Đại Hội Trần Hưng Đạo – Bùi Thị Xuân – 2016 –
Một chút ghi lại… Để hoài mãi nhớ…
Tôi đã lại trở về từ bên kia địa cầu. Rời xa những ngày xuân rực rỡ để về
lại với những ngày cuối thu Melbourne. Có những ngày lạnh, có những
ngày mưa, có những hàng cây còn lá, có những con đường lá vàng, và
cũng có những giờ Jet lag, để đêm trằn trọc nghe tiếng mưa đêm, hay
ngắm ánh trăng tháng tư xuyên qua song cửa, và để nghe một nỗi nhớ dịu
dàng, một niềm vui rộn rã, một tiếc nuối âm thầm về những lúc tung tăng
bên kia đại dương vừa qua. Những cảm xúc cứ chồng chéo lẫn lộn, để có
lúc khẽ cười, lại có lúc rèm mi thoáng nước.
Đại hội Trần hưng đạo Bùi thị Xuân đầu tiên tổ chức năm 2000. Từ đó,
cứ hai năm một lần, lại tổ chức đại hội. Nói là hai năm, nhưng sau Đại
hội trước mới gần năm, hệ thống email đã sôi sục vì các email gợi ý tổ
chức, về ban tổ chức, về địa điểm, v.v... Bởi vậy từ tháng 4 – 2015, chị
Thắng Lợi đã gửi email đưa ra hai chiếc tàu được lựa chọn để tổ chức cho
Đại hội Trần hưng đạo Bùi thị Xuân lần thứ 8, 2016. Từ lúc đó, hộp thư
điện tử bắt đầu nóng dần theo sự phấn khởi của các anh chị về buổi Đại
hội.
Tôi ở rất xa, ngày phép cũng hết, quay quắt với công việc, cũng đặt phòng
… cầu may. Cũng loay hoay mua bao hiểm sức khỏe, cũng loay hoay đặt
vé, xin phép nghỉ… Mỗi khi nhận được các Lá Thơ Anh Đào về ngày đại
hội, tim lại thót một cái, lại bốc hai thăm một OK, một trắng… coi mình
có đi được không. Hì hì, lúc Ok, lúc không OK… Thôi, hổng bốc nữa, cứ
nhắm mắt chờ thời. Tới tháng hai 2016, hạn chót của gật và lắc, tôi gật
đại đóng tiền tàu. Anh Thực nói, cô mua bảo hiểm lúc đặt phòng, hổng
đi được thì hủy vé, tàu trả lại full. Mừng quá, làm ngay. Tới tháng ba,
Tú Hoài nói sẽ đi cùng với Bích Tiên và Song Mai nữa. Vậy là nhóm Tứ
4 BTX 66-73 ngày xưa sẽ có 4 đứa. Hehe… mọi chuyện vui vẻ, chạy êm
ru dù biết đi về sẽ nợ ngày nghỉ ngập đầu, dù thấy mặt cậu bé làm cùng
nhóm và boss mặt dài thoo`ng loo`ng. Người chi một năm đi hô li đây
10 tuần. Kẻ mặt mo là tôi hớn hở leo lên máy bay, làm một lèo Cali,

Virginia, New York, Philadelphia, Miami… ta ta tà , con đường đến La
mã càng lúc càng gần.
Tối 6 tháng 5, đang ăn tối với gia đình ở Miami, nhận được missed call
của Song Mai, gọi lại thì hổng được. Một lúc lại gọi lại, nghe đầu kia khí
thế hừng hực của Song Mai, Bích Tiên, Tú Hoài. Hoài khoe đang ngồi
với chị Kim Tuyến, cô Phương Thu. Chỉ nghe giọng nói tươi roi rói của
Hoài và những tiếng cười, cũng biết ở đấy đang vui thế nào. Tối đó Miami
man mát, niềm vui ùa vỡ hòa với niềm vui chung với anh em, các cháu,
và niềm vui sẽ gặp lại thày cô, bạn bè cũ.
Ngày 7 tháng 5, nhóm Trần Hưng Đạo Bùi Thị Xuân Đà lạt tụ hội trên tàu
Oasis of the Seas, chiếc tàu lớn nhất thế giới, đi từ Miami. Checked in vô
tàu xong, nhận được message từ Song Mai cho hay vợ chồng Song Mai
và Hoài, Tiên đã ở trên phòng ăn lầu 16. Tôi chạy vội lên. Oofs, người
đâu mà đông, phòng chi mà rộng, đi lăng quăng gặp lại biết bao người
quen, chỉ vội chào hỏi vài ba câu vì vội đi gặp nhóm Tứ 4 của ngày xưa.
Gặp Băng Thanh, hai đứa cười tí tởn, tới lúc ra gặp nhóm Mai, Hoài, Tiên
thì niềm vui òa lớn. Sừng bao nhiêu cái, cả bọn bẻ gãy hết ráo, năm đứa
mày tao chi tớ, nói bậy búa xua làm anh Nghĩa chồng Mai bắt nghẹn. Mai
và Tiên hỏi sao tôi quen Băng Thanh vậy, hai đứa ngớ ra ngó nhau. Ờ,
sao mình quen nhau vậy ta. Thanh học Văn học, sau mới vô BTX, lại học
bạn C. Ừ, sao mình quen nhau, mà sao thân vậy? Đó có phải là cái duyên,
hay la` … cái nợ… hì hì…
Cuộc sống có những điều kỳ diệu thật. Qua bao năm tháng, qua bao đổi
thay, một đám bạn cũ gặp lại nhau, nhắc lại những kỷ niệm xưa. Những
kỷ niệm đã lâu lắm rồi mà sao như còn trước mắt. Những ngây thơ ngày
xưa sao mà yêu thế, để một đám nhắc lại để cười, để vui. Bao nhiêu năm,
bạn bè gặp lại, còn nguyên những yêu thương xưa cũ, còn nguyên những
ngọt ngào tuổi thơ. Dù tóc đã đổi màu, dù những đôi mắt không còn trong
veo như lúc nhỏ, nhưng những nụ cười vẫn vang vọng nét hồn nhiên của
thuở ấu thời. Vui, vui lắm.

Buổi chiều, anh Thực tổ chức một cuộc họp mini thông báo chương trình
đại hội, du ngoạn, dặn dò địa điểm sinh hoạt, địa điểm tổ chức Ngày Hội
ngộ và Ngày Tạm Biệt của nhóm. Nhóm có một phòng sinh hoạt nhỏ ở
lầu 3, Ngày Hội Ngộ và các buổi sinh hoạt nhỏ sẽ tổ chức ở đó. Thêm
một sảnh lớn lầu 8 cho một buổi sinh hoạt văn nghệ chính và Ngày Tạm
Biệt. Tối hôm đó, tung tăng lại tung tăng, ai ham ca hát lại vào phong
sinh hoạt để hát hò. Đi chơi quá, lại Jet lag, hai mắt tôi mười giờ đêm đã
nhíu lại, bỏ lỡ những tối tụ hội văn nghệ THDBTX By Night, tiếc ghê.
Qua ngày hôm sau, buổi chiều tổ chức đại hội. Căn phòng hơi nhỏ nhưng
rất vui và rất trang trọng. Các buổi hội ngộ những lần trước thường tổ
chức trong các nhà hàng. Mọi người lâu lắm mới gặp nhau, nên lo nói
chuyện, hàn huyên là chính. Lần này họp mặt, đã qua mấy buổi gặp nhau,
nên phần nghi thức rất trịnh trọng. Phía Bùi thị Xuân có cô Phương Thu,
cô Phượng và cô Khoa Nghi. Cô Cẩm Anh dự định đi, nhưng lại không
đi được vì mấy tháng trước cô bị ngã. Phía Trần Hưng Đạo có thày
Trương văn Hoàn, cô Kỳ Ngọc Hảo, cô Quyên vợ thày Đặng Ngọc Ấn,
cô Hồ Thanh Xuân. Cô Thơm trên đường đến Miami phải hủy chuyến đi,
trở về vì lý do sức khỏe, nên chỉ có chồng cô là thày Đạt tham dự. Anh
Hồng Phương THD 65-72 cho hay thày Hoàng Trọng Hàn vừa qua một
cơn bạo bệnh, mới giải phẫu xong và đang trong thời gian hồi phục nên
không có mặt. Nhìn quanh, phía Trần Hưng Đạo ngoài nhóm Cái Bang

63-72 khí thế hừng hực, chỉ có sự góp mặt của anh Thực, anh Thắng, anh
Lợi, anh Thành, Lâm, Thọ Thủy từ Canada, đôi Phượng từ Cali và vài anh
hiện là rể Bùi thị Xuân. Hì hì.. . nữ tuớng trường Bùi với tỉ số áp đảo nam
sinh trường Trần rõ rệt. Mà có gì đâu lạ, việc đi chơi trong gia đình vợ
gật chồng mới theo, các chị BTX muốn đi, ông xã nào dám cản; còn các
anh THD thì, vợ hổng muốn đi, các anh phải ở nhà vậy. Phụ xướng thì
phu tùy, lại nữa các anh THD tam tòng tứ đức, lại luôn là … quân tử …
“Đàn ông sợ vợ lẽ thường
Vốn người quân tử nhún nhường vẫn hơn …”
Í chà, tui nói tào lao cái gì đây. Trở lại buổi hội ngộ, hôm ấy với lực lượng
tham dự đông vui như vậy, có thể nói là tới ngũ đại đồng đường luôn (thày
cô của ông/bà, ông bà, bố mẹ, con cái và cháu nội / ngoại) nên vui còn
hơn Tết. Lại rất long trọng. Cô Phương Thu hôm ấy vì tàu mông mênh
quá nên đi … lạc, tới trễ. Trong lúc đợi tìm trẻ lạc, MC Phương Liên, nói
tới lúc cô đến, sẽ tìm cách “phạt” cô để trả thù những cấm túc ngày xưa.
Nhưng đến lúc cô đến, cái uy ngày xưa của cô vẫn còn, nên MC im ru…
Tới lúc cô lên khai mạc buổi lễ. Cả một quá khứ ùa về làm hội trường
chìm đi, hẳn ai cũng nhớ cái thời đi học xưa cũ. Cái thuở đuợc các cô
thày dìu dắt. Rồi đến lời phát biểu của chị Thắng Lợi, chị Kim Tuyến.
Thật rất tự hào tài ăn nói, làm việc của các chị. Trong đời thường, các chị
rất bận rộn với công ăn việc làm, lại phải chăm lo gia đình, vậy mà bỏ biết
bao công sức ăn cơm nhà vác ngà voi lo cho đại hội. Một nền giáo dục
thế nào, tầng lớp giáo sư thế nào mới sản sinh một tầng lớp học sinh năng
nổ, đầy tình nghĩa như thế. Trong giờ phút khai mạc, tất cả mọi người
như những bọt sóng biển tụ về một đại dương mênh mang niềm nhớ, dào
dạt những sóng cảm xúc không tên, những thương yêu, những tự hào,
những nuối tiếc. Sau phần khai mạc, mọi người quay lại nhìn nhau, bắt
tay nhau, để thấy lòng rưng rưng trở về một khung trời Đà lạt thân thương

xưa cũ, bao nhiêu năm, còn gặp lại nhau đây … còn niềm vui nào hơn
được…
Chương trình tặng quà các cô giáo, thày giáo của Bùi thị Xuân Trần hưng
Đạo cũng thật xúc động. Màn đồng ca Cô Gái Việt với những tà áo dài
Bùi thị Xuân, và Bạch Đằng Giang với giọng hát của cả BTX và THD
cũng rất oai phong. Chúng tôi đang ngồi đây, tưởng niệm đến những ngày
đi học xưa cũ, với tấm lòng yêu kính cha mẹ, thày cô, anh em, bạn bè.
Rưng rưng nhớ đến những người bạn còn ở quê nhà, đến khung trời êm ả
xưa cũ, đến một quê hương gấm vóc sao bao cuộc chiến tang thương, giờ
lại đang oằn oại vì nạn các nhiễm độc trên các vùng biển. Ôi, quê hương
… hai tiếng quê hương đất nước, biết nói sao cho đủ…

Những giọng ca vàng BTX ngày xưa với tiếng hát chị Kim Tuyến, chị
Hồng Mai, chị Lưu thị Hạnh, v.v… làm tôi nhớ lại ngày phát phần thưởng

cuối năm lớp 6. Lúc đó, hội trường BTX chưa xây dựng. Cũng các giọng
ca này, và tiếng hát của cô Phương Thu và Thu Tâm qua bài Biệt Ly. Đã
lâu lắm rồi, nhưng những hình ảnh, những giọng ca, sao có thể quên. Để
bây giờ khi nghe lại những tiếng hát ngày xưa, lòng lại miên man những
cảm xúc không tên, chồng chéo.
Chương trình lại sôi sục khi Nhóm Cái Bang THD 65-72 đồng ca bản
nhạc Đà lạt Đẹp lắm Đà lạt ơi chế từ Sài gòn đẹp lắm Sài gòn ơi. Mọi
người cười lăn lộn với nhạc cảnh Bốn Món Ăn Chơi. Xen kẽ vào chương
trình là những bản tình ca với tiếng hát của Đỗ Kim, cô em BTX nhỏ nhất
trong nhóm. Anh Thành chồng Băng Thanh, hát những bài tình ca Pháp
yêu thích của thập niên 70. Song Mai cũng rất đặc sắc với bài Về Đây
Nghe Em và những câu vọng cổ. Ui, học với hắn 7 năm, sao giờ mới biết
nàng là đào thương ta. Rồi thân hữu Thiền Vỵ, các anh U80 rể BTX v.v…
với những bài hát rất nuột nà, với những giọng hát vượt không gian và
thời gian thứ thiệt. Hội trường cũng rưng rưng với Sonia Thanh Thủy qua
bài Mẹ là Thánh Mẫu Đời Con, hay của anh Bùi Tiến Lợi qua các bài nhạc
của Lê Uyên Phương. Các chị U70 cũng rất duyên dáng qua các bản vũ
nhẹ nhàng, đầy màu sắc. Việc gây Quỹ Học Bổng Ngũ niên 2013-2018
giúp trẻ em nghèo Đà lạt cũng rất thành công và hào hứng qua việc ủng
hộ bút kỷ niệm ngày Đại hội, và tiền tips tặng các cô đầu bếp của nhạc
cảnh nấu bún bò, mì quảng, cùng với số tiền Đặng thị Cung tặng trong
việc đem lông mi giả làm đẹp cho pà koong kô pác dự ngày Hội Ngộ, cả
số tiền đóng góp trong những ngày sinh hoạt.
Cứ như thế mà chương trình hội ngộ ba tiếng hết từ lúc nào. Các cô bác,
anh chị Bùi thị Xuân còn hừng hực khí thế, lại tiếp tục những hẹn hò, còn
những 5 ngày nữa trên tàu để vui, để cười, để tâm sự, và để tám với nhau,
nên ai cũng nở nụ cười. 5g chiều, trên các hành lang tàu Oasis những tà
áo dài Việt nam phất phới, đẹp, đẹp kể gì, mà hổng đẹp sao được khi buổi
chiều mà ai cũng tươi roi rói như hoa mười giờ.

Những ngày tiếp theo là những buổi sáng đi bộ gặp nhau trên boong tàu,
những giờ phút tập thể dục, khí công, những giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối,
những buổi coi shows, những buổi sinh hoạt văn nghệ, kể cho nhau nghe
những chuyện tiếu lâm, những kỷ niệm cũ, và những buổi du ngoạn khi
tàu cặp bến ở Haiiti, Jamaica và Cozumel Mexico. Năm ngày trôi qua
nhanh còn hơn gió. Cười vui chưa dứt, đã đến ngày Tạm Biệt. Ui, sao
chia tay lẹ dzậy!
Buổi Tạm Biệt cũng rất trang trọng và rực rỡ với những tà áo dài trong
khu sảnh rất đẹp của tàu Oasis. Lâm Nguyễn của THD nổi bật trong chiếc
áo dài nam, trong lúc các bà các cô lại tha thướt trong những tà áo đủ màu.
Wow, không ngờ nhiều áo dài đến vậy. Uổng là không có một hình chụp
toàn vẹn tất cả những tà áo thướt tha hôm ấy. Nhưng dù sao giờ nhớ lại,
những tà áo và những giờ phút ấy vẫn như những cánh bướm chấp chới
bay gợi lại những ngày nắng ấm long lanh những yêu thương.

Chương trình văn nghệ cũng rất xúc tích với các tiết mục rất đặc sắc. Nhạc
cảnh Em Đi Chùa Hương chuyển thể, từ cô gái 17 sang cô gái 71 cũng
làm mọi người cười sôi ruột. Rồi các tiết mục vũ, ca nhạc, như lấp lánh
hơn với ánh nắng của vùng biển ngày hè. Một tiết mục song ca cũng rất
đặc biệt của cặp Hồng Phuơng – Mỹ Anh với mối duyên 41 năm của họ
khởi đi từ cuộc tình của họ lúc 14 tuổi. Ặc, nghe muốn xỉu thiệt, 14 tuổi,
lúc đó hình như nhiều học sinh THD BTX còn thò lò mũi xanh thì phải.
Rồi giọng ca vàng của Băng Thanh, cô bạn tôi ray rứt với Xin còn gọi tên
nhau, có cả màn hợp ca của cựu học sinh trường Văn học nữa, rồi phần
khiêu vũ, v.v… Bởi vậy tới khi chương trình kết thúc ai cũng còn vương
vấn.
Bảy ngày đã qua, lúc chia tay hình như ai cũng hụt hẫng, chưa ai muốn
rời xa. Bảy ngày như quá ngắn, mọi người đều ngẩn ngơ khi trở lại cuộc
sống đời thường. Nhớ mãi lời chúc của cô Phương Thu vào cuối buổi Đại
hội. “Mong chúng ta khỏe mạnh để lại gặp nhau lần Đại hội tới”.
Tới lúc rời tàu, chia ra hai nhóm. Một nhóm ra phi trường theo chị Thắng
Lợi, một nhóm đi thăm Miami theo anh chị Thực Khánh Hoài và chị Kim
Tuyến rồi chiều mới ra phi trường. Nhóm này lại tách ra hai xe, trên xe
nào cũng rôm rả chuyện tếu, kéo thêm được giờ phút vui vẻ nào, ai cũng
muốn níu kéo. Y chang ông kẹo kéo Đà lạt ngày xưa, có một khúc ngắn,

kéo hoài, kéo hoài. Ba cô bạn tôi, Mai, Hoài và Tiên lại kéo thêm ba ngày
nữa ở Miami. Một số khác cũng kéo thêm vài ngày du da đâu đó.
Tôi trở về Cali, để được khuyến mãi thêm một ngày bánh căng Đà lạt ở
nhà cặp uyên ương BTX-THD Hạ thị Bảy và Lâm Nguyễn, lại có dịp gặp
gỡ cô Phong Nhã, anh Lương, đôi Phượng (Nguyễn Phượng THD 66-73
và cô vợ dễ thương trùng tên), Mỹ Dung và Cẩm Tú. Lại có thêm những
nụ cười và những cảm xúc nhè nhẹ, những ấm áp dễ thương.
Tối 17 tháng 5 tôi bay về Úc, trên máy bay người vẫn bềnh bồng như còn
trong con thuyền lênh đênh trên vùng biển Caribeans, như trong vòng tay
của thày cô giáo và các anh chị, bạn bè xưa cũ. Quay lại Úc đã mấy tuần,
trong tâm tưởng còn ngây ngất về những ngày vui ấy. Mà có đâu mình
tôi nhớ. Những người bạn tôi cũng nhớ, nên các hình ảnh, và những nụ
cười của cuộc hành trình vẫn còn liên tục gửi đến email và Facebook.
Thật là một kỷ niệm quá đẹp và quá ngọt ngào đúng không? Có người
nghe nói tôi mới đi cruise về, họ nói đi cruise ở dí trên tàu chán chết. Tôi
cười toe, hổng chán đâu, đi vui lắm vì đông, hết gặp người quen này lại
người quen khác. Giờ còn không đủ, chán sao được. Bởi vậy lại mong
tất cả cùng khỏe như cô Phương Thu đã chúc, để hai năm nữa lại gặp nhau,
và để lại cười, lại nói.
Cám ơn mái trường Trần hưng Đạo, Bùi thị Xuân của một Đà lạt thân
thương, cám ơn các thày cô và bạn bè đã nuôi dưỡng những kỷ niệm xưa
thành bất tử. Cám ơn ban tổ chức, anh Thực, chị Hoài, chị Thắng Lợi, chị
Kim Tuyến và tất cả các anh chị đã bỏ rất nhiều công sức, thời giờ cho
buổi Đại hội này. Cũng phải cám ơn tất cả các thày cô, các bác, các anh
chị, các bạn bè và các cháu đã có mặt trong buổi đại hội. Tất cả những sự
góp sức, có mặt đó đã tạo nên những giờ phút đẹp đẽ khó quên và chắc sẽ
luôn còn mãi trong lòng mọi người.

Bởi vậy, trong những giờ phút ngập ngợn gió lạnh như hôm nay của
Melbourne, tôi ngồi đây, viết lại những giờ phút ấy, xem lại những hình
ảnh ấy, cảm thấy rất ngọt ngào và ấm áp. Nhớ hoài các thày cô, các anh
chị, bạn bè của Đà lạt xưa ấy. Bao nhiêu năm, tình cảm giữa thày trò, bạn
bè vẫn còn đầy vun, và …vẫn còn những anh chị nhớ đến ba tôi và các
anh chị tôi, bao nhiêu năm cái tình, cái nghĩa của Đà lạt thật quá trân trọng
và quá quí. Biết nói thế nào đây nhỉ … Bùi thị Xuân Trần Hưng Đạo
ơi… thương lắm và… thương lắm …
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