
 

 

 

 

 

PK : Đỗ Văn Ngọc 

 

  Khi nhận được thiệp mời của Chu Bá Thơ và Hồ Thị Thanh Thủy 

cưới vợ cho con trai thứ Bảo Duy sánh duyên cùng trưởng nữ Thu Trâm, là 

con của Nguyễn Văn Đức và Võ Thị Thu, được tổ chức hai nơi là tại Pleiku và 

SaiGon. Chúng tôi rất háo hức trông chờ, vì phụ mẫu chú rễ và cô dâu cùng 

đang sống tại Pleiku, còn cô dâu chú rễ hiện làm cho Cty BĐS-HAGL tại 

Saigon. Người phố  núi lại có dịp gặp gỡ nhau. 

 Đám cưới xong, nhưng vợ chồng Thơ -Thủy còn nán lại vài ngày cùng 

ngồi café với những người bạn thân thiết để tâm sự, để nói ra cái cảm giác vui 

sướng của bậc làm cha mẹ khi cưới 

vợ, gả chồng cho con mình. 

 Chu Bá Thơ, bố của chú rể 

nhắp một ngụm café, tươi cười nói: 

“Các anh biết không, vợ chồng em 

hãnh diện là người Pleiku vì khách 

mời chiếm đến tám mươi phần 

trăm”. 

 Quả thực như vậy nhìn quanh 

nhà hàng hôm đó chúng tôi thấy 

toàn là người Pleiku quen thuộc 

từng gặp nhau hằng tháng tại nhà 

anh Ngọc, thêm vào đó trên hai 

trăm khách là bè bạn cuả cô dâu 

chú rễ, hầu hết là người Pleiku. Bố 

của chú rể bộc bạch, đám cưới của 

Bảo Duy và Thu Trâm vợ chồng 

em không bận rộn lo lắng điều gì hết. Tất cả đều có dịch vụ nhà hàng và công 

đoàn Cty BĐS-HAGL lo chu toàn, vì hai cháu cùng làm cho HAGL group. 

“Vợ chồng em khỏe re”. 

Tất nhiên sau nghi lễ trên sân khấu, đám cưới nào cũng xen lẫn chương 

trình văn nghệ trong lúc ăn uống. Cô dâu chú rễ cùng cha mẹ hai bên đến từng 

bàn  ra mắt họ hàng, bè bạn và chụp hình lưu niệm. 



 

  

 Điều khác biệt ở đây là không khí thân thiện trong các bàn tiệc. Ai ai 

cũng nói cười vui vẻ, như đã quen nhau từ thuở nào, có những bạn lâu ngày 

gặp nhau đã ôn lại những kỷ niệm xa xưa của mình… Có nhiều bài ca được 

hát lên bởi những giọng ca nghiệp dư của nhiều thế hệ trẻ, già, nhưng ấn 

tượng nhất là bài “Saigon” của Y Vân do các cháu trong Cty BĐS-HAGL 

đồng ca, và bài “Còn chút gì để nhớ” của Vũ Hữu Định” do một giong ca nữ 

một thời vang bóng, từng sống tại Pleiku đáp lại.  

 Không nói quá, không tâng 

bốc, không ca ngợi, mà đó là sự thật. 

Một truyền thống tốt đẹp, dễ thương 

của người Pleiku từ trước tới nay mà 

thế hệ chúng tôi đã luôn vun đắp. 

 Tôi nhớ đêm hôm ấy Saigon 

đã gần 22 giờ ngoài đường vẫn còn 

đông đúc náo nhiệt, không khí oi 

bức khó chịu, thế nhưng vợ chồng 

tôi, đứa em vợ và cô bạn ngồi trong taxi máy lạnh về nhà tâm hồn thấy khoan 



khoái, nhẹ nhàng. Dự đám cưới thì nhiều nhưng ít khi chúng tôi có được cái 

không khí gần gũi, ấm áp thế này. Mơ màng tôi thấy Phố núi Pleiku quanh 

quẩn đâu đây…      

  Cô chú là thầy, là anh, là bạn xưa cũ, cùng ở tại Pleiku, không gì hơn là 

chúc hai cháu “Trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê” và mong rằng, 

truyền thống tốt đẹp này sẽ được phát huy mãi mãi, các cháu luôn mang trong 

lòng Phố núi Pleiku dễ thương. Nếu ngày nào có cơ hội hãy mang Phố núi 

Pleiku về giữa Saigon nghe những người bạn trẻ. 

  

        

                                                                                                                                                                                   

Đỗ Văn Ngọc 
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