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Rời Đà Nẫng, nơi chôn
nhau cắt rốn, theo đường
mòn Hồ Chi Minh ngày
xưa, qua Kontum.để đến
Pleiku. Đây là đường đèo,
hai chiều, nhưng rất sạch
sẽ, không một dấu tích của
chiến tranh, không một
chiến xa, vá không một lỗ
bom, dẫu rằng ngày xưa,
con đường mòn này đã
từng nhận hằng vạn quả
bomb từ B52. Chiếc xe
Ford Ranger Turbo Diesel,
dường như lúc nào cũng ở
số ba mệt nhọc vất vả để
leo đèo và xuống dốc.

Kontum-Pleiku cách nhau khoảng 50km,
không ai quên được ngọn đồi Chupao trong
những ngày đầu của thập niên 70. Ngày đó,
dưới chân đồi là những chiến xa vừa M48 và
T54 cũng như những chiếc trực thăng bị bắn
cháy. Đọan đường này của Quốc Lộ 14, ngày
đó, đầy dẫy những hoả tiễn chống chiến xa bên
cạnh những người lính trẻ; bên trên và bên
trong ngọn đồi cũng là những người trẻ khác,
bên cạnh những dàn hoả tiễn phòng không.

Hôm nay, không một vết tích cũ, không còn đồ sộ
hay ghê gớm như khi xưa, đồi Chupao cũng chỉ là một
trong bao nhiêu ngọn đồi khác của dãy Trường Sơn vô
tư. Qua khòi đèo và những chập chùng của Trường Sơn
ta còn khoảng 24Km trườc khi đên Pleiku từ Kontum.
Từ đây không ai có thể mường tượng được hình ảnh
của Pleiku cách đây hơn ba mươi năm.

Nếu không để ý, ta sẽ vô tình đi qua
và không nhận được đây là ngã tư Biển
Hồ hay có thể lầm lẫn đó là Cầu Số Ba.
Ngày đó, đứng ở điểm này, chung quang
thoai thoải những ngọn đồi thấp và trọc,
ta có thể nhìn thấy con đường vào thành
phố.

Xe tiếp tục chạy, ta tiếp tục nhìn qua
bên trái để tìm trường Nông Lâm Súc ,
nếu ngày xưa không biết thì giờ sao mà
nhớ và tìm đây. Không biết đây có phải
là trường Nông Lâm Súc ngày xưa
không?

Chắc chắn đây là Trưòng Bán Công
rồi. Viết gì đây! Nói gì đây! Khi không
có kỷ niệm gì! Chỉ nhớ là ngày xưa khi
tập Judo, đứng ở Ty Thanh Niên nhìn ra,
bên trái là Pleime và bên phải là Bán
Công.

Tim đánh Loto khi dến điểm này, ngã
ba hay ngã tư Trinh Minh Thế, Lê Lợi,
Phan Đình Phùng và đưòng vào khu gia
binh và nhất là vào trường Pleìme.
Từ đây, quẹo trái, quẹo trái, và quẹo
trái ta sẽ đến cổng trường Pleime.

Đây Pleime “là nơi con gái tưng
bừng”, đây Pleime “là nơi bọn mình hốc
hác”! Xin lỗi giáo sư & nhạc sì Nguyễn
Văn Vinh (hiện là Web Design Expert
tại Pleiku) và các bạn Pleime cho sự
thành thực nói lên cái thô bỉ nhưng đáng
yêu (??) của đám húi cua trung học
Pleiku.
Từ đây ra, quẹo trái ta đi đến đường
Lê Lợi.

Từ Pleime tiếp tục đường Lê Lợi về
hướng Diệp Kính ta sẽ thấy, bên trái,
Trường Nữ Tiểu Học Pleiku và gần đó
là Trường Mẫu Giáo Quân Nhân nơi
người viết đã học hai năm mẫu giáo tại
đây (1960-1961)

Tiếp tục trên đường Lê Lợi ta sẽ gặp
trường Minh Đức rồi rạp Diệp Kính. Từ
đó quẹo phải vào đường Hoàng Diệu
(giờ là Hùng Vương)

Từ Hoàng Diệu quẹo trái vào Sư Vạn
Hạnh, bạn sẽ gặp trường Bồ Đề. Trong
những năm đầu của thẫp niên 70, về
môn túc cầu, dường như trường Bồ Đề
bao giờ cũng thắng TH Pleiku.
Đi ngược lại và quẹo trái trở lại
đường Hoàng Diệu và đi qua ty Bưu
Điện bạn sẽ gặp ..

Trường Nam Tiểu Học Pleiku nơi
người viết đã dành 5 năm (1962-1966)
tiểu học với 2 thành tích đáng nhớ: lớp

Ba hạng 35/42 và lớp Nhì danh dự toàn trường.
Xin cảm ơn Thầy Kiểu, Thầy Hiền, Thầy Thi, Thầy Hoàng, và Thầy Phó.

Trường Tuyên Đức aka trường Tàu.
Ngày đó, có lẽ đây là trường đẹp nhất,
sạch sẽ nhất, trật tự nhất, đầy đủ nhất, và
giầu nhất nên không thèm chơi với ai.
Nơi này, đã có cuộc nổ súng và đổ
máu trong một cuộc tranh giải điền kinh
thể thao liên trường trung học.

Trung Học Pleiku, trường duy nhất có Đệ Nhất B và
12B, nơi người viết có thật nhiều kỷ niệm trong 6 năm
(Đệ Thất – lớp 11) với thành tích bị đuổi học vì vô lể
với giáo sư (lớp 10) và danh dự toàn trường (lớp 11).
Em, Vũ Bình Quảng, xin cảm ơn quí Thầy và quí Cô
đã cho em những gì em được ngày hôm nay.
Em xin cám ơn: Cô Nguyển Thị Hạnh, Cô Nguyền
Thị Phước Mỹ, Thầy Bửu Quang, Thầy Lâm Bá Thi,
Cô Vũ Thị Bích, Thầy Nguyễn Văn Vinh, Thầy
Nguyễn Văn Sự, Thầy Nguyễn Quang Thuỵ, Thầy
Hoàng Chi, Thầy Tôn Thất Đôn, Cô Mai Thị Liên Ba,
Thầy Lê Ngọc Bưu, Cô Nguyễn Phương Nhuần, Thầy
Trần Đình Ngạc, Cô Tôn Nử Ngọc Hoa, Thầy Lê Quí
Ánh, Thầy Ngô Văn Khiết, Thầy Lê Xuân Định, Cô Lê
Mỹ Dung, Cô Nguyền Thị Tưởng, Thầy Lê Văn Lập,
Thầy Tôn Thất Hàn, Thầy Trần Đình Khuôn, Thầy Trần
Văn Chơn, Thầy Lê Mậu Phúc, Thầy Nguyễn Hữu
Đàm, Thầy Võ Thu Lương, Thầy Nguyễn Quảng Cư,
Thầy Vĩnh Cao, Thầy Nguyển Đăng Dự, và Cô Phạm

Thị Thạnh.

Trường Thánh Phao Lồ nằm cạnh TH
Pleiku, từ đấy dân Pleiku tự cho “nhà
nàng ở cạnh nhà ta” và dường như dành
đôc quyền dụ khị con nít!

Từ trường Phao Lô, quay ngược lại đi
xuống phố, để qua cầu Hội Thương Hội
Phú ra Quốc Lộ 19 về Sài Gòn

Sau hơn 33 năm trở lại Pleiku và vòn vẹn
hơn 36 giờ với Pleiku và bạn bè cùng thân

quyến, thật xúc động với những kỷ niêm quá khứ!
Xin cảm ơn tất cả.
Vũ Bình Quảng
quangbvu@gmail.com
(508) 667 0469

