Chuyện Tháng Chạp Năm Con Khỉ

Nam California sau mấy ngày trời đẫm mưa và gió lạnh.
Hôm nay, thứ bảy, 7 tháng 1 -2017, thời tiết trở lại ấm áp tưởng
chừng như thể theo lời yêu cầu của con người – là một số anh chị
em cựu học sinh Bùi Thị Xuân - Trần Hưng Đạo có một cuộc
họp mặt nhân những ngày đầu năm dương lịch và cũng để chào
mừng xuân Con Gà sắp tới.

Cuộc họp mặt diễn ra từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều tại tư
gia của chị Xuân Ninh, nơi đã nhiều lần tổ chức những cuộc họp
mặt trước đây. “Điểm danh” thấy có 23 anh chị em: Xuân Ninh,
Nguyễn Quốc Quân, Phùng Ngọc Tường, Nguyễn Văn Tâm,
Phún Tắc Ón, Nguyễn Phương Anh, Phạm Bá Đức, Nguyễn Hữu
Vạn, Nguyễn Thị Cúc, Nông Kim Ấn, Vũ Công Dân, Hạ Thị
Bảy, Phan Công Lâm, Ngô Thị Lý, Trương Nho, Nguyễn Văn
Bình, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Đình Cường (GS), Ngọc Long,

Nghiêm Thị Nhường, Đoàn Thu Hương, Hoàng Kim Châu,
Phạm Thị Xoàn.
Có một người mà ai ai cũng mong có mặt nhưng không
đến. Đó là anh Chu Duy Tuyển (THĐ 63). Anh Tuyển lâu nay
sống ở Virginia, vừa mới di sang Cali để đóng đô vĩnh viễn hôm
4 tháng 1 – 2017. Một tháng trước được Trần Ngọc Linh cho biết
tin, Hoàng Kim Châu vừa gọi điện thoại vừa gửi email nhiều lần
để mời vợ chồng Duy Tuyển đến dự buổi họp mặt cho vui nhưng
đều không nhận được trả lời. Trương Nho cũng cố liên lạc với
Chu Duy Tuyển nhưng rồi cũng không xong.

Có tí đặc biệt là sự hiện diện của vợ chồng Nguyễn Hữu
Vạn (THĐ 63), người từ Minnesota cũng về đóng đô tại Cali vừa
tròn một niên. Anh Nguyễn Văn Tâm (THĐ 68) lần đầu tiên đến
họp mặt với anh chị em. Lại thêm một tí ti đặc biệt nữa là, lần
này đến dự, anh Nguyễn Đình Cường nắm chặt tay chị Ngọc
Long dẫn vào. Cả hai vừa bước lên xe hoa vào cuối tháng 10 2016. Mọi người vỗ tay chúc mừng...

Trong căn phòng ấm cúng có trưng bày một số hình ảnh
nhìn vô là biết tết sắp đến. Trên tường là câu đối do một bô lão
mang từ xứ cao bồi Texas. Hai câu này như vầy:

Nâng Cốc Tiễn..... Đi, Đón Tết
Cạn Ly Mời..... Đến, Mừng Xuân
Chỗ có những dấu chấm của câu đầu là hình một chú Khỉ Già
đang nhe răng, chỗ có những dấu chấm của câu sau là hình của
một anh Gà Trống chưa rụng lông. Mọi người đọc rằng:
Nâng Cốc Tiễn Khỉ Đi, Đón Tết
Cạn Ly Mời Gà Đến, Mừng Xuân
Có người còn đọc là Con Khỉ Già và Gà Trống Thiến nên nghe
không thuận lỗ nhĩ. Cuối cùng đọc như vầy nghe mới OK:
Nâng Cốc Tiễn Thân Đi, Đón Tết
Cạn Ly Mời Dậu Đến, Mừng Xuân
Giữa hai vế câu đối còn có một poster ghi mấy dòng “Chúc Mừng
Năm Mới Đinh Dậu” với hình một anh Gà Trống Đẻ 4 Ổ Trứng
Vàng” phía dưới...Một dây pháo đỏ treo lủng lẳng bên cạnh câu
đối và trên bàn là một núi quà lưu niệm do anh chị em mang đến
làm quà tặng cho nhau.

Sau khi ăn uống no nê, mọi người quây quần nơi phòng
khách để bày trò vui. Chủ nhà Xuân Ninh lên tiếng chào mừng
bà con, Cụ Châu chúc tết; cuộc vui bắt đầu. Nguyễn Quốc Quân
trong vai ông Táo, Cụ Châu trong vai Ngọc Hoàng đã diễn màn
đọc Sớ Táo Quân để trình những chuyện xảy ra dưới dân gian
trong năm con Khỉ vừa qua. Mọi người được cười thoải mái khi
nghe những lời tấu rất vui và nhịp nhàng của Táo. Bài hát “Ly
Rượu Mừng” được mọi người cùng hợp ca là một bài hát không
thể thiếu trong những ngày tết Việt Nam.

Rồi mọi người cùng hợp ca, đơn ca, ngâm thơ, kể chuyện
vui.... Điểm đặc biệt của những lần họp mặt tại đây là mọi người
đều tham gia sinh hoạt, cùng chơi, cùng hát chứ không có những
người chỉ ngồi làm thính giả vỗ tay. Người điều khiển chương
trình không ai khác hơn là Nguyễn Quốc Quân, nổi tiếng là một
“hoạt náo viên” có tài và duyên dáng. Anh Nguyễn Đình Cường
ngâm một bài thơ tình rất ướt của Phạm Bá Đức đăng trong đặc
san Di Linh (anh Đức dạy ở trung học Di Linh một thời gian, anh
mang đến một số đặc san tặng bà con), chị Ngô Thị Lý hát bài
Bạch Đằng Giang nói về chiến công của Trần Hưng Đạo (Trương
Nho, phu quân của chị là cựu học sinh Trần Hưng Đạo nên chị
rất ái mộ bài hát này, anh Nho kể: ở nhà chị Lý lúc rảnh rổi là
cứ...đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng...), anh Phùng Ngọc
Tường đang nhớ mẹ còn ở Việt Nam nên hát bài “Thuyền Viễn
Xứ” nghe thật cảm động. Các anh chị Xuân Ninh, Nghiêm
Nhường, Kim Anh, Kim Ấn, Thu Hương, Ngọc Long, Tắc Ón,
Hữu Vạn, Công Dân, Công Lâm, Nguyễn Tâm... kể những câu
chuyện vui...Các trò chơi “Kết Thân”, “Người – Cọp – Súng”
“Vân Tiên Cõng Mẹ Chạy Vô Chạy Ra...” “Múa Voi”, “Đi Tàu
Lửa”...mọi người cùng chơi tạo thành không khí tưng bừng vui
nhộn thân tình.

Các anh chị đến tham dự đều có mang theo một món quà
xuân nên lúc ra về ai ai cũng có quà kỷ niệm. Sau khi bốc thăm
nhận quà, anh chị em ký tên trên tấm poster Mừng Xuân để cho
chị Xuân Ninh giữ làm kỷ niệm. Đồng thời, thể theo lời mời của
vợ chồng Nông Kim Ấn - Vũ Công Dân, anh chị em sẽ có một
cuộc picnic qua đêm tại vườn trái cây của anh chị vào

thượng tuần tháng tư – 2017 tại San Diego. Hy vọng mọi người
thu xếp để tham gia cuộc picnic hứa hẹn nhiều điều thú vị, đặc
biệt để được thưởng thức những trái cây đầu mùa trong khu vườn
của Ấn và Dân. Anh Nguyễn Quốc Quân và Phan Công Lâm
nhận trách nhiệm tổ chức và liện lạc. Mọi người cùng nắm tay
hát bài “Gặp hau đây rồi chia tay...”. Hẹn ngày gặp lại...

Sang ngày chủ nhật, 8 tháng 1 cũng có chuyện như sau:
Hôm đó trời vẫn đẹp như hôm trước. Nắng ấm và bầu trời trong.
Buổi chiều, tôi đến dự một buổi sinh hoạt cùng anh chị em Hướng
Đạo thuộc tráng đoàn Hướng Đạo Nguyễn Trãi tại công viên Mac
Faden. Tráng đoàn này do tôi thành lập năm 2002 tại Texas và
có 5 toán tráng sinh từ đông sang tây nước Mỹ, số tráng sinh có
lúc lên đến cả trăm người. Tôi là tráng trưởng nhiệm kỳ đầu tiên,
kế tiếp là các tráng sinh khác đảm nhận vai trò tráng trưởng. Cuối
năm 2016 anh chị em bầu lại tráng trưởng và tôi lại được anh chị
em tín nhiệm nên bầu lại. Lễ bàn giao giữa cựu và tân tráng
trưởng đã diễn ra trong buổi sinh hoạt này.

Sau khi rời khu sinh hoạt Hướng Đạo, tôi và “bề trên”
(cách gọi vui của anh chị em Hướng Đạo lớn tuổi, tức là dzợ) đến
nhà của Phan Công Lâm & Hạ Thị Bảy theo lời mời của hai anh
chị để chung vui nhân ngày anh Lâm “về hưu”. Tôi không biết

anh Lâm về hưu già hay hưu non! Tôi đoán chắc là “non” vì anh
còn quá trẻ. Anh Lâm cũng là một cựu Hướng Đạo Sinh của
Lâm Viên ngày nào.

Bước vào bên trong nhà đã thấy vài chục người đứng ngồi
khắp căn phòng đang ăn uống vui vẻ. Ngoài vợ chồng Lâm và
Bảy, người mà tôi nhận ra đầu tiên là giáo sư Hoàng Trọng Hàn,
là một trong những vị Hiệu trưởng của trường trung học Trần
Hưng Đạo. Tôi chào giáo sư và phu nhân. Thầy cũng nhận ra tôi,
nhớ đủ tên họ của tôi vì thầy có gặp tôi trong hai lần đại hội Bùi
Thị Xuân – Trần Hưng Đạo 2010 và 2012, ngoài ra Thầy Cô cũng
thường xuyên đọc các bài viết của tôi trên anhdao.org. Vài năm
trước Thầy bị bệnh nhưng nay thầy đã khỏe, da dẻ hồng hào. Cô
cho biết sang Cali lần này là để tránh cái lạnh đang đổ xuống các
tiểu bang miền đông Hoa Kỳ. Một lát sau lại thấy Nguyễn Đình
Cường nắm chặt tay vợ bước vào, cả hai đều cười hớn hở như
mùa xuân đã tới.
Qua những câu chuyện trao đổi và thăm hỏi được biết anh
Nguyễn Minh Dũng là đoàn sinh Hướng Đạo của tôi ở Đàlạt ngày
xưa. Gặp lại anh Trung (THĐ 64), dân Tùng Nghĩa tôi đã gặp tại
nhà Phún Tắc Ón cùng với giáo sư Trương Văn Hoàn và Kỳ
Ngọc Hảo nhân đại hội 2012. Chị Bùi Thị Bạch, nữ Hướng Đạo
Sinh Đàlạt ngày nào...và tình cờ được biết chị và các bạn đã từ

lâu yểm trợ cho con gái tôi là cháu Hoàng Hương Trang trong
pháp hội nguyện cầu cho cháu do Thầy Hằng Trường tổ chức vào
đầu tháng 12 – 2016. Nhân đây cũng xin phép được báo tin vui
đến với quý giáo sư và anh chị em cựu học sinh BTX – THĐ và
thân hữu là: bệnh tình của cháu Hoàng Hương Trang đã thuyên
gỉam rất nhiều. Vợ chồng Hoàng Kim Châu xin gửi lời cám ơn
đến quý vị giáo sư và anh chị em trong thời gian qua đã cầu
nguyện và chúc lành cho cháu.
Tiệc tùng còn dài nhưng sau khi Thầy Hoàng Trọng Hàn
ra về, chúng tôi cũng xin phép ra về. Trời đêm sáng, có gió mát.
Trên bầu trời có một vành trăng non.

Đây là lần đầu tiên tôi được dự nhiều buổi họp mặt trong
những ngày giáp tết tại California.
Một mùa xuân nữa lại sắp về nơi xứ người.
Kính chúc những người Đàlạt và thân hữu:
Một Mùa Xuân Hạnh Phúc
Phong Châu
11 Jan. 2017

