
Hội Hoa Lan Việt Nam   www.hoalanvietnam.org 
 

1 
 

Mùa Xuân Tây Bắc 
 

 

Hai mùa Xuân liên tiếp 2009 và 2010, chúng tôi về thăm quê hương mục đích để tới thăm miền 

địa đầu của đất nước và những nơi vẫn thường ao ước được đặt chân đến trước khi nhắm mắt 

suôi tay. 

Nhờ trang web www.hoalanvietnam.org, chúng tôi đã may mắn được các bạn chưa từng quen 

biết tiếp đón, hướng dẫn đi thăm những thắng cảnh, di tích lich sử và nhất là nhìn ngắm tận mắt 

những đoá hoa lan trân quý của quê hương. Những hình ảnh này tôi đã cố gắng ghi vào tâm trí 

kém cỏi của một ông già đã ngoại bát tuần. 

Trở về Hoa Kỳ, tôi cố gắng thu thập lại chi tiết, phác họa trên khung vải và cố hoàn thành trước 

năm Kỷ Sửu. Cuối cùng bức tranh vẽ bằng Acrylic với khuôn khổ 36ˮ x 48ˮ (0.90m x 1.20m) 

với nét bút vụng về thô thiển đã hoàn thành, nhưng cũng giúp tôi trình bầy được một phần nào 

những điều muốn diễn tả. 

 
 

Với tên “Mùa Xuân Tây Bắcˮ, tôi muốn mang lại cho người thưởng lãm phong cảnh núi non 

trùng điệp, thác nước hùng vĩ trắng ngần đổ xuống con suối quanh co, những thửa ruộng bậc 

thang, những cây cổ thụ với những khóm lan Thach hộc (Den. nobile), Mao hài (Paph. 

hirsutissimum), Kiều lan (Calanthe) hương sắc và con chim chích choè sẽ mang lại cho chúng ta 

những hình ảnh thân yêu quen thuộc của quê nhà, khác hẳn với những gì hiện có ở miền đất xa  

lạ này. 

 

Tôi hy vọng bức tranh “Mùa Xuân Tây Bắcˮ sẽ giúp chúng ta quên đi nỗi buồn xa xứ dù chỉ là 

một chút thoáng qua. Riêng các bạn ở quê nhà xin coi đây như là một lời cám ơn chân thành đến 

các bạn đã giúp cho chúng tôi tìm lại được những hình ảnh đẹp đẽ của cố hương yêu dấu. Các 

bạn có thể tải xuống (download) và dùng làm hình mặt cho máy vi tính (desktop wall paper) để 

ghi nhớ mối tình tri ngộ này. Các bạn có thể bấm vào đây để xem hình (hình có kích thước hơn  

3 MB, chất lượng ảnh cao, do đó thời gian lấy hình xuống sẽ khá lâu cho các bạn có đường 

truyền internet chậm), sau đó nhấn nút chuột bên phải và chọn “Save Picture asˮ và bạn phải nhớ 

nơi lưu trữ (save) tấm hình này để sau đây sẽ dùng làm hình nên cho máy tính của bạn.  
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Để chọn làm hình nền cho máy tính, đầu tiên bấm chuột phải lên vùng trống trên màn hình 

desktop, sau đó bấm chọn Properties. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra và tiếp tục bấm chọn Desktop. 

Tại đây trong khung Background sẽ có những hình yêu thích và bạn có thể bấm vào Browse để 

dẫn đến file chứa hình đã lưu trữ ở trên, bấm chọn file và bấm OK. Bạn sẽ có tấm hình “Mùa 

Xuân Tây Bắcˮ tuyệt đẹp để làm hình cho máy tính của bạn. 

 

Thân chúc các bạn một mùa Xuân Tân Mão An Khang, Hạnh Phúc. 

 

 

Cuối năm Kỷ Sửu 

BÙI XUÂN ĐÁNG 
 


