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Đời người ngắn ngủi quá, thấm thoát đã 50 năm thầy trò mình xa 

nhau. Lúc đó là năm 1964 -1965 em học lớp đệ ngũ hay đệ tứ gì đó. Đọc bài 

viết của Cửu Dũng “Một chuyến đi: Sinh Nhật Thầy Thành” trên 

ltPleiku.com, với một số hình ảnh minh họa. Nhờ vậy em thấy được thầy, thầy 

cô Thái Văn Duy, thầy Bigelow và Cửu Dũng. 

  

Xin lỗi thầy! Thầy là thầy Trần Đình Thành còn gọi là Thành Kennedy. 

Sau năm đó em không gặp thầy nữa cho đến nay - hơn 50 năm thấy lại thầy, 

dù mái tóc đã điểm sương, thầy vẫn khỏe mạnh, vẫn “handsome”, em mừng. 

Thầy có cái “miệng” dễ thương, dễ nhớ làm sao. Rất tiếc không gặp thầy bằng 

xương, bằng thịt để nắm tay thầy, ôm hôn thầy một “phát” cho thỏa lòng nhớ 

nhung… 

 Dường như thầy ít về VN. Năm mươi năm dài biết bao chuyện để kể, 

em chỉ nói cho thầy nghe những đồng nghiệp và học trò xưa cũ của thầy. Ở 



VN trường TH Pleiku không còn ai vì đã già về hưu, có ngươi đi nước ngoài 

sau biến cố 1975, có người về quê sinh sống, có người qua đời. Hiện còn sống 

ở Pleiku còn các thầy Vinh (cao, dạy nhạc), thầy Mai Đặng. Ở nước ngoài có 

cô Vũ Thị Bích, cô Huế, thầy Thái Văn Duy, thầy Nguyễn Đăng Dự, thầy Lê 

Văn Lập khi về VN có ghé thăm. Bon chen, tất bật tại Saigon có các thầy cô 

như thầy Nguyễn  Đức Trung (Hiệu trưởng TH Pleiku) ngày xưa, bây giờ về 

Long An vui thú điền viên với vườn thanh long, thầy Nguyễn Tri Phát, thầy 

Ngô Kim Biên, cô Hạnh, cô Dung …còn khoẻ mạnh.  Thầy Ngô Tấn Phước 

và Mai Thanh Phong bị tai biến. Học trò của thầy thì còn  nhiều nhưng chỉ 

nhớ  Lê Văn Lưu, Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Ngọc Anh, 

Nguyễn Minh Triết - Nữ có Phan Thị Hiệp, Nguyễn thị Hương, Huỳnh 

Phượng Cúc, Tôn Nữ Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Huệ, Lê Thị Dung, Ngô Thị 

Kim, Lệ Nhàn.v.v… Còn em là Đỗ Văn Rân, lên tới đệ tam làm lại giấy khai 

sanh khai nhỏ tuổi đổi tên là Đỗ Văn Ngọc để tiếp tục học… Nên cái tên Ngọc 

ít ai biết. Thuở nhỏ em bị thất học, năm nay đã 71 tuổi còn thầy là 75. Thầy 

trò không cách nhau là mấy. 

Hôm thầy trò Pleiku họp mặt hằng tháng tại Saigon, có Ngọc Khánh 

bên ấy về tham dự. Trong buổi họp mặt em nói, có gặp thầy Thành Kennedy, 

thầy Jim Bigelow, cô thầy Thái Văn Duy và Cửu Dũng tại San Jose 

California. Mọi người vồn vã hỏi thầy cô có mạnh khoẻ không, còn bao nhiêu 

người, thầy Jim Bigelow, thầy Thái Văn Duy ra sao… Buồn cười, mọi người 

cứ tưởng em du lịch từ bên ấy về. Em bảo, không cần hỏi nhiều như thế. Cứ 

lên trang Web ltpleiku.com là biết ngay. Mọi người cùng cười! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Thưa thầy! Em thấy Bill Gate là một người vĩ đại có công kết nối nhân 

loại toàn cầu. Cửu Dũng và Ban biên tập trang Web Liên trường Pleiku siêng 

năng và có một tấm lòng không vụ lợi. Chính những người này đã cho thầy trò 

ta gặp nhau, nếu không làm sao em thấy được thầy, nói với thầy, sau một thời 

gian dài xa cách. Còn thầy trò Pleiku thì tuyệt vời. Em đã nói nhiều lần - 

Pleiku là khung trời kỷ niệm, là máu thịt dù ở quê nhà hay phiêu bạt nơi đất 

khách quê người, đâu đâu cũng quý mến nhau. 

 Pleiku, nơi mà chúng em có những người thầy khả kính và những 

người bạn dễ thương. Thầy thấy đó, dù 50 năm dài đăng đẳng, dù cách xa vời 

vợi nửa vòng trái đất, nhưng tình cảm thầy trò Pleiku không phai. Thật không 

gì an ủi ấm áp cho bằng khi thầy được đồng nghiệp và học trò nhớ đến. Thêm 

vào đó phố núi Pleiku còn sản sinh ra những tâm hồn rộng mở và lãng mạn. 

Thơ văn trên trang mạng là học trò của thầy đó. Thầy trò Pleiku rất tha thiết 

với Pleiku dù chỉ  ở đó vài ngày, vài tháng, vài năm rồi phải đi xa không trở 

lại. Nhân đây, thầy trò Pleiku chúc thầy và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc. Khi 

nào về VN thầy nhớ ghé. Mọi người đang mong chờ… 

 

 

Đỗ Văn Ngọc 

Saigon - 04/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


