Văn nghệ Xuân Canh Tý 2020 tại Paris
Lê Tấn Lộc

Lời mở đầu:
Ngày 01 tháng 3 năm 2020, Huế Thương Paris đã trình diễn một buổi Văn Nghệ Xuân Canh Tý tại Studio
Raspail-Paris, đặt trọng tâm vào tính chất văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, dưới sự hỗ trợ và cố
vấn của Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Việt Nam Tự Do.
Là người được Ban Chấp Hành HCSVVĐHĐLVNTD-AEUDVNL giao trọng trách phối hợp hoạch định chương
trình với Trưởng Ban Tổ Chức do Hội đề cử, tôi xin được trình bày một số cảm nhận chơn chất về buổi Văn
Nghệ nầy.

Trước khi, trong khi và sau khi trình diễn chương trình văn nghệ, chị Hồng Cúc, TBTC vẫn thường xuyên liên
lạc với tôi, Hội trưởng và chị Thu Hà, Tổng Thư Ký BCH để cố gắng tránh tối đa những trở ngại kỹ thuật bất
ngờ như những lần trình diễn văn nghệ trước đây, vào những năm 2015, 2016, 2017 và gần đây nhất, vào
năm 2018 (Chủ đề: Tưởng Niệm 50 Thảm Sát Mậu Thân 1968-Giải Khăn Sô Cho Huế).Nhờ những bàn thảo
“rút kinh nghiệm” giữa BCH và TBTC và sự trao đổi ý kiến để thường xuyên cập nhập mà lần trình diễn vừa
qua đã diễn tiến tốt đẹp như dự kiến (ngoại trừ trở ngại khổng thể dự kiến về thời tiết không tốt lắm và về sự
quan ngại “lây lan” của dịch COVID-19 !).
1-Trước khi thiếp lập chương trình, TBTC muốn mời ai cộng tác cũng đều hội ý với BCH.
Đây là cơ hội để tôi nhắc nhở chị HC phải chu toàn đúng mức bổn phận và trách nhiệm của một TBTC. Và về
tầm mức tối quan trọng trong việc mời MC, vì đó là người điều khiển chương trình do BTC đã hoạch định sẵn.
Chị Thái Hà được mời đảm nhiệm MC chính.
2-Trong khi chuẩn bị cho buổi văn nghệ, lúc HC đã mời được MC đúng tiêu chuẩn khả năng và tinh thần kỷ
luật tập thể, 2 buổi tập dợt được thực hiện. Được chuyển cho xem video buổi tập dợt lần đầu, tôi đề nghị
TBTC phải cử ngay một cộng tác viên làm Trưởng Ban Văn Nghệ. Anh Quang Tú được mời làm TBVN. Tập
dợt lần thứ hai tiến triển nhịp nhàng thấy rõ. Và lần thứ ba (Tổng dợt-Répétition générale) cho thấy “đoàn văn
nghệ tài tử” đã sẵn sàng “ra quân” !
3-Sau khi trình diễn, chị TBTC chuyển tiếp đến BCH Thư Cảm Tạ toàn thể anh chị em đã góp mặt trong
chương trình văn nghệ, một chương trình được mô tả rất thành công qua cuốn Video ghi đầy đủ diễn tiến buổi
trình diễn tại Studio Raspail-Paris. Một Thư Cảm Tạ rất chân tình và rất cảm động.
Tôi cũng nhận được một số Youtube: “Kỷ Niệm 01/03/2020”, “Kỷ niệm Ban Văn Nghệ 01/03/2020”, những
youtube vô cùng “Dễ yêu dễ mến dễ thương, Giai nhân tài tử vấn vương nhạc tình”!
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Cảm nhận đầu tiên của tôi là không diễn tả được hết những gì tôi muốn bày tỏ qua những rung động nghệ
thuật đã khiến tôi như đang “nằm mơ giữa ban ngày”…Những hình ảnh lần lượt hiện ra trong cuốn video do
HC chuyển cho tôi linh động đến độ tôi nhập cuộc (như nhập vai) vào các diễn viên trên sân khấu: tôi như
đang đứng với Ban hợp ca Huế Thương-Paris trong nghi thức chào Quốc kỳ, hát Quốc ca…Cũng như đang
cúi đầu cùng với anh chị em tôi dành một phút mặc niệm những đồng bào đã vĩnh viễn ra đi vì chiến cuộc, hay
trên đường tìm đất tạm dung để thoát khỏi địa ngục trần gian, hoặc ngục ngã trong lao tù nơi quê nhà vì tranh
đấu cho tự do và nhân quyền…

Tôi đau đớn trong niềm vui chứng kiến anh chị em tôi tuy vui xuân nhưng không quên những tang thương trên
quê cha đất tổ do một chế độ tàn độc gây nên cho đồng bào và giờ đây bọn cầm quyền nầy đang chuẩn bị
dâng nước cho ngoại bang phương Bắc. Cũng như vẫn còn nhớ những giá trị nhân bản của VNCH qua
những gợi nhớ nền văn hóa cổ truyền của tổ tiên với những trình bày của MC Thái Hà về phong tục tập quán
truyền thống liên quan tới ngày Tết của dân tộc Việt Nam: trọng điểm đã chỉ ra tính chất văn hóa (culturel) mà
các tiết mục văn nghệ đã cố gắng diễn đạt đến khán thính giả.

Theo thiển ý, cùng với Nghi lễ khai mạc theo Nghi thức VNCH với dàn Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ trong hội trường và
trên sân khấu, đây là điểm then chốt của chương trình văn nghệ ngày 1 tháng 3 năm 2020 vừa qua. Và, thú
thật, tôi cảm thấy sự căng thẳng bấy lâu nay của tôi, mỗi lần tổ chức trình diễn văn nghệ liên quan tới phần
Nghi Lễ và Nghi Thức (chào Quốc Kỳ, hát Quốc Ca, phút Mặc Niệm), lần nầy đã được BTC lưu tâm thực hành
đúng tiêu chuẩn, qua sự nghiêm chỉnh chấp hành của 2 MC phụ trách. Rất đáng nể phục vì hai chị có lẽ không
thuần thục lễ nghi khá phức tạp nầy như các nam hay nữ cựu quân nhân QLVNCH. Bravo!

Không một tiết mục nào tôi bỏ sót và theo tôi nhận định, không một tiết mục nào không đáp ứng sự mong đợi
mà BTC đã dự kiến. Cũng như hoàn toàn không có chuyện “phăng” theo sở thích cá nhân, tạo ra cảnh “trống
đánh xuôi, kèn thổi ngược”, gây nên tình trạng hỗn loạn vô trật tự, mạnh ai nấy “hát”, tranh dành, xô lấn,
khiến có nhiều “thời gian chết” (temps mort) trên sân khấu. Một điểm son cho MC điều khiển diễn tiến
chương trình, nhịp nhàng, hài hòa.
Căn cứ trên Thư Cảm Tạ rất đầy đủ chi tiết của chị HC, tôi nhận ra không một anh chị em cộng tác nào không
cố gắng chu toàn phần hành của mình. Một điểm son cho TBTC và TBVN.
Tôi thở dài nhẹ nhỏm vì khỏi phải lên tiếng “vạch rõ” những nhiêu khê quá quắt như đã phải làm “trong thế
chẳng đặng đừng” trong lần sinh hoạt văn nghệ, năm 2018…
Những gì chị HC trình bày trong Thư Cảm Tạ cho tôi cái nhìn tổng quát về sự quyết tâm của tất cả anh chị em
cộng tác đem hết khả năng đóng góp tối đa cho chương trình văn nghệ.
Tôi chỉ xin được đưa ra những gì gây hoài cảm cho tôi về khả năng tiếp nhận và thưởng ngoạn của mình.
Xin hiểu cho là tôi yêu thích tất cả mọi tiết mục trong chương trình, tôi chỉ xin nêu ra vài tiết mục gây chấn
động vui cũng như buồn nơi tôi.
Xin cho tôi trải lòng đôi chút, dù tôi như đang rơi vào cõi mộng mơ…như một người thân đã từng viết về tôi :
L. lúc nào cũng sống trong mơ…
Không chối cãi nổi. Tang chứng rành rành đây:
Đời tôi là cả một bài thơ
Cả một bài thơ rũ bụi mờ
Cả một bài thơ không đầy ý
Là đời nghệ sĩ sống vì mơ
(“Thuở mười lăm mười sáu” - LTL)

Những câu thơ thuở vị thành niên nầy coi như một nhận định về quãng đời niên thiếu của một cậu bé chưa
quá 10 tuổi đã sớm nhiễm máu văn nghệ :
-Trong khói lửa chiến tranh, khi buộc phải “tản cư”, vẫn ca hát, diễn kịch “giải khuây” cho đồng bào cùng cảnh
ngộ. Không tưng bừng như “Ly Rượu Mừng” do toàn Ban văn nghệ Huế Thương-Paris hơp xướng, thằng bé
cũng đã vừa múa vừa ca “Mừng xuân ánh sáng bốn phương(ánh sáng bốn phương) tràn lan đất nước (tràn
lan đất nước) ánh sáng mùa xuân (ánh sáng mùa xuân) chiếu nghìn năm…”

Hoặc diễn kịch “Mắng Trần Ích Tắc” : ‘Mi nghe chăng hỡi ai tham mồi phú quí quên non sông/ Hãy nghe đây
lời ta mắng muôn năm/ Sao nỡ đành đem người ngoại quốc ác tâm / xâm chiếm quê hương nhà sát tàn nòi
giống ? / Loài bán nước / loài buôn dân / loài phản quê hương / Dân Lạc Hồng nguyền rủa tên bọn mi khắp nơi
muôn đời .v.v…
-Lúc “hồi cư”, lại văn nghệ sân khấu học trò suốt học kỳ trung học: khi thì lãng mạn diễn xuất cùng một nữ
đồng môn “Trăng Mờ Bên Suối” (Lê Mộng Nguyên); lúc thì nhạc cảnh đau đớn cùng bạn đồng liêu “Khúc Hát
Thương Binh” (Hoàng Giác): ‘Đừng quên hỡi ai say đời đầm ấm/ Đừng quên những ai được đời tô thắm/ Buồn
chăng, nhớ chăng bao người trẻ trai/ Đời xa xôi lánh, đau thương ngày xanh…”; lúc thì “nhập vai” Nguyễn Trãi
tiễn biệt cha già Nguyễn Phi Khanh (nhạc kịch Hận Nam Quan), Lê Lai (nhạc kịch Lê Lai Liều Mình Cứu Chúa:
‘Ôi Lê Lai cứu chúa, giúp dân quên mình’; lúc thì Ngô Quyền (kịch Ngô Quyền sa cơ bị tướng Tàu bắt giữ và
được tỳ thiếp Liễu Nhi -của tặc tướng chệt- giải cứu), v.v…
-Lúc bị CSBV nhốt trong vòng rào kẽm gai “tù cải tạo”, vẫn làm thơ phổ nhạc (14 tình khúc)…dù bị đám răng
đen mã tấu chí cốt hành hạ nhục nhằn tơi tả…
-Vượt biển, định cư nơi xứ lạ quê người: lại thơ-văn-nhạc, dù cuộc sống vô cùng cơ cực. Và liên tục nhiều
năm “gồng mình” mần TBTC kiêm TBVN cho một hội ái hữu ! Điều khiển các hợp ca
“Viễn Du”(Phạm Duy), “Giấc Mộng Viễn Du” (Văn Phụng), “Ngựa Phi Đường Xa” (Lê Yên), nhạc cảnh “Hòn
Vọng Phu I, II, III” (Lê Thương), diễn trích đoạn tuồng cải lương “Hoa Rơi Cửa Phật” (soạn giả Trần Huyền
Trang), một mình tôi thủ hai vai Hòa Thượng và Điệp bên cạnh một đồng môn đóng vai Lan, v.v…
Nhưng rồi chợt nhận ra mình “một mình một ngựa” (faire cavalier seul) vì ít ai trong nhóm văn nghệ “ái hữu”
biết “đặt công việc trước cái tôi” nên đâm ra ê chề, nhão nhề, chán ngấy, dẹp bỏ hết, rút êm về ẩn dật vui thú
điền viên, tu tâm dưỡng tánh theo linh đạo Dòng Phan Sinh Tại Thế…Tình trường thấm mệt, đam mê lụn tàn !
Cho đến khi được HC mời vào HCSVVĐHĐLVNTD: Tái xuất hiện nhập cuộc, lại tổ chức văn nghệ dài dài…

Thế là… “đất bằng (lại) nổi sóng”! Nhưng nay thì không còn có thể “binh” đường rút lui được nữa vì không thể
bỏ anh chị em rất chân thành gắn bó trìu mến nhau…
Như một căn duyên !...
Xin lỗi: hình như tôi “đâm hơi”…lạc đề quá xa rồi! Xin tỉnh giấc mơ trở lại nhưng “cảm nhận”…
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đây chắc hẳn khó thể logique bởi lẽ “cảm” nhận hầu như chỉ có thể hợp “tình” hơn hợp “lý”. Cố nhiên, có lẽ ai
cũng rõ “Ta không tranh cãi về sở thích và mầu sắc” (Des goûts et des couleurs, on ne discute pas). Vậy thì
xin cho tôi được “thoải mái” tâm đắc vài tiết mục trong chương trình văn nghệ khá đặc biệt nầy.
Một điều xin nói rõ tôi không bao giờ có cao vọng viết bài “phê bình”, bởi lẽ tôi được thuyết phục rằng phê bình
thì dễ và nghệ thuật thì khó: “La critique est aisée et l’art est difficile” (Philippe Néricautl, nom de scène:
“Destouches”).
Tôi cũng được thuyết phục rằng nghệ thuật cần được thưởng ngoạn hơn là để phê bình. Dĩ nhiên đây là quan
điểm cá nhân thôi…
Như trên tôi đã cảm nhận tính chuyên biệt (spécifique) “văn hóa” (culturel) của chương trình. Dĩ nhiên, đây
không phải là lần duy nhất HCSVVĐHDLVNTD và Huế Thương-Paris thực hiện các buổi văn nghệ có tính
“văn hóa”. Nhưng phải nhìn nhận lần 1.3.2020 nầy, chủ đề văn hóa nổi bật ngay từ đầu chương trình. Xin
cùng nghe MC giới thiệu:
Xin trân trọng kính chào quý vị,
Chương trình “Xuân Huế Thương-Paris” hôm nay, không những muốn đem lại cho người Việt tha hương một
bầu không khí “Tết”, mà còn muốn cho con em chúng ta biết thêm về Tết VN, vì có lẽ nhiều cháu chưa bao giờ
được ăn tết nơi quê nhà, có lẽ nhiều cháu không biết nhiều về phong tục tết vì các đấng sinh thành quá bận
bịu trong cuộc sống mưu sinh nên chưa có dịp kể cho các con.
Chúng tôi xin phép hôm nay sẽ đưa ra nhiều đề tài về “những phong tục ngày tết”, để thế hệ trẻ người Việt biết
thêm về quê ông bà cha mẹ, và mong muốn sau này các cháu sẽ duy trì nhiều cái hay cái tốt của phong tục
Tết Nguyên Đán VN. Chúng tôi đã kiếm và đọc nhiều tài liệu được coi là có giá trị, đã đọc nhiều chi tiết và trích
ra những gì thú vị nhất. Để cho mọi người hiểu được, chúng tôi sẽ nói bằng tiếng pháp phần “kể nhau nghe
ngày tết”.
Thú thật, ngay từ khởi điểm, tôi đã cảm nhận được tính nghiêm chỉnh (sérieux) của MC Thái Hà đã bỏ rất
nhiều công sức và nhiệt tâm sưu tầm, nghiên cứu và soạn thảo cả hai bản văn tiếng việt và tiếng pháp. Cho
nên tôi không thể phủ nhận cảm nhận tiên khởi (première impression) của tôi là thiện cảm đối với MC dẫn dắt
chương trình văn nghệ (xin hiểu: Văn hóa và Nghệ thuật). Và tôi đã không thất vọng khi nhìn cung cách thật
nghiêm trang trên sàn trình diễn (sur scène) của Thái Hà, trong nhiệm vụ MC cũng như khi trình diễn hết sức
cảm động vì để hết tâm hồn chuyển dạt tâm tư qua lời giới thiệu:
Mùa nước lũ, mang phù sa đến cho đất thêm màu mỡ, mang tôm cá đến cho dân chài thêm sung túc, và chỉ
có mùa nước lũ mới có bông điên điển vàng, vừa đẹp vừa ngon, mang hương vị đến những bữa ăn thanh đạm
với cá linh.
Tất cả kỷ niệm đẹp này được gom trong ba chữ “mùa nước lũ” trong bài “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi”, nhạc và
lời Từ Huy, trình bày Thái Hà.
Người thứ hai gây trực giác thiện cảm nơi tôi là người đặc trách phần hát Quốc Ca VNCH và Pháp: Tố Lan.
Nghiêm túc, trang trọng. Cảm xúc được phô diễn qua ánh mắt và diện mạo, trong phần nghi thức khai mạc
cũng như trong phần trình diễn tiết mục văn nghệ: “Đất Nước Tôi” (Trúc Hồ) không chỉ khiến tôi nghẹn ngào
ứa lệ. Và…
Tôi lại rơi vào cõi mộng mơ như được “mời người lên xe về miền qua khứ”...một quá khứ tang thương vì bọn
giặc miền Bắc như giặc chấu chấu tràn xuống Miền Nam Việt Nam hủy diệt hết mọi mầm sống: Trong ngục tù
khổ sai “cải tạo”, tôi thì thầm hát:
Đất nước tôi,
nòi giống hùng cường Lạc Long,

làm gái toàn là Trưng Vương,
làm trai rạng hồn Quang Trung
(“Bên bờ đại dương”- Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương):
mà âm thầm uất nghẹn, lệ ứa đoanh tròng: Hỡi ơi, đất nước tôi giờ đây “nòi giống hùng cường Lạc Long”
chúng tôi bị lũ khỉ Trường Sơn vốn di chuyển 4 chân, nay từ trên cây rừng tuột xuống đi 2 chân giả làm người
(nhưng khát máu loài người!) lùa vào các trại tập trung để tận diệt !
Lệ ứa chưa kịp ráo thì nước mắt lại rơi với “Gánh Mẹ” (Quách Beem) mà giọng hát như tiếng nức nở của
Bích Ngọc truyền cảm thấm thấu tâm can tôi. Và một lần nữa…mạch cảm hoài lại đưa tôi về lại quá khứ đau
thương đã phải bất lực chứng kiến mẹ tôi tắt thở một tuần sau ngày 30 .4.1975 vì thiếu thuốc thang trị dưỡng
người già yếu bịnh tật…
Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Cầu mong con mình có một ngày mai
(“Mẹ tôi” - Nhị Hà)
“Ngày mai” của tôi đã không được như lòng mẹ tôi “cầu mong”, kỳ vọng khi “đất nước tôi” rơi vào tay “giặc từ
miền Bắc vô đây bàn tay nhuốm máu anh em” tôi ! Đất nước tôi giờ đây “tang thương đến cả hoa kia cỏ nầy” !
Chưa kịp “lau mắt đi anh lệ đẫm mi rồi…” thì “Xuân Này Con Không Về” (Trịnh Lâm Ngân) với giọng hát vừa
điêu luyện vừa nhập tâm của Lệ Thu-Paris -tôi theo dõi từng chyển biến một trên ánh mắt và khuôn mặt của
ca sĩ để nhận ra nàng quả thực đã đưa hết tâm hồn vào khúc hát- lại đưa tôi về vùng hoài niệm thuở mới lớn
với các tác phẩm “Em không về nữa chi ơi”, “Xin đắp mặt tôi mảnh lụa hồng”, “Chiếc hòm chưn nhạn” -loại
truyện thiếu nhi do nhà văn Thẩm Thệ Hà chủ trương đã khiến tôi ôm mặt khóc rưng rức vì thương cảm. Cảm
ơn Lệ Thu ! Cảm ơn, cảm ơn, đã cho tôi sống lại thời của những thương cảm hướng thượng.
-0-0-0Mạch cảm hoài bộc phát trên đây buồn quá, phải không anh chị em cộng tác viên với Huế Thương-Paris?
Cho tôi dùng chữ bình dân tí : đến lúc “đổi dĩa” rồi! Vui ca lên nào anh em ơi! Hát cho đời thắm tươi!

- Hoạt cảnh dân ca “Tát Nước Đầu Đình” do Quang Tú- Bích Ngọc- Đình Thy- Mỹ Ly - Băng Nhân - Quang
Khoa - Hoan đồng diễn gợi nhớ lúc tôi đang học lớp đệ tam niên (3è année, học trình 4 năm thi lấy bằng

Thành Chung, gọi nôm na là Diplôme) : nằm trong nhóm học sinh xuất sắc (toàn quốc) tôi được tuyển chọn đi
nghỉ hè ở Nha Trang bằng phi cơ của hãng Cosara. Vài hôm sau, tôi đề xướng và được bạn chỉ huy trại hè
chấp thuận cho một nhóm trại sinh dàn dựng nhạc cảnh “Tiếng Dân Chài” (Phạm Đình Chương), y phục và
chài lưới, ghe thuyền do dân chài thứ thiệt đia phương cung cấp…Tới nay tôi vẫn còn nhớ khung cảnh trình
diễn lộ thiêng hư hư thực thực, sát bờ biển, dưới ánh trăng vằng vặc…Một kỷ niêm vui : Tất cả rồi cũng trôi đi,
mờ xóa, trừ kỷ niệm (“Tout passe, tout s’efface, sauf le souvenir”
-“Đám cưới đầu xuân” (Trần Thiện Thanh) do Mỹ Ly và Băng Nhân trình diễn qua ư duyên dáng, dễ thương,
diễn xuất nhịp nhàng, hòa nhập, tình tứ, tự nhiên. Xem hai cô cậu như đôi nam nữ sinh “vờn nhau” chờ dịp tỏ
tình trước bước sắp tới: đám cưới…
Gợi nhớ “Đám Cưới Nhà Binh” (Lê Dinh) : “Nhà trai nhà gái vui vẻ cả làng/ Một nàng tiên nữ trong dáng học
sinh/ Cười duyên liếc chiến binh đa tình…” . Nhưng đám cưới nhà binh mà tôi chứng kiến ở đơn vị tác chiến
thì có… “hai xe lội nước đi đầu” -loại xe tăng lội nước được (char amphibie)- một chiếc chở chú rể mặc chiến
phục màu hoa lá rừng choàng vai cô dâu áo dài với voile trắng, một chiếc chở đồng đội hộ tống. Như xe
hoa “đưa nàng về dinh”. Cũng lãng mạn trữ tình nhưng đậm nét phong sương “lẫm liệt hào hùng”

-“Thiên Duyên Tiền Định” (Trang Dũng Phượng và Nguyên Lễ) do Bích Ngọc và Quang Tú diễn đạt tình ơi
là tình. Cô cậu hòa quyện lấy nhau như đôi tân lang. Mùi mẫn nhưng chừng mực, Họ “vờn” nhau như rình
nắm bắt nhau để gắn chặt vào nhau với ước muốn đôi ta tuy hai mà một, dẫu biết rằng tuy một mà vẫn hai !
-“Một Nét Ca Trù Ngày Xuân” (Nguyễn Cường) do Trúc Tiên diễn đạt rất tuyệt vời và đậm nét dân tộc. Đây
là một tiết mục mà tôi nghĩ rằng khó diễn tả nhất trong chương trình. Cách trình diễn của Trúc Tiên cho thấy
nếu không nhập tâm bài hát rất đặc biệt nầy thì không cách chi Trúc Tiên trình bày thành công được. Bravo
Trúc Tiên!
-“Một Nét Ca Trù Ngày Xuân” (Nguyễn Cường) do Trúc Tiên diễn đạt rất tuyệt vời và đậm nét dân tộc. Đây
là một tiết mục mà tôi nghĩ rằng khó diễn tả nhất trong chương trình. Cách trình diễn của Trúc Tiên cho thấy
nếu không nhập tâm bài hát rất đặc biệt nầy thì không cách chi Trúc Tiên trình bày thành công được. Bravo
Trúc Tiên!
“Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa” (Quốc Dũng) qua cách diễn đạt vừa độc đáo vừa ngọt ngào truyền cảm của
Quang Tú chứng tỏ Quang Tú cũng đã nhập tâm bài hát nầy. Theo tôi, HC đã chọn đúng người đảm trách
TBVN (tôi quen dùng chef d’orchestre). Bravo Quang Tú!

Một điều quan trọng cần nêu ra mà khán thính giả không nhìn thấy là sự âm thầm yểm trợ hết mình cho mọi
việc diễn tiến êm xuôi : Dung Nghi-Nhân Định-Phượng Hoàng, chef de plateau-Vũ-Hoa-Khoa-Hoàng. Bảy anh
em nầy thường xuyên yểm trợ tối đa cho HCSVVĐHĐLVNTD và HUẾ THƯƠNG-Paris. Bravo Nghi-ĐịnhPhượng Hoàng -Vũ-Hoa-Khoa-Hoàng đã “kín đáo” giúp HC !
Bài viết cũng đã quá dài, trời cũng gần sáng. Chắc chắc bài “cảm nhận” của tôi đã bỏ sót nhiều tiết mục và
còn thiếu nhiều điều cần tâm tình với tất cả anh chị em đã góp mặt trong chương trình văn nghệ mang nhiều
sắc thái văn hóa vừa qua.

Điều cuối cùng tôi muốn gửi chung cho tất cả, khi tôi xem đoạn kết thúc chương trình về Hồng Cúc, TBTC (mà
đã có một cộng tác viên viết cho tôi : mong anh luôn là chỗ dựa chắc chắc cho chị HC “của chúng em”) :
Trong phần nghi thức bế mạc, HC đã lúng túng vì không tìm ra tài liệu thảo sẵn. Tôi cảm thông vì bản tánh của
HC là ít khi muốn xuất hiện trên sân khấu trừ phi trường hợp đòi hỏi phải hiện diện trước cử tọa.
Lẽ ra HC đã phải phát biểu như sau:
Kính thưa quý vị,
Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã đến tham dự chương trình văn nghệ Mừng Xuân 2020 do Huế Thương
Paris tổ chức mà toàn thể anh chị em chúng tôi đã cố gắng thực hiện .
Nếu có những thiếu sót ngoài ý muốn, xin quý vị vui lòng bỏ qua cho.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn “Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Việt Nam Tự Do tại Paris » : Đặc
biệt lả anh Lê Tấn Lộc, anh Mai Văn Thái và chị Nguyễn Thị Thu Hà, đã đồng hành với chúng tôi trong việc
thực hiện các chương trình Huế Thương Paris .
Với phương vị Trưởng Ban Tổ Chức, chúng tôi xin tuyên bố bế mạc buổi văn nghệ họp mặt mừng Xuân Huế
Thương Paris hôm nay.
Trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những buổi văn nghệ kế tiếp trong tương lai.
Mesdames et Messieurs,
Merci d’avoir assisté à notre événement culturel de musique traditionnelle vietnamienne saluant l’arrivée du
printemps.
En qualité de Présidente du Comité Organisateur, je déclare notre réunion amicale d’aujourd’hui terminée.
Un chœur « Les sentiers de Viet Nam » interpreté par la Chorale Hue Thuong- Paris vous dira…
Au revoir et à bientôt!
Bon retour à la maison!

Chọn “Những Nẻo Đường Việt Nam” (Thanh Bình) do toàn Ban Văn Nghệ Huế Thương-Paris hợp xướng
để vừa chấm dứt chương trình vừa lồng vào lời tuyên bố bế mạc buổi họp mặt văn nghệ của TBTC là một
sáng kiến vừa hợp lý vừa hợp tình, sau khi “đoàn văn nghệ tài tử” đã dùng tâm tình mời khán thính giả dạo
chơi khắp nẻo đường quê hương và MC đã cùng cử tọa ôn lại phong tục tập quán truyền thống về Tết Nguyên
Đán Việt Nam…
Tôi để ý câu MC giới thiệu các món ăn thuần túy Huế và xướng lên HC cũng là một cordon bleu nhưng ngó
quanh ngó quẩn chẳng thấy HC đâu cả !
Anh chị em có nghĩ như tôi rằng với HC “công việc trước cái tôi” .
Chắc chắn một điều là nếu tất cả thành viên góp mặt trong bất cứ chương trình văn nghệ nào mà phương
châm hành động “công việc trước cái tôi” được áp dụng thì đó là một bảo đảm vững chắc chương trình đó sẽ
thành công.
Nếu HC không coi công việc trước cái tôi thì sẽ không bao giờ anh chị em sẵn sàng hợp tác khi HC kêu gọi
cộng tác.
Vẫn hay, cái tôi đáng ghét. Vì nếu cái tôi đi trước công việc thì khác gì đặt cái cày trước con trâu. Một hình
thức ăn cổ đi trước, lội nước theo sau thôi.
Thôn trang Rêu-Phong, Xứ Tuyết, cuối đông 2020

Lê Tấn Lộc

