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Những Chuyện Đáng Ghi Nhớ Trong Ngày Họp Mặt Tân Niên
2013
Trong ngày họp mặt Tân Niên 2013 có cả trăm cây lan đẹp đua hương khoe sắc chào đón các hội
viên và thân hữu trong một bầu không khí vui vẻ thân mật như bài ca:
Tôi đi vào hội hoa lan, lòng nghe thanh tịnh chứa chan ân tình
Lan khoe dáng ngọc, tươi xinh, sắc mầu muôn vẻ cây cành thướt tha.



Thoạt bước chân vào hội trường, ai ai cũng nhìn thấy một cây lan khổng lồ ở phía sau những
cô xướng ngôn viên xinh đẹp. Đó là cây Dendrobium speciosum var. grandiflorum của anh chị
Minh Yến. Cây lan này đến từ nước Úc xa xôi với những chùm hoa thơm ngát, tuổi thọ chừng
30-40 năm. Chậu lan cao trên 2 thước và nặng khoảng 700-800 lbs (320-360 kg). Trong số
người Việt chơi lan cũng có nhiều người có cây Dendrobium speciosum khá lớn, nhưng ít ai có
cây lớn đến như vậy. Điều đáng nói là tấm lòng của anh Minh, chị Yến muốn mang cây lan này
để cho mọi người thưởng thức và chia xẻ niềm vui tới những người đồng điệu. Muốn mang cây
này tới hội anh Minh phải chế chiếc cần trục nâng cây lên chiếc bàn có bánh xe và dùng hơi ép
để nâng cao, hạ xuống. Đẩy cây này từ vườn sau ra sân trước, bỏ lên xe truck mang tới hội và
phải nhờ 5-6 người mang cây vào hội trường.
Nuôi được cây lan lớn đến như vậy đã khó, lại chăm sóc cho hoa nở đều và nở đúng vào dịp
Tân Niên lại càng khó hơn vì loài hoa này sẽ tàn trong vòng 2 tuần lễ. Nhưng nếu không có
tấm lòng, chẳng quản ngại công sức, không ngại gẫy cây, dập lá, nát hoa lại chẳng có phương
tiên làm sao mang cây tới hội. Vì vậy bất cứ làm một việc gì cũng cần phải có tấm lòng trước
đã, nếu không có lòng làm sao tìm ra phương tiện? Không có lòng tội gì mệt nhọc vào thân.



Anh Bùi Mạnh Hà đã mang 4 cây lan Cymbidium tới hội trong đó có cây Cym. Memoria Thúy
Hồng Bùi ʻMỹ Vânʼ do chính anh đã tạo giống. Bùi Thúy Hồng là thân mẫu của anh, người đã
tạ thế vào năm 1979 và Mỹ Vân tên phụ phía sau là người vợ yêu quý của anh.
Cây lan này vừa đoạt 4 giải trong cuộc triển lãm quốc tế lần thứ 68 tại Santa Barbara vào ngày
6,7,8, tháng 2-2013 vừa qua:
AM/AOS (Giải nhì của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ).
B/CSA (Huy chương đồng hội Cymbidium Hoa Kỳ).
Best Pendulous Cymbidium - Keith Andrew Trophy.
Grand Champion - Mosher Trophy.
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Đây là những giải cao quý, đoạt được một giải cũng đã khó khăn, nhưng một cây lan đoạt
4 giải cùng một ngày là chuyện khó khăn và hãn hữu it khi xẩy ra trong các cuộc triển lãm
quốc tế.

Cym. Memoria Thuy Hong Bui ʻMy Vanʼ

Grand Champion - Mosher Trophy

Cây lan Cym. Satsuma Beach ʻHidekoʼ đoạt giải:
Cymbidium Beauty - Castator Trophy 2013

Cymbidium Beauty - Castator Trophy 2013
Cym. Satsuma Beach ʻHidekoʼ

Ngoài cây lan này còn có 2 cây lan Cym. Bùi Xuân Đáng, một
cây mầu hồng và một cây mầu vàng Cym. Bui Xuan Dang
ʻAshleyʼ đã đoạt huy chương Đồng của Hội Cymbidium USA
vào tháng 3-2012.

Cym. Bui Xuan Dang ʻAshleyʼ
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Đây là một vinh dự lớn lao cho anh Hà và một tiếng vang tốt đẹp cho người Việt chúng ta. Hội
hoa lan Santa Barbara là nơi quy tụ những vườn lan thương mại danh tiếng, trong cuộc triển
lãm này biết bao nhiêu là những cây lan đẹp do những tay chơi lan ngoại hạng từ khắp nơi trên
Hoa Kỳ đã có 50-60 kinh nghiệm nuôi trồng và tạo ra nhiều giống lan đẹp cho thế giới.
• Cũng trong ngày Tân Niên, anh Ngô Quý Tạo đã mang tới hội mấy cây lan Việt Nam: Cym.
lowianum, Dendrobium pendulum, Paphiopedilum delenatii var. vinicolor mầu sắc đẹp hơn
loại thường và cây Pap. delenatii var. alba với 2 hoa mầu trắng toát và một nụ. Mười năm về
trước, cây lan Pap. delenatii mầu trắng là một giống đặc hữu của VN, chỉ có một vài cây ở Đà
Lạt cho nên giá lên tới $10,000 USD một nhánh, nhưng nay nhờ kỹ thuật nhân giống bằng
phương pháp cấy mô cho nên giá chỉ còn vài chục đô la. Nhưng nuôi được một cây có tới
3 hoa không phải là một chuyện dễ dàng.

Dendrobium pendulum
Cym. lowianum

Paphiopedilum delenatii
Ngoài cũng có những cây lan hiếm quý cũng từ xa đến góp mặt:
• Cô Phạm Hảo, đáng lẽ phải gọi là bà mới đúng nhưng xin được dùng chữ Cô cho được thân
mật và trẻ trung hơn. Cô đến từ Seattle và tác giả những bài TÂM TÌNH TÂY BẮC khởi đăng
trên trang hoalanvietnam.org từ mấy năm nay. Bài viết của cô rất đa dạng và phong phú đã nói
lên tâm tình của một người đam mê hoa lan tới cực độ, nhưng vẫn không quên chồng, con,
cháu và bạn bè xuyên qua những khía cạnh về nội trợ và thơ nhạc của một đời sống thanh cao.
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Cô đã bay xuống dự ngày Tân Niên lại còn hào phóng tặng cho hội $200 và lại còn đặt mua lan
tại Hawaii để tặng nhiều người trong ban Chấp hành của hội. Nhân dịp này chị Đặng hoàng
Mai, Hội trưởng đã thay mặt cho hội tặng cô huy hiệu Hội Viên Vĩnh Viễn và sáng lập viên
cũng tặng cô bức tranh Den. falconerii, cây lan cô yêu quý. Xin nói thêm cây này rất khó trồng
và hiếm quý, nên năm 2012 cô đã tặng cho hội khoảng 50 cây keiki để bán đấu giá và tặng
thưởng cho những người có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng. Trong mấy ngày ngắn ngủi tại thủ
đô tỵ nạn cô đã thăm viếng các vườn lan của các hội viên nhưng vẫn tiếc rằng không đủ thì giờ
viếng thăm được nhiều nơi hơn nữa.

• Cô Vũ Diệu Hiền đến từ San Jose, cũng như cô Hảo và nhiều người khác trên các lục điạ xa
xôi từ lâu chỉ biết đến hội qua trang www.hoalanvietnam.org. Khi nghe tin hội tổ chức ngày
Tân Niên cô chẳng ngại ngùng lái xe gần 6 tiếng, tới tham dự và gia nhập hội. Cô hứa là sẽ
cùng cô Hảo đóng góp nhiều bài vở cho trang web của chúng ta.
• Nhìn vào mấy tấm hình dưới đây, nhiều người lầm tưởng có chuyện “uýnh lộnˮ nhưng xin hãy
nhìn kỹ lại những bộ mặt tươi cười vui vẻ và có tham dự ngày Tân Niên mới biết rằng đó chỉ là
trò chơi của tuổi thơ “Oẳn tù tìˮ để tranh ngôi thứ trong các giải thưởng lan đẹp đã mang tới
hội trong năm 2012.
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Ngày hội đã qua, trong lòng những người tham dự chắc hẳn còn ghi lại những hình ảnh thân
thương của gia đình Hoa lan.
Trong cuộc đời chúng ta, những kẻ tỵ nạn, lạc loài đến miền đất xa lạ này phỏng còn có được
bao nhiêu ngày vui nữa? Ta hãy cùng nhau cố gắng gìn giữ nó, hãy tận hưởng những thú vui tao
nhã, trong tình đồng hương thân mật, đậm đà. Muốn được như vậy xin hãy yêu thương, tôn trọng
lẫn nhau, bỏ qua những ý kiến dị biệt, hãy hòa mình vào tập thể để thân tâm được thảnh thơi an
lạc và có một nơi chốn cùng nhau vui vẻ trong đời sống hiện tại quá nặng nề về vật chất.
Để ôn lại kỷ niệm đẹp đẽ này, xin hãy vào trang hoalanvietnam.org để xem bài viết của ký giả
Thanh Phong trên Nhật báo Viễn Đông, những Video clip do đài Freevn.net do ông Bùi Bỉnh
Bân và cô Hồng Vân thực hiện dài hơn 2 giờ hoặc đài Little Saigon TV với ký giả Phạm Khanh.

Xin thành thực cám ơn quý vị trong giới truyền thông đã có lòng ưu ái với một hội nhỏ của
chúng tôi.
Hẹn gặp lai các bạn vào những kỳ họp tới.
Wesminster 3-2013
BÙI XUÂN ĐÁNG
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