
 

 Ngày đưa con đi thi Đại học, vui mừng lẫn lo âu vì mình sắp phải xa 

con. Những ngày chờ con thi, tôi thường lang thang qua những nơi mà thời 

cắp sách đến trường với biết bao kỷ niệm - Qui Nhơn - Thành phố miền 

Trung thân yêu đầy nắng nóng. 

 Đang miên man về những ký ức, tôi giật mình trở về hiện tại khi con 

đã thi xong môn cuối. Tôi hỏi: 

- “Thế nào, con làm bài được không?” 

- “Tàm tạm ba ơi!” 

Nói thế nhưng tôi vẫn tin ở con và hai cha con đã trở về phố núi trên 

chiếc xe Honda quen thuộc. Trên đường đi cũng có nhiều chiếc xe như tôi, 

đường phố thêm nhộn nhịp với nhiều tâm trạng khác nhau. 

Sau hơn một tháng chờ đợi kết quả thi của con, đúng như mong đợi. 

Đó là thành quả của những năm tháng vun trồng, chăm bón và rèn luyện của 

gia đình tôi. Ngày tiễn con đi, ai nấy cũng lo, nhưng rồi mọi việc đều ổn. 

Sau buổi liên hoan chia tay tôi đã nói: 

- “Ba vui mừng trước kết quả bước đầu của con, việc học còn nhiều 

khó khăn, sống xa gia đình, đời sống vật chất sẽ thiếu thốn. Con nên tiết 

kiệm chi tiêu và thận trọng vì xã hội còn nhiều phức tạp. Ba hy vọng và tâm 

huyết với con hai việc: - Thứ nhất: Con phải học tập cho tốt, để khi ra trường 

xin việc làm dễ dàng hơn. - Thứ hai: Ba mẹ ngày càng già yếu, do vậy con 

nên chọn lập gia đình ở 

quê mình để ba mẹ đỡ 

vất vả và thuận lợi chăm 

sóc con cháu”. 

- “Con hứa thực 

hiện lời ba ở điều thứ 

nhất. Còn việc thứ hai ba 

cho con trả lời sau.” 

Trong thời gian 4 

năm Đại học, mọi 

chuyện đều tốt đẹp. 

Ngày tốt nghiệp, tôi 



được mời tham dự cũng đúng vào ngày họp mặt thầy trò Liên trường Pleiku 

tại Cư xá Thanh Đa (2009). Tôi gặp lại được một số bạn cũ sau 40 năm xa 

cách. Từ đó tình bạn của chúng tôi càng thắm thiết và gắn bó nhau hơn. 

Ra trường, cháu có việc làm và nơi ở ổn định với căn nhà nhỏ vợ 

chồng tôi đã mua tại Bình Dương. Rồi việc lập gia đình cũng đã đến. Vậy là 

điều căn dặn của tôi, T đã thực hiện một nửa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vợ chồng tôi đều lo sốt vó vì nhà gái ở nơi xa mà việc tổ chức ngày 

cưới thế nào tôi chưa hình dung hết được. Tuy nhiên, dư âm ngày họp mặt 

Liên trường tháng 6 tại 

Pleiku vẫn còn lắng đọng 

trong tôi. Đây cũng là 

dịp tôi được gặp lại các 

bạn trong ngày vui của 

con mình. Với không khí 

thân mật, ấm cúng các 

bạn đã dành cho tôi sau 

lần tổ chức ở Pleiku và 

khi hai cháu ra mắt 

người thân, bạn bè tại 

Bình Dương, tôi đã mời 

thầy Trung cùng một số 

bạn cùng tham dự. Tôi 

nhớ mãi cái đêm thao thức, chờ đón các bạn trên chuyến xe từ Pleiku vào. 

Vui mừng khi gặp lại lúc sáng sớm mà cứ ngỡ đã lâu lắm rồi…  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày vui của T thêm long trọng và càng vui hơn khi có sự hiện diện 

của thầy Trung cùng các bạn từ Saigon, Sa Đéc, Tây Ninh, có cả nhiều đôi 

vợ chồng cùng tham dự. Tất cả 

đến chia sẻ ngày vui của gia đình 

với tấm lòng của người dân phố 

núi. Đây là niềm vinh hạnh lớn đối 

với tôi, nhất là vợ và các con tôi 

đều cảm kích trước chân tình của 

thầy trò và bạn cũ. Dù thời gian 

trôi qua đã mấy mươi năm, nhưng 

tuổi tác lúc này hình như không 

còn quan trọng, chúng tôi đã hòa 

nhịp với ngày vui của hai cháu và 

thấy mình trẻ lại. Nhiều bạn còn 

thể hiện các bài hát trữ tình, chúc 

phúc, làm rung động lòng người. 

 

Qua lời phát biểu và sự 

thành công của bữa tiệc mà gia 

đình đã thực hiện, thầy Trung ôm 

tôi và nói: 

- “Thầy chúc mừng hạnh 

phúc con của em và thầy vui mừng 

hơn nữa vì phương pháp giáo dục 

của em đã có những đứa con thành đạt, biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. 

Thầy mong các bạn liên trường của mình sẽ có nhiều gia đình hạnh phúc…” 



 Lời thầy chia sẻ thật đầy cảm xúc, đã để lại trong tôi sự bùi ngùi, lưu 

luyến, vì niềm vui hôm nay thật là to lớn. Đó là ước vọng của người thầy, 

người cha, luôn muốn các thế hệ học trò, con cháu của mình đạt được những 

thành công trong cuộc sống.  

Khoảng hơn 8 giờ tối hôm đó bữa tiệc kết thúc, giây phút chia tay đã 

đến, tôi tạm để lại mọi chuyện ở nhà hàng cho vợ và con thu xếp. Thế rồi lần 

lượt là những cái bắt tay, những vòng tay ôm chặt thân mật của thầy trò, bạn 

hữu. Tôi theo thầy Trung và các bạn lên xe, hướng dẫn xe chạy về khách sạn 

lấy hành lý của các bạn từ Pleiku vào. Đêm ấy, sau khi nhìn theo chiếc xe 

chở đoàn người cùng về Saigon, tôi một mình đi bộ trên con đường vắng trở 

về nhà, lòng miên man, buồn vui lẫn lộn. Rồi một ngày nào đó trở lại nơi 

này, chắc hẳn  sẽ xúc động và kỷ niệm ngày hôm nay tôi không bao giờ 

quên.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đã trở về Pleiku trong một chuyến bay đêm và trời lại mưa to… 

Thời gian, kỷ niệm, tình thầy trò và bạn cũ… Tôi tự nhủ lòng mình, sống 

chân tình, cởi mở để có một tâm hồn thư thái, trẻ trung thêm yêu cuộc sống 

và 

“Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy 

Ta có thêm một ngày mới để yêu thương” 

 

Nguyễn Minh Triết 
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