
Hội Hoa Lan Việt Nam   www.hoalanvietnam.org 
 

1 
 

Lá Thư Đầu Năm Kỷ Hợi 
  
 

Cả tuần lễ trước Tết và mấy ngày vừa qua các thân nhân, bạn bè xa gần gửi điện thư, điện thoại 

từ quốc nội đến quốc ngoại chúc Tết và thăm hỏi. Vậy xin có vài giòng ghi lại quang cảnh của 

khu vực Tiểu Saigon và đời sống của vợ chồng già chúng tôi ra sao kèm theo với những cảm xúc 

của kẻ tha hương để mọi người được rõ. 

Sáng mùng một năm nay, một trận mưa rào đánh thức tôi giậy khi đồng hồ chỉ 6:35. Khác hẳn 

với Tết mọi năm, mới sáng sớm pháo lớn, pháo nhỏ, tràng dài, trắng ngắn thi nhau nổ như tiếng 

súng của tết Mậu Thân năm nào. Vào những ngày giáp Tết, miền nam California đón Xuân với 

nhiệt độ 40°F (4.5°C). Từ nửa tháng trước khu vực Tiểu Saigon đã trở nên đông đúc, chợ búa, 

hàng quán đông nghẹt những đồng hương từ các tiểu bang xa xôi trốn lạnh đổ về đây ăn Tết. 

Khúc đường từ ngã tư Brookhurst – Bolsa đến khu chợ Tết ở thương xá Phúc Lộc Thọ trước kia 

chì mất 3-5 phút lái xe mà nay phải 15-20 phút và tìm được chỗ đậu xe ở gần đó thực là vô vàn 

khó khăn. Vì vậy chúng tôi đành ngồi nhà mở TV nhà xem quang cảnh chợ Tết quê nhà với 

những cây đào, cây mai khổng lồ giá lên tới 2-3 tỷ đồng, nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi 

trước quang cảnh đập nát hoa cảnh, dưa hấu bán không ai mua vào ngày 30 Tết. 

Khi trời tạnh ráo chúng tôi mang hoa đến thăm mộ phần của những người thân yêu và chờ đến 

thứ Bẩy, 28 tháng chạp, 2 gia đình vợ chồng con cháu ở gần đến cúng các Cụ, còn 3 đứa khác ở 

quá xa nhất là ngày mùng một, ai cũng phải đi làm. 
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Dù đã 44 năm qua sống trên đất Hoa Kỳ, con cháu chúng tôi vẫn còn nhớ đến phong tục, tập 

quán của ông cha để lại, nên bàn thờ vẫn còn mâm cỗ cúng tổ tiên, tươm tất như ngày Tết  

khi xưa. 
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Khi bữa ăn đã tàn, con cháu dọn dẹp xong xuôi, lần lượt ra về chỉ còn đôi vợ chồng già với căn 

nhà vắng lặng và ngọn nến trên bàn thờ le lói, chập chờn… 

Nhắm mắt lại, duỗi thẳng chân nằm trên ghế sô pha tôi thả hồn về dĩ vãng. Quang cảnh những 

cái Tết năm xưa từ hiện ra trong trí nhớ của một ông già đã ngoại 90: từ cái Tết năm xưa khoảng 

10 tuổi theo mẹ đi chợ mua tranh Tết ở chợ Tranh, một phiên chợ lèo tèo vài hàng quán của vùng 

quê nghèo nàn ở miền bắc Việt Nam. Tiếp theo là cái tết buồn thảm trong lao tù Cộng Sản vào 

năm 1947, Tết giữa vòng lửa đạn của quân Pháp ở Ngọc Lập, Hải Dương vào năm 1949. Rồi Tết 

hồi cư năm 1950, Tết di cư năm 1955 ở miền Nam Thanh Bình và cái Tết tha hương đầu tiên ở 

quê hương thứ hai. 

Tháng 7 năm 1975, gia đình chúng tôi rời Camp Pendleton đến định cư thành phố Tustin, 

California. Nhưng một tháng sau, chúng tôi lại rời đi Detroit, Texas, đề xum họp với gia đình 

người em ruột cho vui lòng bà mẹ già và anh em gần gũi nhau hơn. Detroit nằm ở giáp ranh giới 

3 tỉnh Texas, Oklahoma và Arkansas, một làng nghèo nàn, dân số chỉ có 600 người phần lớn là 

những người già nua. Mùa Đông ở Detroit năm đó dù chỉ có vẻn vẹn mấy đám tuyết mỏng, 

nhưng cũng quá lạnh với chúng tôi. Tiếng chó sói hú ngoài bìa rừng ven làng, ngọn gió đông 

lạnh lẽo luồn qua kẽ hở trên vách và ván sàn rít lên từng hồi làm cho chiếc lò sưởi leo lét ánh lửa 

chập chờn. Mẹ tôi và vợ tôi ôm đứa cháu nhỏ trong lòng ngao ngán thầm tiếc những ngày nắng 

ấm tươi đẹp ở quê nhà… 

Tết đến vợ tôi gói bánh chưng, giò thủ bằng giấy bạc, 

không có rau cải muối dưa, chúng tôi thay thế bằng 

củ kiệu mọc hoang như cỏ dại. Tết đầu tiên trên đất 

Hoa Kỳ thực là buồn thảm, chúng tôi sụt sùi nước 

mắt nhớ đến những người thân yêu còn kẹt lại bên 

nhà. Chúng tôi đã đánh đổi sự Tư Do và Mạng Sống 

với một giá quá đắt: quê hương, họ hàng, bè bạn và 

còn nhiều thứ nữa… 

Tết Kỷ Hợi ở Little Saigon năm nay ảm đạm hơn nhiều vì mưa gió, chợ Tết ít hoa vì thời tiết quá 

lạnh. Riêng vườn lan của chị Hội Trưởng Đặng Hoàng Mai vẫn còn những bông hoa đẹp lạ, xin 

vào xem Video của nhật báo Người Việt:  

 https://www.nguoi-viet.com/nvtv-phong-su-cong-dong/video-vuon-hoa-lan-doc-dao-o-little-saigon/                  

Cuộc diễn hành của Cộng Đồng người Việt dự tính vào ngày mồng một Tết đã phải hoãn lại tới 

thứ Bẩy, nhưng thời tiết dự báo lại có thêm trận mưa nữa. Tuy nhiên quang cảnh tại các chùa và 

nhà thờ vẫn đông đúc và nhộn nhịp như những năm về trước.  
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Có tiếng chuông ngoài cửa, thì ra vợ tôi đã tự mình xông đất với nhánh hoa trâm ổi (Lantana 

camara) ngắt ở trước nhà. Với lời chúc: sức khỏe dồi dào, trường thọ, con cháu thành đạt, gia 

đình hạnh phúc tuy có vẻ sáo ngữ , nhưng cũng đủ cho tôi cảm động muốn rưng rưng nước mắt. 

Mừng Xuân mới, tuy không có hoa đào Nhật Tân hay mai vàng Bình Định, chúng tôi đành đón 

Xuân với cây hoa đào của nhà hàng xóm trước cửa.  

 

 

Trên bàn thờ chỉ có chậu lan Hài và chậu Hồ Điệp, ngoài phòng khách có thêm chậu lan Hài còn 

ươm nụ và chậu Cúc Đại Đóa. Bên trong hiên, cây Ngọc Điểm (Rhynchostylis) và vài cây Vanda 

vừa mới chớm nu đã bị cơn mưa lạnh kéo đến liên miên không biết có hê hấn gì chăng? Đặc biệt 

là hàng cây Long Vi (Staghorn ) lại xanh tốt rườm rà chẳng sợ gì ngọn gió đông phong mà hình 

như lại còn tươi tốt là đàng khác. 
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Trong tuần này, Hội Hoa Lan đầu năm 2019 sẽ khai mạc vào ngày 8-9-10 tháng 2, năm 2019, tại 

lầu 2 thương xá Wesminster Mall. Từ 6 năm nay, Hội Newport Harbor Orchids Society của Hoa 

Kỳ đã ưu ái dành cho Hội Hoa lan Việt Nam một căn phòng rộng rãi để triển lãm: Bonsai, Hội 

Hoa, Nhiếp ảnh, Cắm hoa để người Việt chúng ta có dịp đóng góp công sức làm đẹp cho cộng 

đồng Việt Mỹ.  

Đây cũng là dịp để tôi có cơ hội gặp gỡ các anh chị em mới cũ, cùng một sở thích và điều này 

làm cho tôi cảm thấy trẻ ra và cuộc đời có thêm lẽ sống. 

Nhờ vào những thành quả tốt đẹp mà Hội Hoa Lan Việt Nam đã thu lượm được và nhờ vào cảm 

tình thân thương mà mọi người cũng như con cháu, thân thuộc đã dành cho, nên tôi tuy bệnh tật 

đầy mình vẫn còn sống được tới hôm nay. Cảm tình đó tôi xin ghi nhớ. 

Năm Kỷ Hợi thân chúc mọi người dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. 

 

 

Bùi Xuân Đáng 


