Vườn Địa Đàng mở ngõ thênh thang ...

Trưa Chủ Nhật 23/05/2021, Làng BH Vùng Vịnh hân hoan đón tiếp ba vị khách qúy
từ Xóm Bách Hợp Bạch Mã - Dallas - Texas gồm: Xóm Trưởng Nguyễn Thị Hai cùng
với hai Trưởng Chu Bạch Yến và Mado Nguyễn Thu Hương, và 2 vị khách qúy từ
Sacramento gồm: các Trưởng Nguyễn Thị Lộc và Bùi Văn Luật. Mặc dù nạn dịch
Covid 19 đã giảm đến mức tối thiểu ở Tiểu Bang California và Chính Phủ đã cho
phép các sinh hoạt hội họp trong nhà và ở ngoài trời trở lại bình thường; tuy
nhiên, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho tất cả các Trưởng nên Ban Tổ Chức
quyết định họp mặt ở ngoài trời tại sân vườn nhà của Anh Trần Đình Phước và Mõ
Làng ở San Jose. Trưởng Làng Ngọc Minh và Mõ Làng Mỹ Phương cùng Anh Đình
Phước đã chuẩn bị treo tấm banner "Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam Chào
Mừng Quan Khách" và cùng nhau di chuyển vài chậu hoa kiểng trong vườn sau,
treo các tấm canopies để sắp xếp bàn ghế và chỗ họp cho gọn gàng trước khi mọi

người tới. Các Trưởng Đat Giáp + Ngọc Bích, Ngô Tân, Phan Hà, Ái Chủng, Bernard,
Trung Tường, Mạnh Kym, Mai Nghĩa, Quang Tuấn, Việt Sơn, Công Thắng, Loan
Anh, Hoà Bình, cùng Soeur Catarina Tuyết Mai (Chị ruột của Trưởng Chu Bạch Yến
- Soeur cũng đã từng đi sinh hoạt Hướng Đạo hồi nhỏ) cùng hiện diện trong buổi
họp mặt hôm nay.

Trong không khí tươi vui của Mùa Hè ấm áp giữa khu vườn nở đầy hoa đủ loại,
đủ màu và hương sắc: các hoa hồng, hoa princess lilies màu trắng, vàng, hồng,
tím, đỏ, hoa bụp, hoa angel trumpets, hoa giấy, hoa lồng đèn, hoa glaieul, hoa
xương rồng, hoa chanh, hoa quít, hoa phật thủ, v...v, các HĐTN vui mừng chào
đón nhau và rủ nhau cùng chụp hình kỷ niệm ở từng góc vườn, chậu hoa, vừa đến
ngắm từng cây trái vừa tắm tắt khen và ngạc nhiên trước sự lớn mạnh của từng
cây hoa và trái dù chỉ được trồng ở trong chậu. Các Chị thay phiên nhau đứng làm
duyên để các Anh thay phiên nhau ngắm nhìn và chụp ảnh... một cảnh tượng hồn

nhiên và dễ thương như thuở niên thiếu còn cắp sách đến trường với trái tim non
nớt vừa mới biết thổn thức lần đầu tiên...

Sau khi hả hê chuyện trò và chụp hình ngoài vườn trước sân nhà, các Trưởng cùng
nhau vào vườn sau để bắt đầu cuộc họp. Trưởng Làng Ngọc Minh hân hoan chào
đón các HĐTN thuộc xóm BH Bạch Mã và Sacramento. Mọi người đứng nghiêm và
cùng hát bài "Hướng Đạo Việt Nam Hành Khúc" đầy xúc động và hào hùng; và sau
đó dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những Trưởng Hướng Đạo đã lìa rừng.
Bữa ăn trưa được dọn lên bàn để mọi người "self serve" gồm: món trứng "devil
eggs" do Ngọc Minh làm rất ngon, bánh bột lọc do Mõ Làng đặt, được homemade
bởi một gia đình người Huế chính cống khiến nhiều người ủng hộ và khen ngợi,
món ragout bò của Pháp do Mõ Làng nấu theo recipe của Mẹ rất đặc biệt ăn
chung với bánh mì baguette mới ra lò thơm ngon do Ngọc Minh mua sáng nay ở
Farmer's Market càng làm cho món ragout thêm hấp dẫn. Các vị khách ở Texas
mang đến một mâm xoài tượng xanh tươi được cắt khéo léo và bên trên được

điểm thêm vài cánh hoa orchids tím nhỏ bé xinh xinh. Món quà đặc biệt này được
ủng hộ nhiệt tình bên cạnh các ly trái cây lạnh và đẹp mắt của Ngọc Minh và các
mâm dưa hấu đỏ ngọt lịm, kèm theo những chiếc bánh cam chiên vàng dòn rụm
của Đạt Giáp và Ngọc Bích mang đến, rồi những quả xoài to có vỏ xanh đỏ của
Công thắng, và những trái xoài vỏ vàng tươi rói trông thấy mà phát thèm của
Trưởng Ái Chủng... tạo nên một bữa ăn trưa thịnh soạn vì có thêm vài chai rượu
đỏ do Trung Tường và vài Trưởng khác mang đến.

Mọi người ăn uống thoải mái vừa chuyện trò vui vẻ với nhau... Trong lúc đó, Chị
Loan Anh đứng lên giới thiệu chương trình Văn Nghệ cây nhà lá vườn mà phần
mở đầu là ban Tứ Ca Ngọc Minh - Loan Anh - Mỹ Phương - Ngô Tân với bài hát tự
biên "Giã Từ Covid" do Loan Anh và Ngọc Minh soạn lời ca dựa theo đìệu nhạc của
bài hát "Rồi có Một Ngày" của Cố Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ. Mọi người im lặng ngồi
thưởng thức với tâm hồn lắng đọng theo từng câu hát đơn sơ...

Tiếp theo là phần Văn Nghệ "Cưỡng Bức", nghĩa là người trước biểu diễn xong thì
có quyền chỉ định và mời một người khác ra biểu diễn (hát, múa, ngâm thơ, chơi
trò chơi, kể chuyện tếu, v.v…) mà người được mời không được quyền từ chối.
Nghe vậy mọi người xôn xao và lo lắng không biết mình sẽ biểu diễn cái gì nếu "bị
bắt"?... Chương trình bỗng dưng trở nên sôi nỗi khi có người bị bắt và cất tiếng
hát một bài ca Hướng Đạo; thế là mọi người cùng hòa chung tiếng hát với tiếng vỗ
tay rất nhịp nhàng và rất lớn. Vui nhất là khi các Trưởng bị bắt bày các trò chơi
ngắn và hướng dẫn mọi người cùng chơi với nhau, như trò chơi "Lu lú lù" do Chị

Mado Thu Hương bày ra. Trước hết, Chị Bạch Yến là người mở đầu câu chuyện và
e ấp nói thật chậm rãi và hơi nũng nịu với giọng của người miền Nam rặc (khiến ai
cũng mắc cười): "Chuyện...là...dầy... nè..." Sau đó mọi người cùng hát vừa làm
theo Chị Mado sau khi Chị cho làm nháp vài lần để mọi người quen, rồi mới cho
làm thiệt. Mọi người vừa hát "Lu lú lù" vừa bắt đầu đưa hai bàn tay đập lên đùi
của người bên phải, rồi tiếp theo là hai bàn tay đập lên đùi mình, và sau đó là hai
bàn tay đập lên đùi của người bên trái... Trò chơi chỉ có vậy thôi mà đến lúc hát
thật nhanh, mọi người quýnh quáng, hai tay đập lộn lung tung vào đùi mình và
đùi người bên phải và bên trái loạn xà ngầu khiến ai nấy phá ra cưởi lăn lộn...

Rồi đến màn biểu diễn bài hát và múa "Baloo mình đi trong rừng" do Chị Ái
Chủng dẫn đầu kéo theo Chị Bé Hai rồi Chị Mado Thu Hương, ... Nhìn điệu bộ của
các Chị dáng đi lom khom, cái bụng ễnh về phía trước, đôi chân đi dang ra và cái
mông lắc qua lắc lại, mọi người không thể nhịn được cười nên đành cùng nhau vỡ
òa ra cười muốn đau bụng luôn.

Đến lượt Chị Bạch Yến bị bắt thì Chị nhẹ nhàng hát bài "Kìa Con Bướm Vàng" rất
duyên dáng và dễ thương. Anh Đình Phước bị bắt thì hát bài "Làng Tôi" với giọng
hát ngọt ngào truyền cảm đưa mọi người trở về khung cảnh làng quê thanh bình
yêu dấu của ngày xưa...

Đến lượt Soeur Catalina
Tuyết Mai bị bắt thì Soeur
ra múa bài "Kìa Con Bướm
Vàng" thật hồn nhiên và
trong sáng như thuở còn
thơ... Theo lời yêu cầu của
Chị Bé Hai và vài người, Mõ
Làng hát bài "Bách Hợp Cài
Áo", lời bài hát do Mõ Làng
sáng tác dựa trên Luật và
Lời Hứa Hướng Đạo và dựa
theo điệu nhạc của bài hàt
"Bông Hồng Cài Áo" của Cố
Nhạc Sĩ Phạm Thế Mỹ...

Cuộc vui cứ thế kéo dài mãi khiến những người HĐTN chúng tôi tuy tuổi đã cao,
có được những phút giây hồn nhiên thoải mái, yêu đời và yêu cuộc sống bằng
những trái tim yêu Hướng Đạo bất diệt... Khi chia tay các người bạn phương xa,
chúng tôi không quên gửi cho nhau những lời chúc sức khỏe nồng ấm và hẹn gặp
lại nhau lần họp mặt sau thật gần và thật vui hơn...Vườn Địa Đàng bé nhỏ của gia
đình Mỹ Phương & Đình Phước vẫn luôn mở ngõ thênh thang...

Trịnh Mỹ Phương
(Phượng Hoàng Nhiệt Thành)
Mõ Làng Bách Hợp Vùng Vịnh - Bắc California
San Jose, 24/05/2021

