Đón Xuân này …Nhớ Xuân xưa
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Hợp ca Ly Rượu Mừng - Nhạc Phạm Đình Chương

Hơn một phần tư thế kỷ trôi qua, tôi vẫn không quên những ngày đầu nơi quê
hương thứ hai này. Và mỗi lần cuối năm, chuẩn bị Tết tôi lại nhớ về kỷ niệm của
những ngày sinh hoạt ca đoàn nơi đây.
Khi tôi mới chân ướt chân ráo đi lễ Việt lần đầu tiên ở nhà thờ Mỹ, ca đoàn
trưởng đã rủ rê tôi vào ca đoàn. Nghe nói có người chở đi tập hát và chở đi lễ
hàng tuần tôi đồng ý ngay. Thế là vừa có mặt ở đây được một tuần, tôi tham gia
ca đoàn.

Khi có lễ lớn cộng đoàn tôi thường hay tổ chức văn nghê. Năm đầu tiên tôi góp
mặt, ca đoàn làm văn nghệ hai lần, một lần vào dịp lễ Giáng Sinh và một vào Tết
Nguyên Đán.
Bắt đầu từ ngày lễ Tạ Ơn cho đến lễ Giáng sinh và đến Tết Nguyên đán, chúng tôi
ráo riết tập hát, tập múa. Trong ca đoàn có người chơi trống, người chơi organ,
piano, vài người chơi guitar nên ban nhạc khá xôm tụ. Các giọng ca hay rất nhiều,
nam cũng như nữ, những buổi văn nghê ca đoàn tổ chức không thua gì dân
chuyên nghiệp.
Lần văn nghệ cuối năm ấy, ca đoàn mặc áo dài vàng, màu áo tôi chọn cho phe tóc
dài và áo dài tôi, tự may lấy. Tôi còn may thêm những chiếc áo đầm cho bài vũ của
chúng tôi. Lúc ấy, mới sang, còn hăng hái nên sau khi đi học và đi làm về, tôi chịu
khó thức đêm để may áo cho buổi văn nghệ.
Chương trình nhiều tiết mục đặc sắc và phong phú. Thời ấy, chưa có karaoke,
chưa có computer, laptop, cell phone, vv... như bây giờ. CD mới ra, xe nào xịn lắm
mới có gắn CD player. Ở nhà và trong xe chỉ nghe toàn băng cassete. Tất cả các bài
hát chúng tôi tự tập bằng cách chép lời và nghe theo băng hát lại.
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Hai người chọn bài Tiếng Sáo Thiên Thai - Thơ Thế Lữ, Nhạc Phạm Duy để song ca.
Bài hát có hai bè, chia nhau tự tập theo băng nhạc ở nhà và chờ đến cuối tuần ráp
lại với ban nhạc, hay dở gì lúc ấy sửa sau. Trong bài nhạc là hai con hạc, chúng tôi
có lẽ là hai con vịt của ca đoàn.
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Vũ khúc Khúc Hát Thanh Xuân

Bên cạnh những màn hợp ca, đơn ca, song ca, hài kịch, bọn tôi còn có hai bài vũ,
không kể những bài của các em thiếu nhi. Đây là màn tôi phải thức đêm thức hôm
may cho xong sáu bộ áo đầm rườm rà cho các nàng. Khi chọn vải chọn màu cũng
rộn ràng, người muốn màu vàng, người chọn màu tím. Cuối cùng tôi phải nhường
màu vàng của tôi cho cô nhỏ kia...
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Thêm bài vũ có các chàng cầm cây gõ xuống đất cho các nàng nhảy. Khi tập, nhiều
người chưa biết gõ cây, chưa biết nhảy đúng nhịp, các nàng bị gõ vào mắt cá sưng
cả chân. Những lần đầu tập xong, nhiều người đi cà nhắc ...

Xuân Mậu Thìn 1988 - Ban AVT của Ca Đoàn

Bọn tôi ba tên có màn AVT chúc tết, bắt chước ban AVT - Lữ Liên & Hoàng Long &
Trương Duy. Ba chiếc áo dài đen với quần ống cao ống thấp, mặt mày vẽ râu ria và
bôi lọ lem nhem, mang kính đen giả như thầy bói mù. Vậy mà khá vui.
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Bài hợp ca cuối cùng. Không cần mang đồng phục nữa,ai đang mang áo gì cứ tự do lên sân khấu.

Mất thì giờ tập dượt, chuẩn bị, nhưng khi trình diễn thật vui và hào hứng. Tất cả
đang còn tuổi học trò nên rất hăng say, những buổi tối trong tuần và cuối tuần
gặp nhau tập tành, không ai than phiền gì cả. Mọi người lên sân khấu, không quan
tâm chuyện màu mè phấn son, nhìn những khuôn mặt ngây thơ thấy dễ thương
lạ. Thân và quý mến nhau, chúng tôi đối đâi như anh em một nhà.
Thời gian qua, mỗi người học ra trường, có việc làm, và có cuộc sống riêng. Cuộc
sống không còn đơn giản như lúc ngồi ghế nhà trường nữa. Tôi may mắn còn giữ
một số hình ảnh kỷ niệm. Mỗi lần đón xuân mới tôi lại nhớ xuân xưa ... Ôi, chỉ có
một thời ...
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