷ niệm sâu sắc, 



những dấu ấn quý giá. Từ thành phố thân thương, không khí nhà trường cho 

đến tình cảm của đồng nghiệp và học sinh cũ. Trải qua ¾ cuộc đời thầy còn 

nhận được tình thương đó… Xin cảm ơn thượng đế đã cho thầy hưởng ơn lành 

này. Cảm ơn em đã viết một bài nhân sinh nhật của thầy đăng trên Website 

Liên trường Pleiku. Nhờ vậy mà sợi dây liên lạc của gia đình Trung học 

Pleiku bền chặt… Xin ơn trên phù hộ cho em và gia đình. Cho thầy gởi lời 

thăm hỏi đến tất cả anh chị em Pleiku mà em thường gặp. Chúc tất cả bình an, 

sức khỏe, may mắn”. 

Thầy Trung cũng cùng quan điểm với thầy Thành. Các bạn đã lắng nghe 

lá thơ của thầy Thành bên kia gởi về thăm và lời thầy Trung tại đây nói: “Đây 

là lần thứ hai các em đến thăm. Thầy đến Pleiku năm 1967 và rời nơi âý năm 

1972. Sau một thời gian không nhiều dạy học ở đó. Không những thầy mà các 

thầy, cô khác đã đón nhận được sự tôn kính và tình cảm sâu đậm các em … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Bích - Hoa - Thầy Trung - Anh Ngọc - Chị Đông 

 

Sau lời thầy tôi cũng có đôi lời tâm sự với bạn hữu: “Mới đó mà thấm 

thoát đã 5 năm chúng ta ngồi lại với nhau để chúc mừng nhau và nói về công 

lao dạy dỗ của thầy, cô. Số lượng mỗi ngày đông hơn, ngày vui của chúng ta 

tồn tại đến hôm nay là do tấm lòng của mỗi người. Không phải chúng ta gặp 

nhau để “nhậu” mà để “tri ân” Thầy - Cô, để biết “ai cơ nhỡ mà viếng thăm, 

giúp đỡ”. “Ai còn, ai mất mà chia buồn”. Như tiễn đưa thầy Kim Tuấn, thầy 

Hoàng Châu, mẹ của anh Ngọc, mẹ của Hoàng Trần, mẹ của Văn Thìn v.v… 

Bạn bè thì vợ của Lai, Quý Hoan, gần nhất là bố của Ngọc Dũng.v.v… Còn 

viếng thăm, giúp đỡ thì thầy Mai Đặng, thầy Phong, thầy Phước.v.v… Theo 



tôi Pleiku cách đây năm, sáu chục năm. Thế hệ chúng ta không phải là nơi 

chôn nhau cắt rún mà từ nhiều nơi đến, nhưng rất gần gũi như anh em. Có lẽ 

Pleiku là một thành phố nhỏ. Có đồi núi chập chùng, Có em má đỏ môi hồng, 

dễ thương, có mưa giăng buổi sáng, có mây thấp buổi chiều, có đêm hút sâu 

dìu em chung một cây dù tình tự. Và nhất là trong thời chiến tranh trước 1975 

cái chết như trở bàn tay khiến người ta thương nhau nhiều hơn. Phải không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gần tàn buổi tiệc vợ thầy Trung xé các tờ báo cũ gói những gói nhỏ, nào 

là bánh tét, nào là thịt quay bảo chúng tôi mang về cho con cháu. Giống như 

bà nội, bà ngoại, khiến tôi nhớ đến những ngày giỗ của gia đình. Nếu chúng ta 

đến một nhà hàng sang trọng có được cái tình cảm thân thương đó hay không? 

Đến 2 giờ chiều chúng tôi chia tay. Bỏ lại Cô, Thầy với vườn Thanh Long. 

Khi xe chuyển bánh, quay lại thấy ở đầu ngõ ánh mắt Thầy Cô lưu luyến trông 

theo… 

Đỗ Văn Ngọc 

Saigon - 5/2014 

 

----- 

Hình ảnh : Anh Đỗ Văn Ngọc & Ngô Tấn Bình 
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H2/ Anh Ngọc -  Thầy Trung - Trấn Phương - … - Anh Dũng 
 


