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Trong cuộc sống  người ta hay coi thường, không biết quí trọng những 

gì đang có. Như vàng bạc, nhà cửa, xe cộ, nhất là tình cảm như tình máu mũ 

ruột thịt, tình thầy trò, tình bè bạn và tình yêu… Để rồi những thứ ấy vụt khỏi 
tầm tay, ta mới thấy luyến tiếc, ngậm ngùi. 

  Đêm 28/6/2013, chúng 

tôi liên hoan, tiễn vợ chồng 
người bạn, con bảo lãnh đi 

nước ngoài. Ngày 07/7/2013, 

hai bạn lên máy bay, chỉ còn 

mười ngày ngắn ngủi nữa, 
chúng tôi phải nghìn trùng xa 

cách! 

 Với những khuôn mặt 
quen thuộc như thầy Trung, 

thầy Phước, cô Hạnh v.v… và 

bạn bè thân thiết thường gặp 

nhau tại nhà tôi. Sau liên hoan, 
về nhà, tôi không chợp mắt 

được bởi ký ức hiện về. Có lẽ 

những ký ức này, không chỉ 

hiện về trong tôi mà rất nhiều 
bạn Pleiku cũng có. Vì cặp đôi 

Chánh - Nguyện với chúng tôi 

quá nhiều kỷ niệm. 
Trên 40 năm thăng trầm, 

buồn vui lẫn lỗn từ hồi còn đi 

học tại  trường TH Pleiku, rồi 

đi lính và nhiều sự kiện: biến 
cố 1975, đi kinh tế mới Suối 

Nho, rồi gặp nhau giữa Saigon,… thì một đêm thao thức, một vài trang giấy 

không làm sao kể hết nỗi niềm... Thôi thì nhớ cái gì viết cái đó nghe Chánh - 
Nguyện. 

 Hồi đi học, Chánh hoạt bát nhanh  nhẹn, miệng lưỡi, trong những bưổi 

sinh hoạt Chánh luôn là người dẫn dắt chương trình lôi cuốn hấp dẫn. Cách 

đây hơn 40 năm mà anh đã biết múa “ta bu”, những động tác uốn lượn, lắc 



mông làm chúng tôi, vừa thích thú vừa thán phục bởi sự táo bạo của Chánh. 
Trên sân cỏ Chánh là tiền vệ  xông xáo khắp mặt sân, có những đường bóng 

lắc léo vặn sườn làm cho hậu vệ đội bạn chới với, để rồi tiền đạo phe ta sút 

tung lưới đối phương… 

 Với Nguyện, giọng ca vàng lúc bấy giờ của trường Pleime. Những đêm 
văn nghệ Nguyện luôn có mặt 

trên sân khấu với những bài 

ca học trò, làm chúng tôi say 
mê đến nổi phải há hốc mồm 

cho lời ca tiếng nhạc bay vào 

phổi. 

 Với tình yêu thì dễ 
thương và lãng mạn. Hồi đó 

Chánh - Nguyện - Lệ Minh - 

Thành( đầu bạc) chơi thân 

lắm. Cứ  mỗi chiều tan học, 
trên đường Trịnh Minh Thế. 

Nguyện, Lệ Minh đi trước 

còn Chánh, Thành lẽo đẽo 
theo sau giống như bài ca 

“Em tan trường về, anh theo 

Ngọ về”. Thỉnh thoảng họ 

cũng ngồi quán “Văn” nghe 
nhạc trong những đêm mưa 

buồn. Cứ thế, năm tháng đi 

qua, tình yêu học trò nẩy nở… 
Năm đệ tam Thành bị tổng 

động viên đi lính. Những 

người này đã có một cuộc 

chia tay khá cảm động. Không 
biết tình cảm của Thành thế nào, tới đâu mà đêm hôm ấy tại café “Văn” những 

mái đầu thơ dại ngồi với nhau ít  nói, rồi Thành gửi Nguyện lại cho Chánh. 

Thành dặn dò “Ngày mai tao đi rồi hai đứa ở lại vui vẻ. Nhìn Chánh nước mắt 
lưng tròng Thành bảo: Mày cố gắng chăm sóc Nguyện hộ tao nghe”… Học trò 

chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ làm xốn xang lòng nhau.  



Đến lượt Chánh cũng vào quân ngũ tại Đồng Đế. Như một định mệnh. 
Nguyện lại theo gia đình về Nha Trang, tại đây cứ mỗi sáng chủ nhật Nguyện 

lại đến thăm đem theo lon glugo muối tiêu, có lẽ chính những lon muối tiêu 

mặn nồng này đã trói buộc cuộc đời Chánh - Nguyện với nhau cho đến bây 

giờ. Một điều thú vị, Chánh - Nguyện là vợ chồng, Thành cũng có phần đời 
riêng. Con cái của họ đã nên bề gia thất, thỉnh thoảng họ ngồi café, ôn lại 

những kỷ niệm nói cười vui vẻ thân thiện như thuở nào. Không giận hờn oán 

trách, chỉ tiếc rằng không được sui gia với nhau. 
 Rồi biến cố 1975, bẵng một thời gian, chúng tôi gặp nhau tại Saigon. 

Tôi nhớ rất rõ, buổi chiều hôm 

ấy trước cỏng Chợ lớn ngập 

ngừng, môi run run gọi tên 
nhau, siết chặc vòng tay ôm mà 

nước mắt rưng rưng và bồi hồi 

hỏi thăm gia cảnh, địa chỉ… 

 Thời gian sau, Chánh - 
Nguyện tìm đến thăm gia đình 

tôi. Thếch bạn bằng một con 

“gà vườn mai”. Có nhiều thời 
gian, nên chúng tôi kể cho nhau 

nghe mọi chuyện buồn vui sau 

nhiều năm xa cách. Tôi vẫn 

nhớ, có đôi lần Nguyện làm “bò 
áp chảo” cho gia đình tôi ăn - 

Ngon, tuyệt vời. 

 Năm 1977, dù không 
nhiều nhưng chúng tôi những 

người Pleiku bắt được liên lạc 

với nhau. Chúng tôi, gồm thầy 

Trung, anh Mãnh, anh  Bân… 
đã thuê xe cùng nhau đến dự 

đám cưới con gái của Chánh - 

Nguyện tại Suối Nho, một xã 
kinh tế mới của huyện Định Quán.  

Từ đó, không những vào ngày 20/11 hằng năm mà hằng tháng một lần 

tại nhà tôi, Chánh - Nguyện lại có đất dụng võ. Vẫn vai trò MC trong các lần 

họp mặt … Với Nguyện dù đã U 60 nhưng giọng ca vẫn mượt mà lôi cuốn khi 
lên sân khấu. Cặp đôi này không những làm MC, ca hay mà còn có những 

bước nhảy điêu luyện làm cho ngày hội sinh động. Hôm sinh nhật, tôi đã  nhờ 

Chánh làm MC và Nguyện cũng giúp vui nhiều bài hát, làm cho buổi liên 
hoan vui nhộn. Những người bạn như thế tất nhiên xa nhau là nhớ… 

 Hôm nay, sáng chủ nhật trời Saigon trong mát tôi mời Chánh - Nguyện 

cùng mấy bạn thân uống café, như muốn níu kéo giây phút còn bên nhau, 

nhưng “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Thấm thía nỗi buồn, mọi người 
nhìn từng giọt café rơi trong đáy cốc trầm ngâm không nói… 



Hồi lâu Nguyện mở lời “Chắc vài ba năm mới có cơ hội gặp lại nhau. 
Chúng em đi cũng buồn lắm, nghe nói người già ở bên ấy rất cô đơn, nhưng 

dù sao chúng em cũng có con cháu bên ấy. Nếu không chịu được thì bọn em 

bay về, em tin rằng nơi đây luôn có vòng tay ấm áp đón chờ”   

Chợt một điều muốn nói mà chút nữa thì quên. Tôi ngắt lời:“Hôm qua 
anh có điện thoại cho Thành hỏi có về Saigon tiễn Chánh Nguyện không? Nó 

bảo có thể. Nó còn nói Chánh muốn khóc khi nói chia tay trong phone. Tâm 

giao là đó, phải không ?… 

 

Tôi lấy ra đưa cho Chánh bài viết này nói tiếp “Đây là bài viết của anh”. 
Anh muốn chia sẻ với thầy cô bè bạn, những ngày vui đã qua và những ngày 

buồn sắp tới. Vui vì đã có những kỷ niệm giữa những người Pleiku và vợ 

chồng em sắp sum họp với con, cháu. Buồn, vì từ nay sẽ không được nghe em 

nói, em ca, không nhìn thấy những bước nhảy của hai em... Bài viết này là 
một sự chia sẻ - Thế giới này sẽ biết, thầy trò Pleiku đang có cuộc chia tay và 

biết ngày Chánh - Nguyện rời Việt Nam. Ha Ha… 

 Cách đây trên bốn mươi năm, những người bạn thân đã có những cuộc 

chia tay, hôm nay lại có một cuộc chia tay nữa. Cuộc chia tay nào buồn hơn? 
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