
NHỮNG KHÚC TẢN MẠN RỜI 

 

... Ba mươi. 

 

 

 

rở lại Phố biển Nha trang những ngày cuối giêng, mục đích chính là chia vui 

cùng gia đình Dũng ròm khi cậu cả của Dũng cưới vợ. 

Nhưng không chỉ có chừng đó mà niềm vui còn gấp bội, gấp bội khi tìm gặp lại 

Nhâm Ngao, cũng dân Trung học 

Pleiku với bọn mình sau gần 40 

năm biệt tích - sẽ viết riêng về 

Nhâm Ngao sau - 

Và, 

Cũng là dip thực hiện lời hẹn với 

Kính, Phạm Phúc và Oanh trong 

buổi sáng 24.11 năm ngoái tại nhà 

anh Ngọc - sau gặp mặt liên 

trường Trung học Pleiku - lúc bên 

nhau cùng cafe sáng trước khi chia tay. 

Rằng, bằng mọi cách, ra giêng mình sẽ về Nha Trang, để được gặp tất cả những 

người Phố núi ngày xưa, hiện đang sinh sống tại Phố biển này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...  

T 



Chiều Chủ nhật tại Cafe Thuyền và Biển đường 

Nguyễn Tri Phương, những người Pleiku - Phố núi 

đã gặp nhau. 

Còn vui hơn khi được gặp Hùng, phu quân của 

Minh Đan và anh Nga. 

Nha Trang chiều nắng,bên ly cafe, những tâm hồn 

phố núi thật hồn nhiên, rôm rả như ngày nào mười 

tám đôi mươi. 

 

 

... 

Chia tay, 

Phải thế thôi, dù lòng còn bịn rịn. 

Tất cả cùng hẹn Tháng 6 tới đây, tại 

Pleku,nơi chiếc nôi vĩ đại đã nuôi lớn 

những đứa con, cho dù lưu hương xứ 

nào, gặp nhau,dù chưa quen trước 

đó, nhưng tự trong tâm,  

đã là thân tình gắn kết. 

 

Cảm ơn Pleiku 

Cảm ơn Phố núi 

Đã cho chúng ta góp mặt với cuộc đời 

này bằng những - tâm - hồn - núi đúng 

nghĩa nhất. 

Hẹn tháng 6 nhé, các bạn của chúng ta. 
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