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au thời gian háo hức chờ đợi  trôi qua. Hôm nay ngày trọng đại đã tới. 

Ngày Họp Mặt Truyền Thống hàng năm tại Saigon, cũng là Ngày 

Nhớ Ơn Thầy Cô (tổ chức vào 23/11/2014) 

Hôm nay mình chọn chiếc áo dài cũ,  màu tím, mà bạn bè rất thích và 

thường gọi là "màu tím Huế mộng mơ ". Đa số mọi người mặc đầm vừa hiện đại 

vừa lịch lãm gọn gàng, chỉ lác đác vài chiếc áo dài truyền thống. Trước kia mình 

là cô giáo nên rất nhớ áo dài dù đã "rửa tay gác bút" từ lâu. Hơn nữa chiều cao 

mình quá khiêm tốn, nhờ tà áo dài để trông cao hơn cho dễ nhìn. 

Đến nơi, mình căng mắt tìm xem có ai cùng lớp cùng khối với mình 

không, nhưng chẳng có ai. Vậy là học sinh THPK niên khóa 1963 - 1971 chỉ có 

một người ! Ôi, buồn !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi họp mặt diễn ra vui vẻ, có phần sinh hoạt truyền thống “Tôn sư 

trọng đạo”, phần giới thiệu tuyển tập “Pleiku - Một thời để nhớ” và văn nghệ 

góp vui... Mọi người từng nhóm chuyện trò rôm rã, chỉ có mình là buồn thiu vì 

chẳng có ai cùng lớp để kể chuyện "ngày xưa còn bé..." 

S 



Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Sau khi chén no nê món tôm nướng giòn 

rụm và món bánh mì cà ri thơm lừng... Vỗ mỏi cả tay vì các bạn lên SK hát vừa 

hay vừa vui nhộn... Tan tiệc, mình theo mọi người ra ngoài chụp hình lưu 

niệm.… Đã đến lúc phải chia tay. Mọi người từng nhóm từng nhóm rủ nhau đi 

chơi đâu đó... Thấy mình đứng lớ ngớ, KD, anh bạn lớp trên, mời mình đi hát 

Karaoke với nhóm của anh, ở một quán gần đó. 

Trời nắng chang chang, mình phất phơ tà áo giữa giòng người xuôi 

ngược… và băng qua đường ào ào thật nhanh (may mà không vấp tà áo dài). Ôi, 

cái nắng trưa SG, phải chi có anh nào ga - lăng cho mình quá giang thì đỡ biết 

mấy!! 

Vào tiệm Karaoke, vừa mệt vừa say nắng, mình ngồi nghỉ dưỡng sức để 

chuẩn bị hát hò. Chiếc áo dài có vẻ không thích hợp trong tình huống này. Mình 

buộc hai vạt áo dài ngang hông cho đỡ vướng. Giống như hồi còn đi học, mình 

cũng hay cột áo dài để chơi u quạ hay nhảy dây...(lúc này mình lại nhớ đến NK 

chơi u quạ giỏi nhất lớp đệ thất hồi đó). 

Chẳng còn vướng víu tà áo dài lê thê nữa, mình mặc sức gào. Người ta hát 

nghe truyền cảm du dương, nghe có nhạc nhạc có hồn, còn mình thì "đọc" theo 

hàng chữ trên TV, ráng hát to kiếm điểm cho đỡ quê với bà con! Lúc này mình 

lai nhớ NK quá chừng. Đối với mình, NK hát hay nhất. Bài nào cô nàng cũng 

hát được, giọng mềm mại du dương đi vào lòng người...  Đến nỗi gần nửa thế kỉ 

sau còn có người nhắc lại : 

 

Anh nhớ ngày xưa, em, tiếng hát mượt mà, 

Đôi chân thiên thần trong vũ điệu thiên nga, 

Anh chợt thấy mây hồng giăng lối, 

Và đất trời như nở đầy hoa !  

 

Ngày xưa hát hay vậy, bây giờ còn hát hay hơn. Sau gần ba tiếng đồng hồ 

gào thét, mình cũng "làm"  được mấy bài. Nhớ có lần anh bạn lớp trên khuyên 

mình nên tập hát những bai "sang trọng" chứ đừng hát những bài "rẻ tiền" mà 

người ta "đánh giá" mình. Nhưng mình dám hát trước đám đông đã là thành tích 

đáng nễ rồi, còn nói chi sang trọng với rẻ tiền!! 

Mình hát bài Đèn Khuya (Lam Phương) "không biết hôm nay vì sao tôi 

buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim..." 

Mình tự ý thay từ "đêm" thành "hôm" cho phù hợp vớ tâm trạng hiện tại. 



Nào ngờ, vừa bước ra khỏi quán, trời đổ mưa ầm ầm, kèm triều cường 

làm ngập cả phố xá. Cả nhóm đổ thừa tại mình hát bài về mưa bão nên trời mưa, 

chứ lúc nãy nắng chang chang mà ! Mình cãi lại là minh hát về mưa bão trong 

tim chứ đâu phải mưa bão ngoài trời!! 

Mưa dai quá, gần hai tiếng mà vẫn chưa dứt. 

Tội nghiệp tà áo dài tím Huế mộng mơ của mình, lẽ loi giữa đoàn người 

trú mưa… phải chi có anh chàng nào "ga - lăng" che dù cho mình… thì vui biết 

mấy!!... 

Cuối cùng mình cũng đón được taxi về đến nhà. Vừa bước qua cửa, với 

mái tóc lép xẹp vì ướt mưa, hai tà áo dài còn cột ngang hông, mấy đứa cháu 

ngoại trố mắt nhìn mình như vừa trông thấy "người ngoài hành tinh"… 

Cái bụng đói meo và chưa kịp ăn tối, mình đã vội vàng mở máy tính, viết 

liền bài thơ GỬI NGƯỜI… KHÔNG QUEN rồi gửi cho bạn đọc. Bạn muốn đọc 

hay không cũng được. Nhưng nhất định mình phải viết và phải gửi cho ai đó… 

hihihi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Nhung 

23/11/2014 


