16 năm Hội Hoa Lan Việt Nam giúp ‘sống
vui, sống khỏe’ tại Little Saigon
Tâm An/Người Việt

November 19, 2019

Nguyễn Duy, 27 tuổi, hội viên trẻ nhất hội, bên cạnh cây đại thụ - sáng
lập viên Bùi Xuân Đáng “29 tuổi.” (Hình: Tâm An/Người Việt)
GARDEN GROVE, California (NV) – Trưa Thứ Bảy, 16 Tháng Mười Một,
đông đảo hội viên Hội Hoa Lan Việt Nam, khách mời, cùng bạn bè, thân
hữu tới dự Lễ Kỷ Niệm 16 Năm Thành Lập Hội tại nhà thờ First
Presbyterian Church, Garden Grove.
Mười sáu năm trôi qua, cứ vào Thứ Bảy của tuần lễ thứ ba mỗi tháng,
Hội Hoa Lan Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt đều đặn. Mỗi thành viên
đều xem đây là một cơ hội để gặp gỡ thân mật như một gia đình. Ai có
giò lan đang nở hoa thì mang tới cho mọi người cùng thưởng lãm.
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Để chọn ra giải thưởng giò lan đẹp của tháng, các thành viên sẽ bình
chọn bằng cách giơ tay biểu quyết. Cây nào được nhiều người giơ tay
nhất thì được giải. Nhưng đây chỉ là giải thưởng tinh thần, vui là chính,
không phải giải thưởng dựa trên các tiêu chí kỹ thuật như khi đi tham dự
tại các triển lãm.
Ông Bùi Xuân Đáng, sáng lập viên Hội Hoa Lan Việt Nam, mời từng hội
viên “kỳ cựu” từ những ngày đầu thành lập hội lên sân khấu để nói
những lời tri ân, và chia sẻ: “Tôi nhớ hồi năm 2004, ông Trần Đức Tạo là
người hối thúc tôi thành lập Hội Hoa Lan này. Nhờ sự động viên, trợ giúp
của ông Tạo mà tôi đã mạnh dạn thành lập hội.”

Sáng lập viên hội, ông Bùi Xuân Đáng (thứ ba, trái) tri ân sự đóng góp
của những thành viên kỳ cựu của hội. (Hình: Tâm An/Người Việt)
Ông Đáng nay giữ vai trò cố vấn, được các hội viên xem như một người
cha, người anh tinh thần. Hội trưởng hiện tại là bà Đặng Hoàng Mai, cùng
với hội phó Bùi Mạnh Hà và Lê Ngọc Châu. Từ ngày có sự tham gia của
ông hội phó Bùi Mạnh Hà, các hội viên vốn đã trồng hoa lan đẹp, nay còn
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có thêm kỹ năng bài trí đẹp, do đó hội liên tiếp đạt các giải thưởng lớn
mang đẳng cấp quốc tế tại các triển lãm hoa lan ở Huntington Beach,
Westminster Mall, San Diego, Pasadena.
“Cách đây hai tuần, tại Triển Lãm Hoa Lan ở Huntington Library and
Garden, hội chúng tôi mang 53 cây lan đi dự triển lãm thì có tới 15 cây
đoạt giải nhất, 12 cây đoạt giải nhì và năm giải ba, cùng những giải đặc
biệt về nghệ thuật trình bày. Trong năm năm qua, tham gia bất cứ show
nào, hội chúng tôi đều đạt giải nhất, nhì,” ông Hà cho biết.
Đến dự buổi lễ trong không khí giản dị và thân mật, không chỉ có những
hội viên ở Little Saigon, mà còn có những thành viên “mở rộng” từ San
Diego cũng tới. Hai thành viên “mở rộng” là bà Lê Xinh Xiêm, 71 tuổi, và
bà Mai Nguyễn, 70 tuổi, chia sẻ: “Tôi rất say mê hoa lan, nhờ hoa lan mà
chúng tôi trở thành bạn thân với nhau, lâu lâu lại tới nhà nhau, cùng
ngắm hoa lan, cùng ăn potluck. Vườn mỗi nhà chúng tôi có chừng 1,000
gốc hoa lan.”
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Bốn hội viên từ San Diego cũng tới tham dự, từ trái, cô Hương Phạm, bà
Lê Xinh Xiêm, bà Trinh Nguyễn và bà Mai Nguyễn. (Hình: Tâm An/Người
Việt)
“Chơi hoa lan tôi mới thấy hoa lan Việt Nam là khó trồng nhất vì khí hậu
ở California thiếu độ ẩm, ánh sáng. Chơi hoa lan là thú vui tao nhã
nhưng cũng là thú vui ‘tốn kém.’ Có những giống lan chỉ mấy chục đô la,
có những giống tới $300. Ngoài ra còn tiền vật tư, phân bón, nước tưới
cây. Nhưng đã lỡ say mê rồi thì sao được,” bà Xiêm vừa cười vui vẻ vừa
nói.
Chơi hoa lan, ngoài sự hiểu biết về giống loài, về kỹ thuật chăm sóc, còn
cần một tỉ mỉ, kiên nhẫn và thời gian. Nhiêu đó sự đòi hỏi, khiến người ta
nghĩ chỉ những vị cao niên, ở tuổi nghỉ hưu mới có thể có điều kiện để
đến với đam mê này. Nhưng Nguyễn Duy, chàng trai mới 27 tuổi ở
Anaheim, đã gia nhập Hội Hoa Lan từ năm 2011. Anh trở thành hội viên
trẻ tuổi nhất của hội và trợ giúp đắc lực cho hội trong các buổi triển lãm,
góp phần không nhỏ về việc đem về những giải thưởng cao quý.
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Anh Duy cho biết: “Tôi yêu hoa lan từ những ngày còn ở Việt Nam. Khi
ấy tôi lên mạng tìm các trang web về hoa lan để học hỏi cách trồng,
nhưng không có nhiều trang web như vậy, kể cả trang tiếng Anh hay
tiếng Việt. May mắn tôi tìm ra trang web của Hội Hoa Lan Việt Nam với
rất nhiều chia sẻ bổ ích của bác Bùi Xuân Đáng và các hội viên khác.
Năm 2011, ngay khi sang Mỹ định cư, tôi đã liên lạc với các cô bác để
tham gia vào hội. Lúc đầu còn bỡ ngỡ, hơi ngại vì toàn người lớn tuổi,
nhưng sau này, tôi thấy hội như một gia đình.”

Vui nhộn nhất trong các dịp gặp mặt luôn là phần bình chọn giò lan đẹp
nhất. (Hình: Tâm An/Người Việt)
Mặc dù đi làm việc toàn thời gian tại một hãng bán phụ tùng xe hơi,
nhưng vườn nhà anh Duy cũng trên dưới 1,000 gốc hoa lan. “Bình
thường chơi hoa lan sẽ rất tốn kém, nhưng nhờ các hội viên chia sẻ
giống cho nhau, nên cũng không tốn là mấy. Chơi hoa lan nếu hiểu được
các đặc tính của từng loài, thì sẽ thấy hoa lan không đòi hỏi gì nhiều như
các loài hoa khác. Mỗi tuần chỉ cần tưới cho hoa vài ba lần là đủ, trong
khi các loài hoa khác phải tưới hằng ngày,” anh nói.
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Ngoài chàng trai trẻ Nguyễn Duy, dù còn đang trong độ tuổi phải “đi
cày,” bận rộn với tiệm nail nhưng chị Hương Phạm ở San Diego vẫn dành
thì giờ tới tham dự hội và chị bắt đầu trồng được vài chục gốc hoa lan.
Gọi là lễ kỷ niệm nhưng không khí rất thân mật, ấm cúng, giống như
một buổi gặp mặt đầu năm, ôn lại những năm tháng đã qua. Các hội
viên làm thơ, hát đơn ca, cùng nhau chia sẻ những “món ngon nhà làm.”
Phần ca nhạc có cả sự hiện diện của cô Bích Thủy, một trong những
giọng hát được nhiều người mến mộ ở Little Saigon.
Như mọi khi, một vài hội viên mang giò lan đang nở hoa tới để bình chọn
giò lan đẹp nhất, trong đó có phần bình chọn riêng cho giò lan Việt Nam
đẹp nhất.

Một giò lan đẹp của hội viên. (Hình: Tâm An/Người Việt)
Hai mẹ con bà Nguyễn Trần Ngữ và chị Bích Nga, là hội viên từ năm
2006, còn lên tận Los Angeles mua vải áo dài họa tiết hoa lan về may
đồng phục cho năm hội viên kỳ cựu trong hội. Ý tưởng đó khiến bà hội
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trưởng Đặng Tuyết Mai rất cảm động và nhiều người đều cảm thấy rất ý
nghĩa, thấm đượm tình đồng hương.
Bà Nguyễn Chung, đóng vai trò là thủ quỹ, chia sẻ: “Mỗi hội viên chỉ
đóng một khoản phí khiêm nhường là $50 trong một năm, số tiền này
chỉ đủ để trả tiền thuê địa điểm mà thôi. Cũng nhờ các mạnh thường
quân tặng thêm chút kinh phí, các cô bác mang từ món ăn ‘cây nhà lá
vườn’ đến chung vui, mà tháng nào chúng tôi cũng có buổi sinh hoạt đủ
đầy, vừa ngắm hoa, vừa được khoản đãi ăn uống, nhận giải thưởng và
nghe thuyết trình, thêm kiến thức về hoa lan.”
Chơi lan là một thú vui tao nhã cũng giống như ca hát, viết nhạc, làm
thơ. Hội Hoa Lan là nơi những người có thú vui tao nhã gặp nhau, đem
lại cho nhau niềm vui, sự lạc quan, yêu đời. Bởi thế nên, dù đã tuổi 92,
nhưng ông Bùi Xuân Đáng vẫn rất lạc quan: “Tôi có cảm tưởng như mình
vẫn ‘29 tuổi’ thôi. Chúng ta cứ sống vui vẻ cùng với hoa lan. Hằng tháng
chúng ta cứ tới đây gặp gỡ, vui vẻ với nhau, quên hết mọi buồn phiền,
thì chúng ta sẽ sống khỏe, sống trường thọ mà thôi.”
Hội Hoa Lan Việt Nam có trang với rất nhiều thông tin bổ ích tại địa
chỉ: www.hoalanvietnam.org. (Tâm An)
—Liên lạc tác giả: pham.taman@nguoi-viet.com
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