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NGƯỜI VIỆT BỐN PHƯƠNG
Biểu diễn văn nghệ Tết Ất Mùi của Đoàn Trường Sơn tại Bỉ
Trong diễn văn chào mừng buổi văn nghệ mừng Xuân Ất Mùi ngày 7/3 tại Ixelles, Bruxelles, Bỉ, khi được
chị Đỗ Thị Chương Đài, Trưởng đoàn Trường Sơn‐Hội người Việt Nam tại Bỉ mời, bà Maïté Morrens đã
thay mặt cho thị xã nhiệt liệt cảm ơn Đoàn đóng góp một ngày vui đầy ý nghĩa cho thị xã và nói rằng bà
không hề ngạc nhiên khi thấy khán phòng chật kín bởi tên tuổi của Đoàn đã được rất nhiều người Việt
Nam và cư dân Bruxelles tin yêu, mến mộ.

Mà thật vậy, suốt từ lúc 15h30, tiếng trống múa lân mừng Xuân đã vang lên rộn ràng trên Quảng trường
Eugène Flagey vốn bình thường đã đông đúc người qua lại. Đến 16h, một đoàn người đã theo ba chú lân
cao lớn vào Nhà văn hóa Malibran của thị xã, hoà chung với hàng trăm người đã có mặt ở đây để xem văn
nghệ và thưởng thức các món ăn ba miền Việt Nam. Rồi những màn múa trống Tây Nguyên rôm rả mừng
lúa được mùa, múa nón của đồng bào Thái miền Tây Bắc mừng chiến thắng Điện Biên làm lẫy lừng trang
Sử Việt 60 năm trước, múa Chàm mô phỏng từ các pho tượng cổ trầm mặc miền Nam Trung bộ... do thế
hệ hai của phong trào sinh viên và Việt kiều yêu mước tại Vương quốc Bỉ biểu diễn. Rồi giọng ca truyền
cảm của nghệ sĩ Trần Tình, những làn điệu dân ca Nam bộ với lý con sáo, lý chiều chiều, những điệu buồn
phương Nam, những bản đờn ca tài tử gợi nhớ quê hương tha thiết do nhóm nghệ sĩ Octave từ Paris sang
góp sức, có đàn tranh, ghi ta phím lõm, sáo và cả đàn tơ rưng phụ họa... tất cả khiến tạo nên một không
khí náo nhiệt mang đậm bản sắc dân tộc Việt.
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Giữa ba lần trình diễn và cả trong khi trình diễn văn nghệ, phòng ăn ở tầng dưới nhìn ra đường phố lúc
nào cũng đông kín người khiến cho bốn gian hàng không kịp và không đủ hàng để bán. Đây là nơi gặp gỡ
bạn bè, hàn huyên, trò chuyện, cười vui bên ly rượu, tách trà mà Đoàn Trường Sơn đã giao cho nhóm sinh
viên thiện nguyện “Cơm có thịt” phụ trách, nhằm dùng toàn bộ tiền lời giúp cho trẻ em nghèo vùng sâu,
vùng xa trong nước.

Sau màn văn nghệ cuối cùng được vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt, khán phòng được biến thành phòng hát
karaoke rộng rãi, danh mục các bài hát mới tinh, màn ảnh cực rộng tràn ngập hình ảnh của quê hương
yêu dấu... Các bạn Việt, Bỉ đua nhau trổ tài trong tiếng cười vui cho đến 22h chưa muốm dứt.
Nhưng có thể nói vui nhất là đông lắm các cháu thiếu niên nhi đồng sinh ra ở nơi này, theo chân cha mẹ
Việt‐Bỉ đến dự. Các em tò mò và thích thú vuốt râu lân, chăm chú xem múa hát, nồng nhiệt vỗ tay, có lẽ
cũng y như chúng ta ngày còn thơ theo cha anh xem hát chèo, bài chòi, đờn ca tài tử...
Chương trình kết thúc trong niềm phấn khích và tiếc nuối của người tham dự. Ai nấy ra về đều vui vẻ, hẹn
nhau năm sau. Riêng Đoàn Trường Sơn‐ Hội người Việt Nam tại Bỉ còn phải cảm ơn tất cả các “nghệ sĩ”
của mình, của nhóm bạn Octave tại Paris, cảm ơn Association Belgique‐Viêtnam, cảm ơn các cán bộ của
Đại sứ quán và Thông tấn xã VN tại Bỉ, các hội viên kỳ cựu của Hội người Việt Nam tại Bỉ từ 42 năm qua,
trải qua Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975 và những năm dày công đóng góp xây dựng lại quê hương sau đó
cho đến chân trời 90 tươi sáng mà đại sứ Võ Văn Sung đã tiên đoán từ những năm 70 còn đầy gian khó.
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