NGÀY 27 THÁNG 11 2010

Khoảng 3 giờ Trời đổ mưa..càng lúc càng to..nhìn mưa mà sốt cả ruột…Ông
Trời ơi Ông Trời làm ơn đi….và Ông Trời thật dễ thương …khỏang 5 giờ
.. ngớt mưa. rồi .nhỏ hạt từ từ…
Đến 27 Cao Thắng lúc 5.30 …Ban Tiếp Tân…Ban Văn Nghệ.. đã có
mặt..rộn ràng trên từng khuôn mặt…nhóm 71 chuẩn bị quà..tất cả trực chỉ
đến số 31..không khí chung quanh nhắc nhớ những ngày chuẩn bị Liên hoan
mừng Xuân trong Khu Nội trú..
Học sinh dần đông , các nữ sinh tranh nhau chụp ảnh bên hai lẵng hoa tươi,
hoa và người đều đẹp , xinh tươi như nhau…
…chưa 6 giờ Thầy Cô đã đến…và mỗi một vị xuất hiện là học sinh lại ùa
đến..tắc nghẽn lối .các bác chụp ảnh và quay phim…năn nỉ mãi mới êm ,để
dành cho Ban Tiếp tân đón và đưa các Giáo sư về bàn
Thật xúc động khi nhìn thấy Cô Võ thị Ngọc Dung đi lại khó khăn, phải hai
người dìu vẫn cố gắng đến ...rồi các Thầy ở xa như Thầy Nguyễn Thành
Vân tận Đà Lạt, Thầy Hồ văn Miêng từ Cần Thơ cũng đã có mặt…
… được một lúc..khi nghe..Cô Phương Mai tới.. các học sinh lại như đàn
chim ùa về tổ….đã dặn dò trước đừng để Cô xúc động..nên những đôi mắt
mờ lệ quay đi trong vòng tay thuong yêu của Cô…gương mặt an lành..nụ
cười vẫn tươi tắn.. học sinh nào cũng được Cô nắm tay thăm hỏi…, lại xôn
xao , ồn ào …nhất là các nội trú sinh.. khi Thầy Lê Quan Tấn. đến…đi cùng
Thầy là Mẹ của bạn Lâm Tuyền.

Trên 4 bàn dành Thầy Cô đã đủ..Các Mẹ ngồi chung với các Cô Giám thi
khu nội trú..bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong Trường, trong nhà của xấp
nhỏ được trao đổi ..Mẹ ở Trường và Mẹ ở nhà đều tươi cười khi nhắc đến
đàn con thân yêu của các Vị

MC Kim Thanh dẫn lời bình .. đưa mọi người đến thăm những Thầy Cô đã
không thể tham dự ngày hôm nay
…tr ên m àn ảnh r ộng ch úng ta nh ìn th ấy
Cô Võ Hoàn Nguyên nằm bất động…học trò đến thăm, Cô nhướng đôi mắt
mệt mỏi nhìn..rồi lại chìm trong tiếng rên đau đớn, Cô bị viêm đa khớp
Cô Lê thị Kim Liên bị suy tim ..nghe người nhà kể .. vừa rồi Cô bị đột quỵ,
đứt một vài dây thần kinh đưa lên não…nụ cười vô cảm của Cô làm rơi
nước mắt người xem
Thầy Nguyễn Hồng Xí…không mặc áo, với lời nhắn nhủ , khi nào các anh
chị không nhìn thấy tôi ngồi đây, trên ghế đá này là..biết tôi đã đi rồi đấy
(nghe các bạn khác nói là may mắn lắm nên hôm đó Thầy mới cho quay
phim, chụp ảnh )
Cô Băng Sơn cũng không tham dự được, Cô mới từ bệnh viện về, Cô nói :
Cô xin lỗi các em học sinh, vì muốn các em tốt nên ngày xưa Cô rất khắt
khe, hay phạt…
Trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy bác Hồ Kỷ, ngày xưa bác là tài xế lái
quân xa cho Trường, bác vẫn nhớ đến em học sinh té lầu vì chính bác là
người đưa em vào bệnh viện…nay bác già yếu.. đang mang bệnh phổi

Thầy Đỗ Đại Thanh Vân cũng bị viêm đa khớp..hai tay đã biến dạng, luôn
đau đớn..(theo các bạn đến thăm và đưa thiệp mời..nghe nói học sinh trường
QGNT Thầy mới cho lên phòng và tiếp chuyện )
Tất cả như chùng xuống trước những bất hạnh của Thầy Cô

MC Tri Phương mời nhóm Q75 với áo dài trắng, chemise trắng có huy hiệu
Trường, đồng ca bài Trường làng tôi..thay tiếng trống trường mời Thầy Cô
và học sinh trở lại lớp…lời ca vang vang tha thiết…

Hoàng Phát (Chủ tịch đương thời của Q Việt Nam ), đại diện học sinh lên
chào , chúc sức khoẻ,cám ơn sự có mặt đông đủ của Thầy Cô ,của Mẹ , của
các bạn. Hoàng Phát cũng ngỏ lời cám ơn các Mạnh Thường Quân,các ACE
và các bạn đã đóng góp công, sức cho sự thành công của Lễ Hội hôm nay,
sau cùng tuyên bố Khai Mạc

Một phút dành tưởng nhớ đến những thân tình đã khuất
Phần L Ễ bắt đầu với : giới thiệu thành phần tham dự
Từng bó hoa tươi thắm dâng tặng Thầy Cô và các Mẹ Q

Lời nhắn nhủ của Thày Lý Công Chuẩn trước khi lên phát biểu làm ..cả hội
trường im phăng phắc…cho thấy.. dẫu có làm vương tướng ngoài xã
hội…chúng em vẫn luôn là những học sinh nhỏ bé biết nghe lời Thầy Cô
phải không ạ !

Mẹ Lê thị Hai được mời lên sân khấu, giọng Mẹ run run đầy xúc cảm..Mẹ
thay mặt các Mẹ cám ơn Quý Thầy Cô đã dạy dỗ các con của chúng tôi nên
người..Mẹ cũng gởi lời chúc lành đến tất cả các QGNT trong và ngoài nước
Trong phần tặng quà, MC Kim Thanh thưa : một chút quà của lòng con
thảo, chút quà gói ghém tấm lòng của tất cả chúng con hướng vê Thầy Cô và
Mẹ..những người luôn thương yêu dạy bảo chúng con..
Phần Lễ đã chấm dứt.. Mọi người được mời dự tiệc , thưởng thức văn nghệ
Hơp ca Người Thầy của Q 74 mở đầu ..phần Hội

( hai MC Lan Hương Lê Hoà điều khiển chương trình ..)
Bạn Tài Q Biên hoà (nhóm bạn ở Biên hoà chứ không phải QGNT/Biên
hoà), tiếp nối chương trình với bài đơn ca Về dưới mái nhà,, giọng hát khoẻ,
hay như ca sĩ
Thầy Xuân Đạo tiếng hát vượt thời gian với bài..Tuổi xa người

Sau đó là màn múa..một trái tim một quê hương của Q 75
Khánh Hoà Q71 góp phần đơn ca bài Để gió cuốn đi của TCS

Q74 trở lại sân khấu với...Và con tim đã vui trở lại..

Thời gian trôi nhanh quá..còn bao nhiêu là tiết mục nhưng Thầy Cô dường
như đã mệt..

..mọi người nhanh chóng sắp xếp sân khấu để cùng chụp ảnh lưu niệm cùng
Thầy Cô..

Bài Cám ơn đêm nay vang lên trong sự lưu luyến, tạm biệt Thầy Cô và Mẹ...

Chúng con hứa sẽ luôn là người tốt , mong sao hàng năm lại được gặp lại
nguyên vẹn những gương mặt thân yêu..
..chương trình Hội tiếp tục ...xen vào phần xổ số…là những bài hát của các
bạn Đình Đoàn, Thanh Xuân, Ly Hương (Q Đà nẵng ), Hải Q 72 , Thanh
Thuỷ ( hải ngoại ), Minh Thuận...

Gần 10 PM chương trình tạm khép lại…
..ai đó cất tiếng…vui. không các bạn ?.. trả lời...rất vui..
Thế nhé..hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui..
Tạm biệt các bạn thân yêu....

Hoahuyen ghi lại

.

