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Đón Tết Ất Mùi 

 

Theo thông lệ, cuối năm Tết đến chúng tôi thường đi dạo một 

vòng quanh khu Bolsa để biết người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ chúng 

ta đón Tết ra sao, mong sao cho lòng nhẹ bớt nỗi buồn xa cách 

quê hương. 

Năm nay tiết trời khô ráo và ấm áp cho nên những cây đào Mỹ 

(Crapapple) trồng dọc theo đường phố đã nở hoa đỏ rực rỡ.  Vào 

ngày làm việc cho nên đường Bolsa không mấy đông đúc cho 

lắm.  Có lẽ 10 giờ hãy còn hơi sớm đối với các cửa hàng tuy yết 

bảng là 9-10 giờ sáng nhưng có khi tới 11 giờ mới mở cửa.  Tuy 

vậy bãi đậu xe phía sau Phúc Lộc Thọ đã gần kín. 

Thương xá này của doanh gia Triệu Phát, một người Việt gốc 

Hoa. Tuy sinh ra và lớn lên ở VN, sang Hoa Kỳ vói danh nghĩa tỵ 

nạn và làm ăn khá giả với người Việt, nhưng ông này không có 

cảm tình với những gì đã gắn bó với ông.  Vì vậy cho nên khu đất buôn bán phồn thịnh do ông 

lập ra mang tên Asian Village, và trước đây Cung Văn Hoá (Cultural Court) ở phía trước mặt 

thương xá Phúc Lộc Thọ gồm gần 100 tượng danh nhân Trung hoa tạc bằng cẩm thạch đẹp đẽ, 

bên cạnh đó là bức tường với những tác phẩm về lịch sử Việt Nam như: hai Bà Trưng, Phù đổng 

Thiên vương, điêu khắc rất thô sơ trên si măng thực là nghèo nàn tội nghiệp, bên trọng bên khinh 

quá rõ rệt. 

 

Mới đây với đề nghị của Thị truởng Tạ Đức Trí và Nghi viên Diệp Miên Trường, Hội đồng thành 

phố Westminter đã đồng ý với số phiếu bầu 5/5 để đổi tên đường ra vào của khu Asian Garden 

và Cultural Court thành Saigon. 
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Từ đầu tháng 2 khu chợ tết Phúc Lộc Thọ mở cửa với 4 giẫy lều vải bầy bán các thứ cần dùng 

cho ngày Tết, nhưng nhiều nhất là hoa.  Mai vàng Việt Nam cũng có những chỉ là vài chậu nhỏ  

cây èo uột có nu nhưng hoa chưa kịp nở.  Còn mai Mỹ (forsythia) thì hàng bó lớn, chậu nhỏ hoa 

đã nở tưng bừng át hẳn những chậu mai giây, mai Đài Loan (Jasmine mesneyi hay Jasmine 

primulinum). 

Thủy tiên, quất, cúc, đào cũng có nhưng không nhiều, còn ở những tiệm bán cây kiểng trên 

đường Bolsa gần khu tượng đức Trần Hưng Đạo hay khu chợ ABC cũng vậy.  Nói chung chợ 

hoa năm nay cũng không được sầm uất, nền kinh tế vừa mới được hồi phục nhưng chưa lấy gì 

làm phấn khởi cho lắm. 
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Gian hàng hoa lan của chị Tuyết nhiều nhất vẫn là lan đất và mấy cây dứa rừng (Bromeliate) 

nhưng cũng có những chậu Vanda mầu tím và Renanthera mầu đỏ cùng vài cây Laelia, năm nay 

lan Cattleya lơ thơ chỉ có vài chậu nhỏ.  Nhưng chậu lan Úc to lớn (Den. speciosum) hầu như 

vắng bóng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gian hàng của anh chị Tấn khá đông khách có lẽ vì sự niềm nở tiếp khách, giá cả nới hơn và có 

những chậu Lycaste nhiều hoa mầu sắc rất bắt mắt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rời Phúc Lộc Thọ, chúng tôi tới gian hàng Euro-Asia, nơi đây lều vải còn đang dựng, khách mua 

hoa lác đác vài người.  Lan bầy la liệt nhưng toàn là lan đất (Cymbidium) và Hồ Điệp 

(Phalaenopsis) và những chậu Cattleya hoa thưa thớt.  Giá cả năm nay cũng như những năm về 

trước bán theo nhiếu dò hoa hay ít.  Một bà khách nét mặt vui vẻ xếp lên xe 2 chậu: một châu 4 

và một chậu 5 dò với giá $70.  
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Năm nay Hội Hoa an Newport Harbor tổ chức một hội bán lan tai lầu 1 thương xá Wetsminster 

Mall (gần Macy’s) và Triển lãm hoa lan.  Nhân dịp này Hội Hoa Lan Việt Nam cũng tổ chức 

một cuộc triển lãm: Bonsai, Hội Hoạ, Nhiếp ảnh, Cắm hoa và nghệ thuật trên gỗ tại lầu 2 gần 

Macy’s.  Xin mời quý vị yêu lan và nghệ thuật mặc sức 

chụp hình và mua về trưng bầy làm kỷ niệm. 

Ngày Tết người mình cũng có tật đáng yêu giống như 

mấy hãng hàng không và khách sạn là cứ gần đến ngày lễ, 

ngày Tết đều gia tăng giá cả.  Thí dụ như thịt ba chỉ ngày 

thường khoảng 3$ /lbs, giáp Tết tăng lên $4-4.50, nhưng 

cũng có nhiều tiệm tăng tốc phi mã như giò chả đang từ 

5-6$/lbs tăng lên 8-10$, bánh chưng lên tới 25-30$ một 

chiếc.  Nhưng thôi hãy đừng vì thế mà buồn lòng, hãy vui 

vẻ đón Xuân. 

So sánh với chuyện mua hoa đón Tết ở bên nhà, chúng ta 

chỉ là những “Việt Kiều chết rét”.  Tin cho biết một bà 

chủ tiệm Nail mua một chậu lan hồ điệp gồm 50 cành lan 

mầu vàng với giá 30 triệu ($1500 USD).  Công ty dầu khí 

đặt mua chậu Vanda gồm hơn 50 cây với giá 65 triệu, khoàng ($3200 USD) dành tặng cho khách 

hàng vào dịp Tết. 
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Một khách sạn tại Sapa mua một châu lan Cymbidium lowianum mà dân Lào cai gọi là lan Trần 

Mộng với 103 dò hoa bán với giá 70 triệu ($3500 USD).  Chậu lan này có triển vọng sẽ mang 

cho chủ nhân nhiều bông hoa đạp và nhiều may may mắn trong năm tói. 

 

Tin bên nhà cũng cho biết chợ hoa đường Nguyễn Huệ khi xưa nay đang được sửa chữa thành 

nhà ga xe lửa Bến Thành-Suối Tiên, cho nên đã rời về đường Hàm Nghi vói chiếu dài 580 th với 

những mô hình lấy cảm hứng từ đàn dê núi Ninh Bình.  
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Đón Xuân, chúng ta hãy cầu chúc cho nhau được An khang, Hạnh phúc, cho quê hương được 

thanh bình, thịnh vượng và thoát được ách xâm lăng của ngoại bang.  

Mong mỏi một ngày nào đó chúng ta sẽ được đón Xuân trong bầu trời đầy hoa, đầy Tự Do, Dân 

Chủ thực sự. 

 

Khách Ly Hương  

 


