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(((*!*))) Lê XuânHảo                              

Thầy Cô Qúy Kính                                                                                                                                                                                

Bạn Hiền Tôi:                                                                                                                                                                                                  

Khi XHảo nghe những ca nhạc Mừng Chúa, đón Giáng Sinh – Hay thấy những cây 

Noel rực rỡ khoe mình với trăm ngàn trái châu đủ màu sắc trịnh trọng chưng trên 

cửa kính ở siêu thị  hoặc lối đi vào của các Thương Xá lớn nhỏ – là – XHảo cảm 

thấy chạnh lòng….Rồi, tự hỏi mình: Năm Tháng đi đâu mất vậy ??? Dù rằng XHảo 

rất thích Noel và mê shopping cho Holiday’ Seasons.                                                                                               

Sáng nay, bản nhạc đầu tiên phát ra trên làng 

sóng của tầng Radio quen thuộc, khi Hảo vừa 

mở máy xe:  It’s starting looks a lot like 

Christmas everywhere you go….Nghe sao, và 

làm ngọt ấm khuôn tim hiền Louisiana- đang 

trùm áo len để ngăn bớt cái lạnh của 29oF -  

làm Hảo nôn nao muốn ngồi lại viết “Đoản 

Thư Tình” Christmas để gởi cho Thầy Cô và 

Bạn Pleiku – nếu không - thì sẽ trễ…                                                                                                                 

Mỗi ngày Hảo thức dậy.  Xem tin tức.  Nghe 

GMA, NBC, CBS, FOX… nhắc nhở dặn dò---Đi 

shopping sớm ---Đi Post Office/UPS/FedEx 

sớm để save thì giờ; save $$; để kịp “chuyến đò” của Christmas shipping… Thêm 

vào đó, tờ lịch chót trên tường- Tháng Mười Hai - ngày, hình như (?) ngắn lại!  

XHảo biết rằng 2013 rồi cũng sẽ qua đi.  Và, tháng ngày của 2014 đang chực chờ 

Hello để bước vào giúp mình đếm tuổi…. Vì - TẾT- cũng sẽ về để Cung Chúc Mừng 

Xuân chào đón những ngày rất mới của năm Giáp Ngọ.  



                                                                                                                                                                           

Nhìn dòng người tất tả trong những con đường chính yếu tới Mall, tới Post Office, 

Tới FedEx và UPS,,,Hảo biết rằng những tất bật ngược xuôi của mua sắm, trao 

tặng, gởi-nhận, chúc mừng… đều mang một ý niệm của Thương yêu, vinh danh 

ngày Giáng Sinh Thiên Chúa. Cùng với ý nghĩa của thân mến và trân trọng đó - - - 

XHảo viết những giòng chữ này để gởi đến Qúy Thầy Cô, Bạn bè - cả -  “giây mơ rễ 

má” của Pleiku chúng mình. Dù, thời Má Đỏ Môi Hồng đã đổi thay theo bước 

thăng trầm của năm tháng – Nhưng Pleiku lúc nào, bao giờ, luôn luôn – và -  Một 

Đời vẫn Pleiku yêu dấu…   Xhảo cũng được biết từ thông cáo bố yết về cuộc hội 

ngộ LTPLEIKU 2014 đã định, đặt, sẽ tổ chức ở Santa Ana vào Tháng Tám. Hy vọng 

rằng 2014 chúng ta sẽ có được Một (hay Ba???) ngày đoàn viên, thăm viếng, gặp 

gỡ để: Những vòng tay nối những vòng tay…Những ánh mắt nhìn ngời ánh mắt. 

Những nụ cười quyện quấn nụ cười. Rồi, Ta cùng ngồi lại với nhau; kể cho nhau 

nghe “Chuyện Đời Thường” trong âm thanh reo vui, thân ái của Pleiku Chúng 

Mình.  Từ đó, hy vọng thêm là tất cả Pleiku-Liên Trường vì cái thân thương, trân 

qúy đặc dị của Pleiku; Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tổ chức nhiều cuộc họp mặt, 

hội ngộ mai sau để gìn giữ  “cái tình” của Trường Học - Thầy Cô - Bằng Hữu vậy.  

Mong lắm thay!    

Với lòng trân qúy Cho Gia Đình LT Pleiku, cho sự yêu mến của nhau giữa “Pleiku 

Mình” với Pleiku Mình .  Xhảo Kính Chúc: 

 Thầy Cô;  Chúc Bạn; Chúc quý thân quyến – và chúc - cả Tha Nhân:                                                                                                                                       

Mạnh Khỏe - Bình An – May Lành – Hạnh Phúc                                                                                                    

Giáng Sinh, Năm Mới, TẾT và 365 ngày của 2014 Nguyên Trường Phúc Lộc    

                                                                                                                                                                                      

(((*!*))) Lê XuânHảo 

Louisiana, 17/12/2013                                                                                                                                                            

 


