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Buổi Họp Mặt Tân Xuân Bính Thân Của Hội Hoa Lan
Việt Nam
Bài THANH PHONG
GARDEN GROVE. Thứ Bảy ngày 19.3.2016, tuy đã gần hết tháng Ba dương lịch nhưng mới
nửa đầu tháng Hai âm lịch, tức là vẫn còn nằm trong thời gian “Tháng Hai là tháng ăn chơi” theo
tập quán của người Việt, nên Hội Hoa Lan Việt Nam vẫn cứ tà tà chờ cho các chậu lan nở rộ mới
tổ chức Tân Xuân để mọi người có dịp thưởng ngoạn những giò lan quý, hiếm bây giờ mới chịu
trổ bông.
Hội trường nhà thờ Tin Lành First Presbyterian, 11832 Euclid St, Garden Grove, CA 92843 là
địa điểm sinh hoạt hàng tháng của Hội Hoa Lan Việt Nam, cũng là địa điểm tổ chức buổi Hội
Ngộ Tân Xuân Bính Thân 2016. Trước sân khấu có trưng bày nhiều chậu lan rất đẹp, màu sắc
rực rỡ. Phía trên cao có hai giò lan Hài Hồng, lan Việt Nam do bác Bùi Xuân Đáng là chủ nhân
và một vài chậu lan VN khác. Ngoài ra, còn mấy chục chậu lan khác, và hai bức tường tả, hữu
của hội trường cũng trưng bày nhiều chậu lan trên hai chiếc bàn dài.

Bác Bùi Xuân Đáng
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Tham dự buổi Tân Xuân Hội Ngộ của Hội Hoa Lan Việt Nam, ngoài bác Bùi Xuân Đáng (cố vấn
Hội), Ban Chấp Hành với chị Hội Trưởng Đặng Hoàng Mai làm đầu tầu, anh Bùi Hà (Hội Phó)
còn có các thành viên trong Ban Chấp Hành Hội, các hội viên và một số gương mặt mới đến với
hội lần đầu, lại có thêm một số anh chị trong CLB Tình Nghệ Sĩ cũng hiện diện, vừa để xem hoa,
vừa để hát cho mọi người vui Xuân.

Từ phải: Hội Phó Bùi Hà, Hội Trưởng Đặng Hoàng Mai, MC Uyển Nga,
Bác Bùi Xuân Đáng (sáng lập Hội), MC Bích Nga, chị Lại Thị Tuýt (Thư Ký),
và chị Lê Hồng (thành viên Ban Chấp Hành (Thanh Phong/Viễn Đông)).

Trước giờ khai mạc, chị Hội Trưởng Đặng Hoàng Mai, một cây lan cổ thụ chỉ thua cây lan đại
thụ Bùi Xuân Đáng khoảng 20 năm, tất bật tiếp khách, sắp xếp công việc, trong khi đó, hai đóa
lan biết nói, đẹp nhất, trẻ trung và duyên dáng nhất của Hội Hoa Lan VN, cô Bích Nga và cô
Uyển Nga luôn nở nụ cười tươi chào mừng mọi người đến với Hội và nhắc nhở mọi người nhớ
ghi danh để tham dự xổ số, vì sẽ có một giải thưởng dành cho người hiện diện may mắn. Hai
MC cũng không quên mời mọi người mua vé số, mỗi vé chỉ 1 đồng mà trúng độc đắc được tới
100 đồng tiền tươi do bác Bùi Xuân Đáng bảo trợ, và những ai thích chụp ảnh với hoa lan thì lên
mau kẻo hết giờ. Thế là nhiều người túa lên trước sân khấu che hết cả lan thật, thành ra chỉ còn
chụp ảnh với cây lan đại thụ Bùi Xuân Đáng, cây lan cổ thụ Đặng Hoàng Mai cùng 2 đóa lan
rừng Bích Nga, Uyển Nga mà thôi.
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Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, Bác Bùi Xuân Đáng cho biết: “Trong cuộc triển lãm vừa rồi tại
Westminster Mall, Hội Hoa Lan của mình không có nhiều giải thưởng như mọi năm, vì năm nay
thời tiết nó khác thường, mình thì chơi lan kiểu tài tử, mình trồng ở ngoài vườn còn người ta
trồng trong nhà kính thành thử năm nay mình thua một chút là vì lý do thời tiết.” Hôm nay bác
Đáng mang tới 2 cây lan Hài Hồng của Việt Nam, bác nói: “Tuy đều là Hài Hồng nhưng 2 giống
lại khác nhau, một loại hoa nhỏ nhưng màu sắc đẹp hơn lọai hoa lớn.” Và cây lan mà ở Việt
Nam gọi là Vẩy Rồng hay Vẩy Cá trưng bày ở đây của anh Bùi Hà cũng là hoa lạ và đẹp của
VN.”
Chị Đặng Hoàng Mai nói với Viễn Đông: “Hôm nay là tân niên của Hội Hoa Lan năm thứ 12
nên chúng tôi có khoảng trên 100 hội viên tham dự, còn mỗi tháng sinh hoạt thì có khoảng 5, 6
chục người. Chị Hội Trưởng vừa trả lời Viễn Đông xong thì đến giờ khai mạc. MC Bích Nga,
Uyển Nga mời Ban Chấp Hành lên sân khấu để đồng ca nhạc phẩm “Hội Hoa Lan Việt Nam”
nhạc và lời của Hoàng Vân.

Ban Chấp Hành Hội và Ban hợp ca Hội Hoa Lan VN đồng ca nhạc phẩm
“Hội Hoa Lan Việt Nam” (Thanh Phong/Viễn Đông)
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Dứt bản nhạc, MC Bích Nga nói: “Kính thưa quý vị, khoảng 50 năm trước đây, có một chàng trai
cao, to. Ngoài tình yêu nam nữ thông thường thì chàng trai có một tình yêu rất đam mê với một
loại hoa, đó là hoa lan, và chàng trai đó, sau 12 năm thành lập Hội Hoa Lan, chàng vẫn là cây cổ
thụ của Hội cho đến nay. MC Uyển Nga tiếp lời: “Với những bài biên khảo rất giá trị về hoa lan
qua kinh nghiệm 50 năm nuôi trồng lan, và đặc biệt chàng trai này rất đam mê lan nhưng phải là
lan Việt Nam cơ. Khó thế đấy! Có nhiều tiếng nói xen vào: “Chàng còn yêu hoa Huệ nữa”, (thì
ra phu nhân của chàng cũng là một loại hoa). Chàng thanh niên ấy bây giờ chính là bác Bùi
Xuân Đáng, kính mời bác lên sân khấu. (Bác Bùi Xuân Đáng tuy sắp bước vào tuổi “bách niên
giai lão” nhưng tâm hồn còn rất trẻ trung, vui tính nên mọi người trong Hội hay đùa với bác, đặc
biệt hai cô MC duyên dáng của Hội với những lời đùa vui như trên). Bác Bùi Xuân Đáng, sau đó
là chị Hội Trưởng Đặng Hoàng Mai lên sân khấu, cả hai đều có những lời chúc Tết rất chân tình
gửi đến mọi người.
Sau đó, các chị Minh Yến, chị Châu, Lê Hồng, Huyền Nhi tiếp thức ăn cho mọi người, ai muốn
ăn món gì, ăn bao nhiêu cũng được mà toàn “của ngon vật lạ” do các bà, các chị chơi lan nấu
nướng mang đến. Trong lúc thưởng thức các món ăn, ban tổ chức xố số, có rất nhiều giải thưởng
như: Giải lan Việt đẹp nhất trong năm (bác BX Đáng bảo trợ $100). Giải lan ngoại đẹp nhất
trong năm (Chị Minh Yến bảo trợ $100); Giải Người Mang Hoa Đến Dự Sinh Hoạt Nhiều Nhất
Trong Năm do chị Hoàng Mai, chị Uyển Nga và chị Nguyệt bảo trợ; Giải Đem lan được nhiều
điểm nhất trong năm (Các chị Châu, Hồng, Huyên Nhi và anh Thanh bảo trợ $100); Giải lan đẹp
nhất trong ngày Hội (anh Bùi Hà bảo trợ $30); Giải dành cho người tham dự; Giải Độc Đắc v.v...
rất là vui nhộn và hào hứng, kéo dài đến gần 4 giờ chiều mới kết thúc.

Muốn tìm hiểu về cách trồng lan, chăm bón, sang chậu, bón phân cho lan như thế nào xin vào
trang Website của Hội Hoa Lan VN: hoihoalanvietnam.org; hoặc đến tham dự sinh hoạt với Hội
vào mỗi Thứ Bảy tuần lễ thứ ba trong tháng tại địa chỉ có ghi trong đầu bài. Theo bác Bùi Xuân
Đáng cho biết, trang Web của Hội đã có trên 60 triệu lượt người vào đọc.

