EXRYU ĂN TẾT Ở SAN DIEGO
Năm nay chúng tôi, một số bạn Exryu, quyết định đưa năm Kỷ Sửu và đón năm Tân Mão tưng bừng
hơn mấy năm trước ở thành phố San Diego.
Dân Việt Nam mình ăn Tết ba ngày. Ở San Diego, vì phải đi cày bừa sinh sống nên chúng tôi chỉ có
mừng xuân được hai ngày. Nghĩ lại, có lẽ vẫn là kỷ lục trong giới Exryu lang thang xứ người.
Ngày đầu 15 tháng 1, chúng tôi tổ chức một buổi “Exryu Bonnenkai 2011” tại tư gia với sự tham dự
của Exryu và gia đình. Ngày hôm sau, với sự cộng tác của nhiều thân hữu,ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng
và gần 100 khách, chúng tôi đã được thưởng thức một đêm văn nghệ, kịch táo và khiêu vũ thật hay
(mèo khen mèo dài đuôi) tựa đề Tống Cựu Nghinh Tân.
Hôm nay với bài hồi ký nầy, xin chia sẻ với quý bạn Exryu toàn cầu những kỷ niệm bằng hữu thân
đẹp.

Exryu Bonnekai 2011
Năm nay, chúng tôi được hân hạnh đón được người bạn mới, Exryu Lê Quang Tấn và bà xã Kim
Ánh. Hai bạn vừa về định cư ở quận Cam từ Sài Gòn.
Bạn Lê Quang Tấn nấu nướng đồ Nhật rất ngon và trang hoàng đồ ăn đẹp và có ý nghĩa. Bạn Lê
Huy Trực cũng trổ tài với món sukiyaki dùng bò Kobe. Ngày xưa, tiện tặn vài ngàn yen ăn bò Kobe cả
đời được một lần. Đêm Bonnekai năm nay, được Lê Huy Trực cho đủ thịt bò Kobe ăn gần 3 ngày mới
hết.

Exryu Lê Quang Tấn làm đồ ăn Nhật

Exryu Lê Huy Trực với món sukiya

Đồ ăn Nhật của Lê Quang Tấn

Trang hoàng đồ ăn của Lê Quang Tấn theo kiểu đàn ông và đàn bà. Quý bạn có
biết bên nào là ông hay bà

Từ trái: Vũ Mạnh Huỳnh, Vũ Liên Hoa, Nguyễn Bảo Oanh, Đặng Hữu Thạnh, Ngô Kim
Ngọc, Phương Lan, Lê Văn Dũng, Lê Huy Trực, chị Hòa, chị Kim Ánh, Lê Quang Tấn

Đổ đầy ly cạn...Uống cạn ly đầy

Mục tiêu chính cho phần văn nghệ Bonnenkai 2011 là để cho tập luyện chuẩn bị cho đêm khiêu vũ
Tống Cựu Nghinh Tân mở màn với họp ca Ly Rượu Mừng gửi đến Exryu gần xa. Tôi cố gắng rống to
hơn anh Huỳnh. Tiếc là anh choán hết... ém tài tôi.

Lắng nghe văn nghệ Exryu

Giọng ca mới rất đặc biệt của Lê Quang Tấn

Sau họp ca, chị Bảo Oanh, Dũng, Lan và Tấn chia nhau tập luyện với những bài nhạc thật hay. Tấn
cống hiến thêm bài Mùa Thu Chết với giọng hát ngọng và cà lâm làm anh chị em cười lăng bể bụng.

Phỏng Vấn Nhạc Sĩ Trần Quang Lộc
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đến viếng San Diego lần thứ hai để tham dự đêm khiêu vũ Tống Cựu
Nghinh Tân. Buổi trưa ngày 16, tôi cũng được hân hạnh tổ chức một chương trình phỏng vấn của đài
truyền hình VNTV (Viet News) với nhạc sĩ ở sau nhà.
Ngoài phần đối thoại, nhạc sĩ Trần Quang Lộc trình bày 4 bài nhạc. Đặc biệt là bài Thu Cali Thu Sài
Gòn. Đây là bài nhạc mới nhất của nhạc sĩ gợi ra từ cuộc viếng thăm vùng Cali. Bài nhạc mới đến nổi
nhạc sĩ phải còn sửa đi sửa lại ngay trước khi trình bày.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc trình diễn cho
khán giả đài truyền hình VNTV

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc và
nhạc sĩ Lê Văn Dũng

Exryu Lê Văn Dũng rất rộng rãi cho nhạc sĩ Trần Quang Lộc mượn cây đàn guitar quý giá của bạn.
Dũng cũng cả gan phê bình nhạc sĩ giảm tông đàn thấp quá cho bài Về Đây Nghe Em. Nhạc sĩ Trần
Quang Lộc trả lời rằng chưa có rượu nên không hát tông cao được. Nhạc sĩ Việt Nam, mười người
như mười, ai cũng phải có thuốc hút và rượu mới có cảm hứng!
Tôi cũng có những giây phút nói chuyện riêng với nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Trước hết, nhạc sĩ cám
ơn tôi viết bài về nhạc sĩ (xem bài Đêm Văn Nghệ Bỏ Túi Với Nhạc Sĩ Trần Quang Lộc và Nguyễn
Đình Toàn đăng trên ERCT) nhưng anh cũng “trách” tôi là sao anh cho Vũ Thành An về thiên đàng
sớm thế. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc hứa là nhạc sĩ sẽ phụ giúp mời nhạc sĩ Vũ Thành An đến San
Diego một dịp gần đây để chứng minh nhạc sĩ Vũ Thành An vẫn còn sống. Nhờ viết bậy nên sẽ có
được một đêm nhạc không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ôi thật là may mắn!
Một điều đáng ca ngợi nhạc sĩ Trần Quang Lộc là nhạc sĩ chẳng những viết và ca nhạc hay mà cũng
có tấm lòng từ thiện bao la. Tháng 3 nầy, nhạc sĩ và hai cô ca sĩ Ý Lan và Thu Phương (đây là hai ca
sĩ nhạc sĩ Trần Quang Lộc thích ca nhạc của chính mình nhất) cùng với một ban hòa tấu có đến 22
nhạc sĩ đi trình diễn từ nam ra bắc đề quyên tiền giúp đỡ nạn nhân bão lục miền trung. Tôi hứa với
nhạc sĩ là nếu tôi về Việt Nam kịp, tôi sẽ đi kéo màn và che dù cho Ý Lan...Chúc cuộc du hành văn
nghệ từ thiện thành công và hẹn gặp lại !!!

Đêm Khiêu Vũ Tống Cựu Nghinh Tân
Đêm Tống Cựu Nghinh Tân tổ chức do hội Văn Hoá Khoa Học San Diego. Anh Huỳnh, chị Liên Hoa
và tôi là những thành viên. Buổi tiệc ở nhà hàng LuckyStar có gần 100 khách tham dự. Ngoài nhạc sĩ
Trần Quang Lộc, chúng tôi còn có sự cộng tác của nhạc sĩ Ngô Tín, và đặc biệt danh đàn guitar nhà
nghề David MalDonado. Exryu Lê Văn Dũng tham gia ca bài Kobitoyo bằng tiếng Nhật. Exryu Lê
Quang Tấn ca tiếng Mỹ và tiếng Việt (Tấn tự dịch) bài My Child – Con Yêu và Exryu Nguyễn Bảo
Oanh với Nhớ Một Chiều Xuân của nhạc sĩ Nguyễn văn Đồng. Exryu Vũ Liên Hoa viết và đóng kịch
Táo làm sôi động sân khấu.

Nhà hàng và vũ trường LuckyStar. Bàn Exryu nằm bên trái hạng cá kèo

Exryu trong đêm Tống Cựu Nghinh Tân.
Anh Exryu đứng bên mặt là ai?
Xin quý bạn tiếp tục đọc

Ca sĩ Exryu từ trái: Lê Văn Dũng, Nguyễn Bảo Oanh, Lê Quang Tấn

Chị em sinh đôi thất lạc lúc nhỏ
Bên trái là ca sĩ nhà nghề trong ban nhạc David MalDonado
Bên phải là ca sĩ tài tử dâu Exryu Phương Lan
Năn nỉ hết mình cũng không chịu lên sân khấu
Tôi rất thán phục 3 bạn Exryu Dũng, Bảo Oanh và Tấn. Trình diễn trước đám đông 100 khán giả là
không phải dễ dàng. Mà lại có những nhạc sĩ và ca sĩ nhà nghề như David MalDonado, Ngô Tín,
Nguyễn Đình Toàn ( tác phẩm Tình Khúc Thứ Nhất và điều khiển chương trình nhạc chủ đề đài phát
thanh Việt Nam) và Trần Quang Lộc, hiện tại giáo sư đại học âm nhạc Việt Nam. Tôi ngồi hồi hộp tim
đập thình thịch. 3 bạn ca rất hay làm tôi rất hãnh diện.

Khách khiêu vũ cho đến tàn tiệc

Exryu Cũ Mới
Quý bạn có nhận ra táo ông đẹp dzai trong hình là ai không? Xin thưa đó là
Exryu nhà mình: chị Vũ Liên Hoa.
Đáng lẽ đó là nhiệm vụ của táo Thạnh. Nhưng vì bận rộn nên chị Liên Hoa
phải nhào vào cứu bồ giờ phút chót. Sau đó, như người Mỹ có câu: “A star
was born and the rest is history”, một ngôi sao rực rỡ đã xuất hiện trong nền
văn nghệ Exryu.
Chị Liên Hoa đọc sớ dzõng dzạc, dzuyên dzáng. Chị ứng biến rất hay làm
khán giả cười ra nước mắt.
Táo Thạnh rất khâm phục và xin nhường chức táo ông San Diego cho chị
Liên Hoa.
Đêm Tống Cựu Nghinh Tân 16 tháng
Giêng cũng là ngày sinh nhật của Exryu
Nguyễn Bảo Oanh. Chị Bảo Oanh sang
Nhật vào năm 1968 và tốt nghiệp cử nhân
kinh tế xã hội trường đại học Sophia, Tokyo
năm 1972.
Chị Bảo Oanh có nhiều tài. Chị làm thơ
dưới sự chỉ dẫn của nhà thơ Du Tử Lê. Chị
là nhiếp ảnh gia. Hình được đăng trên
quyển tập tựa đề Viễn Du xuất bản bởi
nhóm Vietnamese American Association.
Chị là ca sĩ với cuốn CD “Cho Em Quên
Tuổi Ngọc”.
Chị Bảo Oanh giã từ xứ Virginia lạnh lẽo
về định cư ở San Diego gần hơn 6 tháng.
Sự mất mát của Virginia là sự tăng gia
nhân tài cho cộng đồng Exryu San Diego.

Đúng theo tiêu chuẩn “của ít lòng nhiều”,
quà sinh nhật chúng tôi tặng chị Bảo Oanh
gồm có một chai Pepsi nửa lít, toàn bàn
uống không hết, và một chậu hoa lấy trộm từ
ban tổ chức Tống Cựu Nghinh Tân

“ Anh ắt ên ột ùm, ai ùm, a ốn ùm … oa ạch ảo...”. Đó là bài hát
Mùa Thu Chết qua tiếng ca ngọng nghẹo, cà lâm nhưng rất hài
hước của Exryu Lê Quang Tấn.
Tấn sang Nhật và 5 năm 1971 trên cùng chuyến máy bay với
Exryu Lê Huy Trực. Hai bạn sinh cùng năm cùng ngày và cách
nhau chỉ 2 tiếng. Sau năm Nhật Ngữ, Tấn về học đại học ở thành
phố Nagoya.
Tấn là một trong những Exryu về Việt Nam sớm. Sau nhiều lần vào
ra ngục tù, công ăn việc làm thành công và đã trở thành đại gia
Việt Kiều.
Tấn nấu đồ ăn Nhật ngon thật là ngon. Tấn chơi đàn, dịch nhạc và
có giọng ca to mạnh đặc biệt. Tấn có khiếu sửa nhạc làm hài ca
giúp tiệc tùng vui và sống động.
Tấn và gia đình vừa về định cư ở quận Cam. Xin chúc hai bạn,
Tấn và Kim Ánh, những ngày về hưu êm đềm hạnh phúc.

Gia đình Exryu Lê Quang Tấn
và bà xã Kim Ánh

Đêm Tống Cựu Nghinh Tân cho chúng tôi cơ hội tình cờ gặp một Exryu sống ở
San Diego rất lâu nhưng bây giờ mới xuất hiện.
Anh Nguyễn Thanh Sơn, năm nay 70 tuổi, là cựu giáo sư Việt Văn trường trung
học Hồ Ngọc Cẩn. Anh tu nghiệp ở Tokyo từ 1972 đến 1973.
Anh hiện tại về hưu lo coi chừng cháu và chơi Tennis tuần 2-3 lần.
Gia đình Exryu xin đón mừng anh Sơn!

Quảng Cáo DVD
Mấy hôm nay lụm cụm soạn làm DVD “Exryu Ăn Tết ở San Diego” để bán $25 đô la một 3 dĩa kiếm
tiền ăn Tết.
Hởi trời!...DVD chưa kịp phát hành thì đã có DVD giả bán 10 ngàn đồng (50 xu tiền Mỹ) ở hè đường
Nguyễn Huệ.

Bộ DVD thứ thiệt
“Exryu Ăn Tết”
thực hiện bởi Thuý
Nga

Giá rẻ như thế thì ai mà mua DVD thiệt! Thôi đành biếu không và cho lên YouTube cho bạn bè
thưởng thức mừng Tết Tân Mão vậy!
San Diego, ngày 30 tháng 1 năm 2011
Đặng Hữu Thạnh

