HÔI NGộ VĂN HỌC ĐÀ LẠT
San Jose tháng 7, mùa hè, khí trời nóng bức . Có một góc phố mang thời tiết ấm cúng của thành
phố sương mù, đó là đêm hội ngộ của trường Văn Học Đà Lạt ngày 20 tháng 7 năm 2013, tại
nhà hàng Hội An Bistro, số 431 đường Santa Clara.

L. Nguyễn Đình Hùng (từ Úc); Gs Nguyễn Văn Thành; Bích Thủy (từ Đức);
Huyền Ma Soeur; Minh Trang SJ; Thanh Thủy Sonia .R
Những cánh chim của Văn Học Đà Lạt sau 40 năm lưu lạc khắp bốn phương trời . Ngày gặp lại
trở thành một ao ước, khát khao . Hôm nay, điều ước đó đã trở thành hiện thực . Gần năm
mươi anh chị em, cùng thầy cô của trường Văn Học Đà Lạt ở khắp nơi đã qui tập về với nhau,
cùng vui mừng, hớn hở ….
Sau phần chào cờ Mỹ‐Việt và phút mặc niệm để tưởng nhớ đến thầy Chử Bá Anh, người sáng
lập trường Văn Hoc Đà Lạt . Cô Huyền Ma Soeur và Anh Nguyễn Đình Hùng đã nói lời chào
mừng quan khách . Họ không giấu được vẻ xúc động trước buổi gặp gỡ đầy tình nghĩa này .
Không gian trở nên lắng đọng, thấm đượm tình thầy trò khi những thước phim ghi lại một số
hình ảnh của trường Văn Học ngày xưa dần dần được chiếu lên màn ảnh . Mọi náo nức ồn ào
của hiện tại bỗng chốc được xếp lại, họ im lặng nhìn lên màn ảnh và lắng nghe Cô Đỗ Thị Hồng
(một cựu nữ sinh) dẫn dắt, trở về với những kỉ niệm ngày xưa. Về một ngôi trường phải bước
lên 112 bậc thang mới đến . Không gian tan loãng hòa quyện vào tiếng nhạc của bài Hương
Xưa, dìu dặt, nồng nàn … Những bức ảnh trắng đen, rất cũ của các bạn chung lớp ngày xưa,
cuốn lưu bút ngày xanh với những trang giấy nhạt nhòa, những dòng chữ nắn nót ngây thơ …

đang được chuyền tay nhau đọc lại . Cái giây phút của tuổi học trò thuở xưa đang từ từ sống
dậy : “Cung là người nào ? – Là đây, (chỉ tay vào tấm ảnh trong cuốn lưu bút)” Chị nở một nụ
cười thật tươi : “Em mang từ Việt Nam qua cho mấy bạn coi” . Một kỉ vật cho Văn Học Đà Lạt
sau 40 năm rất quý của chị và của mọi cựu học sinh Văn Học Đà Lạt ở bốn phương trời .

Các cựu học sinh Văn Học Dà Lạt
Để ghi nhớ công ơn của các Thầy Cô , những bó hoa ân tình đã được các cựu học sinh trao gởi
đến các Thầy Cô và các Anh Chị trong ban tổ chức .
Sau đó là phần phát biểu của Thầy Nguyễn Văn Thành, một cựu giáo sư của trường : Đôi lời
tưởng nhớ về người đồng nghiệp quá cố, Thầy Chử Bá Anh, đồng thời giáo sư Thành đã ngỏ lời
cám ơn các cựu học sinh Văn Học Đà Lạt đã làm sống lại cái tình của Văn Học Đà Lạt trong giai
đoạn khó khăn của đất nước .
Cuối cùng là phần văn nghệ và khiêu vũ . Những bài hát về thành phố sương mù, về mái trường
thân yêu … được các cựu học sinh và một số thân hữu trình bày đã làm cho không khí trở nên
thân tình, không ai muốn rời xa, vì sợ rằng : “ …Ngày mai ta không còn thấy nhau …”(*).
Buổi hội ngộ của Trường Văn Học Đà Lạt kết thúc lúc 11pm cùng ngày .

(*) Lời trong nhạc phẩm Cho Lần Cuối của Lê Uyên Phương .
Kim Thư ghi nhận

