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BUỒN VUI LẪN LỘN -  (Tiễn Lê Pleiku…) 

 

 

Cuộc đời là những nỗi buồn và niềm vui lẫn lộn. Chưa đầy một tháng mà tôi 

có đến năm lần buồn, hai lần vui. Tiễn đưa bốn người về bên kia thế giới là thân 

phụ của Ngọc Dũng, thân mẫu của thầy Tri Phát và bạn Văn Thìn, hiền thê của anh 

Lai. Hai cuộc vui là đám cưới con của một người bạn và một người hàng xóm tiễn 

con du học.  

Chủ nhật 8/6/2014 ngày thầy 

trò Pleiku họp mặt thường kỳ. Lần 

này có vẻ đặc biệt, vừa là sinh nhật 

của cô Sang (TH Pleiku), anh Chơn 

(TH Minh Đức) còn gia đình anh 

Thơ là những người mới nhập hộ 

khẩu vào Saigon và Lê Pleiku một 

nữ sinh Phạm Hồng Thái, vang bóng 

một thời khi còn cắp sách, hôm nay 

giã từ thầy trò Pleiku đi Mỹ. Như 

các bạn thấy ở đây chúng tôi không 

phân biệt trường nào. Cương lĩnh là 

“Liên trường Pleiku”. Đại diện Ban 

liên lạc đủ mọi thành phần như anh 

Chơn  (Minh Đức), (Bồ Đề). Thầy 

Biên, anh Linh, anh Bình (Nông 

Lâm Súc), Hồng Khanh (Phao Lồ), 

(Pleime), Mãnh (Pleiku).v.v… Các 

bạn hãy đến, chúng tôi luôn ưu ái 

chờ bạn.  

Thầy Trung lần nào cũng vậy, 

khệ nệ một trái “Mít” và một giỏ 

“Thanh Long” tuy xa nhưng thầy rất đúng giờ. 

Trong không khí vui mừng nhộn nhịp sau đó trĩu buồn vì phải tiễn bạn đi xa. 

Mỗi tháng gặp nhau một lần mà tưởng chừng lâu lắm. Họ hỏi thăm việc gia đình, 

việc học hành con cái.v.v… Tiếp đó là chuyện thời sự “hot” được mọi người nói tới 



nhiều là biển đảo Trường Sa. Trên nét mặt ai cũng biểu hiện nỗi ưu tư, phẩn nộ 

trước hành động xâm lấn của TQ. 

 Khi buổi tiệc qua đi một nửa, một bạn nói: Qùa lưu niệm đã trao, Lê Pleiku 

cũng đã thếch chúng tôi một chầu ngon miệng. Cảm ơn Lê.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân Hoa - …- Chị Mỹ - Hồng Khanh - Thủy - Hoa - Chị Tâm - Hường - Lê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ngô Tấn Bình - Lê - Anh Lợi - Anh Ngọc - Anh Mãnh - Trần Hoàng - … 

 

Lê bày tỏ: 

- Cảm ơn quý thầy cô đã cho tôi vật lưu niệm trong hộp này, nhưng không biết 

cái gì trong đó, tôi xin mở ra cho mọi người cùng xem. Hộp đựng quà được mở ra. 

Một bức tranh thêu! Cô gái đang “giê” lúa kèm theo chữ “lộc”. Một bạn nói “với 

độ tuổi này, tặng lúa và chữ lộc là hợp lý”. 



 Ai đó hỏi: 

- Lê Pleiku thấy thế nào? 

- Lê rất thích và rất tâm đắc bức 

tranh này. Không biết rồi sẽ ra sao nơi 

đất khách quê người, nhưng nơi này 

là mái ấm, là bờ vai nương tựa. Xin 

lần nữa cảm ơn thầy cô và các bạn. 

  Ai đó lại la lên: 

- Cảm ơn thôi sao? 

- Lê không biết nói gì hơn. 

Trong đám đông giọng nói nửa 

đùa, nửa thật: 

“Theo tôi, Lê cho các anh ở đây 

mỗi người “hôn” một cái, vậy mới sâu sắc nhớ nhau hoài. 

Một thoáng đắn đo, dè dặt, Lê cau mày: “Xin lỗi các bạn. Qua lời nói ai đó 

tôi nghĩ vừa đùa vừa thật. Nếu đùa làm tôi nhớ lại ngày thơ dại hồn nhiên của mình. 

Còn thật là sự quý mến các bạn dành cho 

tôi. Trong những lần họp mặt sắp tới tôi 

sẽ không còn thấy các bạn nữa. Một nụ 

hôn trao nhau khi chia tay là bình thường. 

Nhưng còn cái “Tâm” nửa các bạn ạ. 

Tâm với các thầy là trong sáng. Nhưng 

với các bạn nam, xin lỗi có bạn bằng tuổi 

tôi hay lớn hơn vài tuổi, ngại lắm, e rằng 

các bạn chưa được “khai tâm”. Cho nên 

tôi xin được hôn các thầy thôi”. Bạn gần 

tôi tự trách mình “hồi trước tôi bỏ dạy 

sớm quá nên bây giờ không nhận được ân 

huệ Lê ban”. 

- Thôi đừng giỡn nữa.  

Cả phòng tiệc vang tên tiếng vỗ tay 

và tiếng cười phá phách như thuở còn đi 

học.  

Những giây phút vui vẻ qua đi, 

nhường lại sự yên lặng và những phút 

giây xúc động khi Lê Pleiku ôm “hôn” 

các thầy.Thầy Trung là người được Lê hôn sau cùng. 

 Tôi đứng cạnh Lê, những gì Lê nói với thầy tôi nghe rất rõ. Lê thỏ thẻ bên tai 

thầy: “Con còn nhớ cách đây hai năm khi con cưới vợ cho con trai, thầy có dự và 



bây giờ tiễn con đi thầy cũng có mặt. Ngày vui, ngày buồn thầy đều sẻ chia, thật 

diễm phúc cho con. Con xem thầy như một người cha”. Tôi thấy những giọt nước 

mắt của Lê ướt đẫm vai thầy và đôi tay gầy guộc của thầy chạy dài trên mái tóc Lê. 

Thầy vỗ bờ vai Lê và nói “Em thượng lộ bình an”. Mắt thầy cũng xúc động… Thầy 

trò Pleiku là vậy… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi tiệc đến 3 giờ chiều mà chưa dứt. Mọi người và Lê như muốn kéo dài 

phút giây ngắn ngủi bên nhau. Các bạn nam không biết hát ở bên ngoài lai rai. Các 

bạn biết ca như Mỹ, Ký, Hoa, Ngọc, Phương, Chơn, Dũng.v.v… vào phòng trong. 

Hay dỡ không thành vấn đề. Họ trải lòng mình, họ tha thiết ca, những bài ca đậm 

nét chia xa như muốn gởi gấm tâm sự cho Lê. Chiều hôm nay thời gian với mọi 

người như mau quá, vì mai đây sẽ không còn có nhau bên đời… 

     

                     Đỗ Văn Ngọc 

                           Saigon - 08/6/2014 
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