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MỘT NGÀY VUI 
 

 

 

Đó là một ngày thứ bảy của tháng cuối năm Quý Tỵ. Chúng tôi lại 

được về gần bên nhau tụ họp đầy đủ ''Bá quan văn võ" của những cây bút 

nghiệp dư Liên trường Phố núi Pleiku. Hoàng Đào, một người bạn trong nhóm 

sau hơn 1 tháng viễn du đã về thăm lại "mái nhà xưa", tập hợp bạn bè gặp 

nhau ở "Tri Âm" của vợ chồng Thái - Lan Hương "Nơi anh tìm em - bạn học 

trò ngày xưa tuổi dại". Trời cuối đông se se lạnh mà tôi vẫn cảm thấy ấm áp 

trong tình bạn thân gần. Một buổi liên hoan nhẹ với những thức ăn mà HĐ đã 

cất công mang về từ xa để chiêu đãi bạn bè. Một số chúng tôi từ các trường 

Pleiku, Pleime, Phạm Hồng Thái, Bồ Đề… những cây bút trên Liên trường 

Pleiku: Văn Châu, Bùi Ngọc Thành, Đình Chi, vợ chồng Kim Trang - Quang, 

Ngọc Anh, Tuyết Nhung, Đức, Tùng Sinh, Hoàng Lê Dân, Thục An (Xí), 

Thơ, Vũ Quốc Từ, Hoàng Văn Be, cặp đôi chủ quán Thái - Lan Hương, tôi và 

Hoàng Đào "Nhịp cầu nối những bờ vui". 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 giờ cả nhóm bắt đầu nhập tiệc sau vài lời "phi lộ"của HĐ. Bạn bè 

cùng nâng ly mừng ngày gặp mặt. Cũng khá lâu rồi mới có buổi hội. Vẫn 

thiếu vắng vài người như: Ngô Quang Diệp, Minh Triết - vì bận việc và Viễn 

du ở xa không về được. 

      Chúng tôi nói chuyện thật rôm rã, những nụ cười tươi rói, những câu pha 

trò dí dỏm thật hài hước và 

không thiếu phần "Văn nghệ 

văn gừng". Bùi Ngọc Thành 

vừa ôm đàn guita vừa hát 

những tình khúc vượt thời 

gian, Văn Chi - một nhạc sĩ 

của nhóm chúng tôi đã phổ 

nhạc bài thơ "Màu tím 

Pensee" của Lan Hương và 

truyền tải rất hay. Ngọc Anh 

trong bài "Tuổi xa người" thật 

truyền cảm. Văn Châu với bài 

thơ  

"Người về" nhẹ nhàng, sâu 

lắng. Hoàng Lê Dân với 

những bài thơ và cả nhóm bạn 

bừng bừng khí thế khi hát tam 

ca, hợp ca rất sôi động. 

       HĐ đã đọc vài bài thơ 

trong tuyển tập vừa mới hoàn 

thành và tặng chúng tôi mỗi 

người một quyển làm kỉ niệm. 

Cuộc vui kéo dài với những bài thơ, những bài hát hòa quyện - không khí thật 

đầm ấm vui vẻ. 



         

Tình bạn của chúng tôi đó - những lớp học trò Liên trường Phố núi tóc 

đã điểm sương, đã là những "ông, bà", mà cứ mỗi lần gặp nhau lại thấy rất vui, 

điều giản dị nhất là TÌNH BẠN. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui và tôi rất tâm 

đắc với một câu tôi đã đọc "Trong cuộc sống có những thứ không thể mua 

bằng tiền được" và đó là "tình bạn - những người sống ở Phố núi Pleiku". Nói 

mấy cho vừa tình thân của chúng tôi. 

          Và tôi cũng xin cảm ơn các bạn cho tôi một ngày vui thật hạnh phúc. 

                        "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 

                       Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương" 

                                                                                      Khalin Griban 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phố núi chiều tháng chạp vẫn lạnh buốt với những từng cơn gió của 

đông tàn. mà tôi vẫn thấy thật ấm lòng trong tình bạn mà chỉ riêng chúng tôi - 

bạn Liên trường Pleiku mới có được - Một ngày vui! 
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