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  Tôi về Sài Gòn trong cái không khí náo nức của ngày Nhà Giáo Việt 

Nam. Đây là lần thứ hai tôi gặp lại Thầy Cô , bạn bè tại Sài Gòn,  sau tháng 

ngày xa cách.  

   Sài Gòn bây giờ đông đúc, náo nhiệt, năng động hơn với thời chúng tôi ở. 

Đâu còn cái thành phố yên bình, có lúc thả hồn mình trên đường "Duy Tân cây 

dài bóng mát", hay tìm một chút tĩnh lặng, thư giãn ở đường Tú Xương, Bà 

Huyện Thanh Quan... Sài Gòn giờ đây lúc nào cũng nhôn nhịp, dòng người, xe 

cộ tấp nập, lắm lúc kẹt xe, nhiều người vội vã phải leo lên lề đường. Tuy thế, Sài 

Gòn lâu lâu không về, lòng tôi cảm thấy nhớ lạ lùng. Nơi đã lưu giữ trong tôi 

của một thời xuân trẻ. 

   Theo chương trình của ban tổ chức 11g30 mới khai mạc mà khoảng hơn 

8g có nhiều bạn đã đến. Ôi ! Nỗi vui mừng với những cái bắt tay thật chặt, cái 

ôm nồng ấm của những người bạn thân thiết lâu rồi mới có dịp gặp nhau. Thế là, 

từng tốp tụm năm, tụm ba theo từng lớp, từng trường tám chuyện trên trời, dưới 

biển. Và những câu chuyện không đầu, không cuối, không có đoạn kết ai cũng 

tranh nhau kể. Các bạn lại thi nhau chụp hình đến nỗi các anh chị phó nhòm 

chuyên nghiệp làm việc hết công suất mà cũng không thể thỏa mãn hết mọi 

người.  

    Thế rồi, tiệc vui nào cũng tàn. Chia tay với nỗi buồn và hẹn ngày gặp lại. 

Theo đề xuất của bạn Lớp phó  Kiều Diêm của tôi, đã qui tụ các bạn về dự cùng 

các em Pleime trong trang Web LT cùng vào tăng 2 - hát karaoke. Lòng tôi thấy 

vui lây vì phong cách các bạn vẫn còn trẻ trung, lạc quan, yêu đời mặc dù đã là 

ông bà nội, ngoại. Cơn mưa bất chợt, các bạn trú mưa, vẫn còn lưu luyến chẳng 

ai muốn rời xa... 

   Tôi cùng Châu - em trai vào từ Đà Nẵng - lần đầu tiên họp mặt LT, cảm 

thấy thích thú. Trời mưa càng to, đường xá nước bắt đầu lênh láng, tôi và Châu 

trên chiếc Honda rong ruổi trở về Bình Dương như đã hẹn với các con tôi. Tôi 

trùm kín áo mưa qua đầu và mặc cho chú nó lái. Bỗng dưng những ký ức miên 

man đến với tôi . 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần đầu tiên họp mặt ở Sài Gòn (2009) đúng dịp tôi vào dự ngày Tốt 

nghiệp Đại học của con trai. Đây cũng là cái may, cái duyên để gặp lại thầy cô, 

bạn bè. Ngày ấy đông, vui hơn vì đối với tôi, có những người bạn sau bước 

ngoặc, ngã rẻ cuộc đời lần thi Tú tài 1 ở Qui Nhơn, giờ mới gặp nhau. Lần đó tôi 

đã  gặp  anh  Đào Hữu Thức. Nghe danh anh từ lâu mà mới diện kiến. Nhìn 

dáng vẻ to con, khỏe mạnh, tôi cứ nghĩ anh là một vận động viên chứ chẳng phải 

nhạc sĩ, thi sĩ. Sau vài giờ tâm tình anh đã tặng tôi tập thơ "Pleiku nhỏ". Cũng 

nhờ tập thơ này, giúp tôi có thêm cảm xúc về tình thầy trò, tình người và tình 

yêu Pleiku. Vậy mà kỳ này không có anh!... 

     " Nén nhang từng thắp cho đời 

       Và rồi - Anh cũng xa rời nơi đây 

       Đọc qua dòng viết - Thương thay 

       Lòng buồn vời vợi - Như ngày anh đi" 

                             (Thơ:Nguyễn Hoàng Đào /Trích TT Pleiku - MTĐN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thời gian qua nhanh. Vậy mà đã 5 năm với biết bao thay đổi. Thế hệ thầy 

trò chúng tôi tóc đã bạc, dáng vẻ liêu xiêu, nhưng còn chút tình nghĩa của những 

người muôn năm cũ hàng năm lại gặp nhau. Niềm vui rất nhiều nhưng có chút 

ngậm ngùi, thương tiếc khi một số ít thầy cô, bạn mỗi năm thêm vắng hay không 

bao giờ... Đó là thầy Mai Văn Đặng và bạn Lê Văn Giáo hay còn các thầy cô, 

bạn khác mà tôi không biết. 

     Thầy Đặng không dạy tôi nhưng với tôi có nhiều gắn bó, kỷ niệm với thầy 

qua bạn Lê Vương - lớp trưởng của tôi - Mỗi khi Vương vào Pleiku. Người đầu 

tiên Vương bảo tôi đến thăm là thầy Đặng. Những năm  sau này, sức khỏe bạn 

yếu, đôi chân đi lại không được, biết tôi thường ra Đà Nẵng nên thầy rủ tôi đi 

cùng. Tôi hứa rồi quên và chẳng còn dịp nào nữa. Thưa Thầy! Em xin tạ lỗi và 

một nén nhang dâng kính, mong thầy yên nghỉ!!! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi tiếp tục trên con đường dài hơn 30 cây số về Bình Dương, bỏ 

lại sau lưng cơn mưa càng nặng hạt, đường phố nước đã ngập tràn. Chúng tôi về 

đến nhà quần áo đẫm ướt cũng đúng lúc các con chiêu đãi mừng thầy trò và cha 

con tôi họp mặt. 

 

Nguyễn Minh Triết 
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