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àng năm cứ vào  cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên 

không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức, những 

ký ức mơn man của buổi tựu trường. 

   Tôi quên sao được những cảm giác trong sáng ấy nẩy nở trong lòng tôi 

như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng... 

 ...  Buổi mai hôm ấy, một buổi mai 

sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm 

nắm tay tôi dẫn đi trên đường làng dài và 

hẹp. Con đường này tôi quen đã đi lại 

nhiều lần, nhưng lần này tôi tự nhiên 

thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay 

đổi và chính lòng tôi có sự thay đổi lớn. 

Hôm nay tôi đi học. 

   Bài văn Tôi Đi Học của Nhà Văn 

Thanh Tịnh trong những năm Tiểu học 

đã đi suốt trong tuổi đến trường của tôi. 

Và cũng vào Ngày Khai Trường lòng tôi lại nao nao, háo hức vì dược gặp lại 

thầy cô, bạn bè sau chín mươi ngày xa cách. Những năm tháng ấy dù đã qua 

thật lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi. 

     Tuổi học trò của tôi trong những năm chiến tranh nên phải qua nhiều 

trường, lớp, nhiều nơi khác nhau, nhưng ở nơi đâu cũng có nhiều kỷ niệm 

đáng nhớ. 

     Và mỗi năm vào dịp khai trường, các con tôi đã trưởng thành, tôi 

không còn bận rộn đưa, đón con đi học, đi thi. Tâm hồn  tôi thanh thản, nhưng 

lòng miên man nghĩ về trường xưa, bạn cũ của mình. 

 H 



    Khi tôi về học lớp Đệ Tam trường THPK thì các nữ sinh đã chuyển về 

trường mới Pleime (1967). Do vậy các bóng hồng trường tôi rất ít (lớp tôi, lớp 

bạn và lớp đàn chị). Hình như không khí trường thiếu mùa xuân. Lớp B chúng 

tôi khoảng 30 bạn (SN Anh và Pháp học chung). Mặc dù lớp Toán khô khan 

nhưng các bạn nữ đều xinh đẹp. Nếu chọn hoa khôi của trường chắc 2 bạn 

trong 6 sẽ trúng tuyển. Đó là Ánh Tuyết và Sông Gianh. Tôi còn nhớ khi tan 

trường các bạn thường hay ca bài "Ngày xưa Hoàng Thị..." với A.T. ng rất 

tiếc, nhà T đối diện với trường, vả lại mỗi lần vô 

nhà T. đều có ba của bạn chờ đón. Thế nên các anh 

bạn của tôi đâu dám "hó hé" điều gì. Lục cô nương 

lớp tôi chỉ còn hai cô thường xuyên họp mặt LT. 

như N. Hương ở Pleiku, T. Thủy ở Sa Đéc. Một vị 

ở Sài Gòn, một vị bên trời tây thì ngoài vùng phủ 

sóng. Nỗi buồn và  bận tâm của tất cả bạn lớp tôi 

là không biết tin tức gì của hai người đẹp SG và 

AT từ năm 75. Còn các bạn trai giờ đếm trên đầu 

ngón tay, mỗi năm họp vắng thêm vài người để rồi 

không bao giờ gặp lại... 

    Và như thường lệ hàng năm, cứ mỗi ngày 

khai trường  tôi dạo quanh một vòng Phố núi để tìm lại những kỷ niệm của 

một thời áo trắng. Phố núi Pleiku đã thay đổi rất nhiều. Phố xá to lớn, khang 

trang hơn. Nhiều con đường có hàng cây xanh với đủ hoa sắc màu, rực rỡ giữa 

bầu trời xanh ngát. Mọi sự đã thay đổi  nhưng sao tôi vẫn nhớ rất rõ những 

con đường ngày ấy với hai hàng thông thẳng tắp, rợp  bóng mát dẫn đến 

trường TH Pleime trên đồi vắng. Trường TH Pleiku, Thánh Phao Lồ ở lưng 

chừng dốc. Trường Minh Đức. Bồ Đề ở trung tâm phố.Trường TH Phạm 

Hồng Thái, Nông Lâm Súc sinh sau, đẻ muộn. Hình như tất cả các trường đều 

nhỏ bé, nhưng có những hàng phượng vĩ đỏ rực sân trường đã tô thắm hồng 

đôi chân ta nô nức đến trường, tung tăng giờ tan học. Tất cả Pleiku thời ấy giờ 

chỉ còn là hoài niệm… 
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