Viết Về Các Bạn Ở Thung Lũng Hoa Vàng

Không khí những ngày đầu xuân Bính Thân vẫn còn trên thành phố
Thung Lũng Hoa Vàng (Silicon Valley), nơi có nhiều người Việt Nam định cư sinh
sống trong mấy chục năm qua kể từ sau tháng Tư 1975. Trong nhiều chục ngàn
người ở San Jose, có không ít những người là cư dân của thành phố Đà Lạt ngày
nào. Ba chục năm qua có một nhóm Người Việt sinh hoạt tại đây tuy không rầm rộ
nhưng đã liên tục và được kết nối bởi một sợi dây vô hình nhưng bền vững. Tôi
muốn nhắc đến Hội Cựu Học Sinh của hai trường trung học công lập Bùi Thị Xuân
và Trần Hưng Đạo Đà Lạt. Trong hơn hai chục năm qua (tôi sang Mỹ năm 1992),
nhiều lần tôi ghé thăm thành phố này và đã được các chị các anh tiếp đón rất nồng
nhiệt như một người bạn đồng hương, đồng môn đã sinh ra và lớn lên từ thành
phố Hoa Anh Đào. Nếu nhắc lại kỷ niệm thì nhiều lắm.Tôi có một số bạn học cùng
lớp vào những năm đệ thất ở trường trung học Quang Trung, năm đệ lục mới
chuyển qua trường Bảo Long được đổi tên là Trần Hưng Đạo. Đó là các bạn Trần
Quốc Tôn, Nguyễn Đình Hiệp, Ngô Văn Hồi, Trần Ngọc Linh, Lê Đô, Phan Văn Dũng,
Lê Công Mừng, Nguyễn Xuân Tân…. Các chị Bùi Bích Liên, Huỳnh Thị Lanh, Nguyễn
Thị Bình, Lê Mộng Hoa học ở Bùi Thị Xuân nhưng khi lên lớp đệ nhất thì học chung
với chúng tôi ở Trần Hưng Đạo, chị Cao Thu Cúc học cùng lớp đệ thất, sau trở lại
dạy trường Bùi Thị Xuân cũng là một huynh trưởng Hướng Đạo ở Đà Lạt cùng thời
với tôi. Ngoài các bạn tôi quen biết trên, còn có các anh chị học lớp trên chúng tôi
như các anh Đặng Kim Quy, Trần Trung Lương…các chị Thanh Hiếu, Minh Diệu…và
lớp dưới có Bùi Thắng Lợi (sinh hoạt Hướng Đạo), Cung Diệu Lý (em Cung Đức Đàn,
sinh hoạt Gia Đình Phật Tử)…Mỗi lần tôi có dịp ghé San Jose thì hầu như các anh

chị đều có buổi họp mặt thân mật để tôi có cơ hội được gặp đông đủ các bạn. Ngoài
những bữa ăn để chuyện trò thân mật, các bạn còn đưa tôi đi xem một số cảnh đẹp
tại San Jose và các vùng phụ cận như San Francisco và Lake Tahoe…Nhớ nhất là
chuyến đi Lake Tahoe với các bạn Trần Ngọc Linh & Nương, Ngô Văn Hồi & Dung và
Lê Công Mừng vào năm 2011. Có những lần các bạn còn chở tôi lên tận San
Francisco để ăn ở một tiệm mì ngon nổi tiếng ở đây. Nhiều lần họp mặt tại nhà anh
chị Trần Trung Lương, chị Lê Mộng Hoa, Bùi Thắng Lợi, Ngô Văn Hồi…Nhớ có lần
vào khuya tôi cùng Phan Văn Dũng, Ngô Văn Hồi và Trần Quốc Tôn…ra bến xe đón
một bạn từ Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ và ghé San Jose. Cuộc họp mặt hôm ấy thật
vui và gây nhiều bất ngờ cho khách phương xa. Tôi còn nhớ chúng tôi xúi Bùi Thắng
Lợi giả đóng vai Kim Thoa (không nhớ họ) gây ngạc nhiên cho Phạm Văn Hào không
ít… Số là ngày xửa ngày xưa Hào nhà ta mê nàng Kim Thoa như điếu đổ và xém lấy
nhau. Nhà cô nàng ở đối diện nhà ông Phan Xứng gần con đường nhỏ dẫn qua
đường Hai Bà Trưng.
Bài viết này không nhằm ghi nhận những hình ảnh đẹp của cá nhân tôi với các anh
chị ở Thung Lũng Hoa Vàng mà điều tôi muốn ghi nhận nơi đây là sinh họat của Hội
Bùi Thị Xuân – Trần Hưng Đạo. Lúc tôi ghé San Jose lần đầu tiên cách nay gần 20
năm thì được biết chị Bùi Bích Liên là hội trưởng cùng với sự yểm trợ đắc lực của
anh Nguyễn Đình Lộc là phu quân của chị đã cùng nhau giữ cho sinh hoạt Hội được
liên tục. Sau đó em ruột của chị là Bùi Thắng Lợi lại tiếp nối công việc trong vai trò
hội trưởng. Thắng Lợi có sinh hoạt Hướng Đạo trong một thời gian rất lâu ở Đà Lạt,
tính vui vẻ hoạt bát và có nhiều sáng kiến cũng như có tài “bán báo” trong những
dịp đại hội của cựu học sinh hai trường. Ngoài ra Thắng Lợi còn có tài tổ chức. Gần
đây Thắng Lợi đã tổ chức thành công đại hội BTX – THĐ tại San Jose vào năm 2014
và hiện đang là trưởng ban tổ chức đại hội tại Florida vào tháng 5 – 2016. Sở dĩ tôi
hơi dài dòng là muốn mở đầu cho bài tường trình “hàm thụ” về Ngày Họp Mặt Tân
Niên Bính Thân của Hội BTX – THĐ tại San Jose vào ngày chủ nhật, 28 tháng 2 –
2016 vừa qua.Tôi không có mặt để tường trình trực tiếp, chỉ nhận được những
thông tin và hình ảnh từ chị Bích Liên và Thắng Lợi để viết về buổi họp mặt này. Do
đó thiếu sót sẽ không tránh khỏi.

Hình ảnh của PC ghé thăm các bạn ở Thung Lũng Hoa Vàng 2011 và 2013

Tôi không biết đây là lần thứ mấy Hội BTX – THĐ tại Thung Lũng Hoa
Vàng tổ chúc buổi họp mặt tân niên như buổi họp mặt đã diễn ra vào ngày 28 tháng
2 – 2016 tại Grand Fortune Seafoods Restaurant và có mặt của gần 100 anh chị em
của trường Phương Mai, Quang Trung, Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo: chị Phan
Kim Dung từ Nam Cali, anh chị Chu Trấn Phương, anh chị Nguyễn Tuấn, chị Lưu
Quỳnh Nga và phu quân, chị Nguyễn Minh Châu, anh chị Trần Trung Lương, anh
Nguyễn Thiện Cơ, anh chị Đặng Kim Quy - Thanh Hiếu, anh chị Bùi Bích Liên –
Nguyễn Đình Lộc, chị Hùynh Thị Lanh & phu quân, anh chị Trần Ngọc Linh & Mỹ
Nương, anh chị Lê Đô, anh chị Trần Quốc Tôn, anh chị Phạm Quang Thành, anh
Nguyễn Đình Hiệp, chị Nguyễn Diệu Minh & phu quân, chị Nguyễn Xuân Tân, chị
Phạm Nguyệt Nga & phu quân, Bùi Thắng Lợi, Nguyễn Thị Nga, Cung Diệu Lý,
Nguyễn Bích Liên, Đặng Thị Luận, Lưu Diên Hồng, Trần Thị Anh Thư, Hoàng Tuyết
Hoa, Phạm Kim Ngân, Vũ Tuyết, luật sư Nguyễn Ngọc Diệp, các chị Băng Thanh,
Châu Thanh Tâm, Phan Kim Chi, Đinh Mỹ Trinh, Đinh Mỹ Châu, Vũ Mai Hương, Đặng
Ngà Ngọc, Phan Thanh Thủy…Đến dự còn có giáo sư lê Thị Bạch Yến và Cao Thu
Cúc.
Việc chuẩn bị cho buổi họp mặt đã được hoàn tất trước khi khai mạc vào lúc 11:30.
Ban tiếp tân do Nguyễn Bích Liên và các bạn cùng khóa 69 phụ trách. MC Phạm Kim
Ngân điều hợp chương trình. Mở đầu là Lời Chào Mừng và chúc tết của hội trưởng
Bùi Thắng Lợi. Kế đến là phần tường trình về tài chánh do thủ quỹ kiêm thư ký Vũ
Mai Hương phụ trách. Giáo sư Lê Thị Bạch Yến trình bày cảm tưởng, chúc tết và

không quên gửi lời cám ơn đến ban tổ chức cũng như toàn thể anh chị em trong
hội qua những sinh hoạt hữu ích và thể hiện được tình đồng hương đồng môn của
những cựu học sinh hai trường công lập tại Đà Lạt.

Hội trưởng Bùi Thắng Lợi

Thư ký & Thủ quỹ Vũ Mai Hương

Sau phần nghi thức, mọi người vừa ăn tiệc vừa trò chuyện vui vẻ và thưởng thức
một chương trinh ăn nghệ có nội dung rất phong phú tập trung vào chủ đề mùa
xuân. Tiếng vỗ tay cùng với những tiếng cười vang vang cả hội trường nhà hàng,
những ly rượu vang đỏ, những chai bia và cả những ly nước lạnh cũng được nâng
lên cùng lúc với những lời chúc tụng tốt đẹp nhất trong những ngày nguyên tiêu
của mùa xuân cho những người người mà gần nửa thế kỷ trước đây đã cùng nhau
ngồi chung dưới một mái trường thân yêu. Những anh những chị của những tháng
năm đầu thập niên 50 với tên trường Phương Mai nhắc lại một thời hoàng kim trên
đất Hoàng Triều Cương Thổ. Một vương triều đã đi vào dĩ vãng cùng với một tên
của vị anh hùng dân tộc – Quang Trung – được dùng để đặt tên mới cho trường.
Nhắc đến Quang Trung, không ai xuất thân từ ngôi trường này lại không nhớ đến
chiến công lẫy lừng của vị vua Nhà Tây Sơn đã làm nên lịch sử oai hùng bằng trận
đánh thần tốc và kinh hoàng vào mùa xuân Kỷ Dậu, ngày mồng 5 tết tiến vào thành
Thăng Long khiến bọn giặc Tàu xâm lăng - nhà Thanh phải kéo nhau trốn chạy về
nước. Khi trường Quang Trung đổi thành Bùi Thị Xuân - là một nữ danh tướng nhà
Tây Sơn, chỉ nhận nữ sinh thì các nam sinh chuyển sang trường Trần Hưng Đạo có
tên trước đó là Bảo Long.

Tặng quà

Giáo sư Lê Thị Bạch Yến

Mở đầu phần văn nghệ là tiết mục “Ai Lên Xứ Hoa Đào” do các chị mặc áo dài tay
cầm hoa lên như nhắc nhở mọi người “chúng ta đang ở Đà Lạt”. Liên khúc Xuân Vui
Ca và Chúc Mừng Xuân do ban tứ ca gồm Liên Qui, Đan Thanh, Thanh Hiếu và Ngà
Ngọc trình diễn. Ngày Xuân Nhớ Mẹ do Sonia Thanh Thủy hát với cây đàn guitar.
Anh Kim Quy hát bài “Tình Khúc Mùa Xuân” trước khi các chị trình diễn vũ khúc
Mùa Hoa Anh Đào với trang phục của các “thiếu nữ có tuổi” Nhật Bản mang dòng
máu Việt Nam…các tiết mục văn nghệ rất dài nên được chia thành ba phần, xen vào
đó là mục xổ số tặng quà, đố vui có thưởng và hái lộc đầu xuân. Phần văn nghệ
được tiếp tục với “Bài Ca Hạnh Ngộ” do đôi song ca Như Long và Mai Hương, “Em
Đi Chùa Hương” do chị Bích Liên” trình diễn trong bộ trang phục cổ truyền “Bắc Kỳ”
ngày xưa. Luật sư Nguyễn Ngọc Diệp giúp vui bằng bài hát “Đồn Vắngt Chiều Xuân”,
bài “Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng” do Cung Diệu Lý trình bày, chị Băng Thanh cống
hiến một bài hát “twist giật” làm sôi động cả hội trường mùa xuân; đó là bài “ 60
Năm Cuộc Đời” của nhạc sĩ Y Vân. Phần ba của chương trình văn nghệ trở lại với bài
“Xuân Họp Mặt” do chị Thiên Kim, tiếp đến là liên khúc “Tình Ca Mùa Đông” và
“Xóm Đêm” do Hồng Ngọc trình bày, “Yêu và Mơ” được cặp song ca Liên Qui và
Đan Thanh, “Hoa Soan Bên Thềm Cũ” do Ngà Ngọc và “Nếu Có Yêu Tôi” với thể điệu
swing vui nhộn trở lại với chị Băng Thanh để kết thúc chương trình văn nghệ.

“Mùa Hoa Đào” do vũ đoàn Bùi Thị Xuân trình diễn

Bích Liên với “Em Đi Chùa Hương”

Tứ ca: Đan Thanh, Liên Qui, Thanh Hiếu, Ngà Ngọc

Phần cuối của buổi họp mặt là tường trình về những sinh họat của hội trong năm
2015 đồng thời cũng không quên nhắc nhở phe ta chuẩn bị để lên đường tham dự
đại hội kỳ VIII Bùi Thị Xuân – Trần Hưng Đạo vào tháng 5 – 2016 tại Florida.

Niên trưởng Chu Trấn Phương

THĐ 63 Nguyễn Đình Hiệp

Cũng cần nhắc đến vài nét đặc biệt về buổi họp mặt Tân Niên của anh chị em cựu
học sinh Phương Mai – Quang Trung – Bùi Thị Xuân – Trần Hưng Đạo Đà Lạt. May
những bộ trang phục kimono do chị Ngà Ngọc là em nuôi của hội trưởng Bùi Thắng
Lợi thực hiện và luật sư Nguyễn Ngọc Diệp yểm trợ tài chánh. Quà tặng cho phần
Đố Nhạc và 5 thiếu nữ Nhật trong “Mùa Hoa Anh Đào” do chị Chu Lưu Thanh Tảo
(BTX 65, là phu nhân của cố giáo sư Hà Mai Phương) và BTX Trần Thị Hòa. Nội dung
phần Đố Vui Có Thưởng là đố những bài hát trong đó có chữ Đà Lạt gồm 5 phần
thưởng. Hai người đã đóng góp nhiều công sức cho hội từ nhiều năm qua là Đặng
Ngà Ngọc và Phan Thanh Thủy (em chị Phan Kim Dung) đã được các giáo sư trao
tặng quà đặc biệt. Một điểm đặc biệt nữa là trong buổi họp mặt năm nay thiếu các
giọng ca của mấy anh Trần Hưng Đạo như Phan Văn Dũng, Nguyễn Xuân Tân…nghe
đâu mấy anh này đang đi du hí bên trời đông. Và điều đặc biệt hơn cả là những tấm
ảnh được đăng trong bài “phóng sự hàm thụ” này đa phần là do hội trưởng Bùi

Thắng Lợi chụp lại từ DVD và từ chị Bích Liên. Kẻ viết “phóng sự hàm thụ” có nhận
được một bucket hình ảnh có cả nghìn tấm của THĐ Lê Đô, hình rất đẹp (dân chơi
hình pro. mà). Mở hình ra để xem thì được nhưng muốn có thêm hình để cho vào
bài thì không thể nào lấy hình ra được (dân chơi hình i - tờ - rít mà), người viết có
nhờ Lê Đô gửi cho khoảng mươi tấm nhưng chờ và chờ không nghe tăm hơi Lê Đô
đâu cả. Hình như bạn mình cũng đang đi du hí trời tây hay trời đông gì đó…Vì lý do
trên mà rất ít hình của các bạn THĐ trong bài phóng sự này. Chỉ thấy có sự hiện
diện của cặp Trần Quốc Tôn và Ngọc Hồng, cặp Trần Ngọc Linh và Mỹ Nương,
Nguyễn Đình Hiệp (độc thân trong mọi cuộc họp mặt), Lê Đô bận chụp hình nên
không thấy mặt mũi đâu cả, chỉ thấy Lê Đô phu nhân ngồi chung bàn với cặp Trần
Quốc Tôn và Trần Ngọc Linh.

Lê Đô phu nhân ngồi giữa hai cặp Trần QuốcTôn & Ngọc Hồng - Trần Ngọc Linh & Mỹ Nương

Huỳnh
Thị Lanh, Bùi Bích Liên, Cao Thu Cúc, Trần Thị Hương

Huỳnh Thị Lanh và phu quân

Nguyễn Thị Nga, chị Mỹ, Bích Liên, Nguyễn Thị Bình

Bích Liên và Mỹ Nương

Chào Mừng Đại Hội Kỳ VIII Bùi Thị Xuân – Trần Hưng Đạo 2016
Vài điều ghi thêm: Thực sự thì hội Bùi Thị Xuân – Trần Hưng Đạo đã sinh hoạt tại
Thung Lũng Hoa Vàng trong vòng 30 năm qua. Nhưng chỉ có thời gian 3 năm trở lại
đây thì sinh hoạt mới trở nên “xôm tụ” hơn trước. Kết quả đó cũng nhờ sự hiệp lực
tiếp tay cùng nhau làm việc và vui chơi của tất cả các thành viên của hội, đặc biệt
là do thiện chí và tài tổ chức của hội trưởng Bùi Thắng Lợi. Cô nàng vốn sẵn có nghề
“Hướng Đạo”. Cũng được biết tết năm nay gia đình của hội trưởng Bùi Thắng Lợi
gồm 5 chị em cùng họp mặt và ăn tết với hội Bùi Thị Xuân – Trần Hưng Đạo, trong
đó có 3 người ở San Jose, một ở Pháp và một ở New Caledonia

Năm chị em đoàn tụ ăn tết

Cuối cùng xin thưa, bài “phóng sự hàm thụ” này chắc chắn có lắm điều sai sót. Xin
quý độc giả, đặc biệt là các anh chị cựu học sinh Phương Mai – Quang Trung – Bùi
Thị Xuân và Trần Hưng Đạo ở Thung Lũng Hoa Vàng niệm tình thứ lỗi.
Phong Châu
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