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Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 12, 2016:
Giáng Sinh
Cô Ngọc Điểm vừa đọc xong truyện ngắn đầu tiên của quyển Orchid Fever, thấy hấp dẫn quá cô
định tiếp tục đọc qua đến truyện kế tiếp thì nghe tiếng giày cao gót của cô Giáng Hương đi lộp
cộp ngoài phòng khách, và rồi giọng cô em cất lên ở ngay cửa phòng:
“Giời ơi, giờ này mà chị còn nằm đấy ôm quyển sách, em cứ tưởng chị thay quần áo xong
hết rồi cơ chứ. Em xong xuôi hết rồi đây, giày dép, tóc tai, nước hoa đầy đủ sẵn sàng, chỉ có việc
đi thôi. Chị không lo đi cho rồi, chả lẽ chị để anh Vân Đà dài cổ chờ chị ở đấy nữa hay sao?”

Ngọc Điểm (Rhyncostylis gigantea)
Chu Anh Thư
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Cô Ngọc Điểm nhìn cô em xinh xắn của mình, cười âu yếm:
“Em mà tiệc tùng thì chắc
chắn quần áo giày dép phải sẵn
sàng từ sớm rồi, còn nước hoa thì ở
nhà lúc nào cũng thơm lừng từ nhà
trên xuống đến nhà dưới, chứ đâu
có cần phải chờ đến đi dự tiệc mới
bôi lên người đâu mà nói. Giờ này
cứ nghĩ phải đi ra ngoài là chị thấy
mệt, lười quá, ước gì được ở nhà
đọc hết quyển sách hay này thì thú
vị biết mấy. Nếu không có anh Vân
Đà đang chờ thì chị cho em đi một
mình.”
Giáng Hương (Aerides odorata var. alba)
Nguyễn Thanh Sơn
Đáng nhẽ cô đã an phận với mối tình của hai người, dở dở dang dang, yêu không đành, mà ghét
cũng không đành, mà dứt cũng không đành. Nhưng ông Trời không để yên cho cô. Hôm trước
trong vườn lan, cô lại vô tình nghe ông thân sinh ra cô Hỏa Hoàng và ông cụ thân sinh ra anh
Vân Đà nói chuyện. Cụ Vân Đà nói thế này:
“Này ông, ông có thấy là thằng con
trai của tôi và con gái của ông trông
xứng đôi vừa lứa không? Thằng Vân Đà
mà cưới con Hỏa Hoàng về, vài năm là
chúng nó cho bên ông, bên tôi một đám
cháu nội cháu ngoại đẹp như Tiên Đồng
Ngọc Nữ cho mà xem. Bà nhà ông với
bà nhà tôi bảo đảm là lúc đó lo bận rộn
ẵm bồng, hôn hít đám cháu cưng này,
chẳng bà nào thiết đến chắn cạ, bài xẹp
hay tứ sắc nữa đâu.”
Hôm đó trời mùa Hạ vô cùng oi bức, tứ
bề im không một làn gió, mà sau khi
nghe thân phụ của Vân Đà nói vậy, cô
Ngọc Điểm thấy buốt lạnh cả xương
sống, trời đất như xụp đổ tối sầm trước
mắt cô, chân không đứng vững, một tay
cô ôm lấy ngực, một tay cô vịn vào tay
Vân Đà (Vanda pumila)
cô Giáng Hương. Hai chị em muốn ôm
Châu Phạm
chặt lấy nhau, làm như là đám cưới của
Vân Đà và Hỏa Hoàng đang diễn ra trước mặt. May sao cô Giáng Hương lanh lẹ, nói thì thầm
vào tai cô Ngọc Điểm:
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“Chị ơi, chị hãy bình
tĩnh lại nào. Không thể nào
có chuyện này xảy ra được
đâu. Các cụ ao ước rồi nói
ra cho vui như thế thôi.
Hỏa Hoàng nó chơi thân
với em, em biết hết tình
hình, không phải các cụ
muốn là làm được đâu chị
ơi. Thứ nhất là từ hồi nào
đến giờ nó chỉ xem anh Vân
Đà như là người anh cả, có
sự kính trọng chứ không có
sự yêu thương. Thứ nhì là
nó và anh chàng Hải Âu đã
yêu nhau say đắm. Đi xi nê
chung với nó và anh ấy em
biết, vé xi nê thì đắt, mà
Hỏa Hoàng (Ascocentrum miniatum)
chúng nó từ đầu phim đến
Bùi Xuân Đáng
cuối phim có xem gì đâu.
Mắt đứa này như chìm vào mắt đứa kia, tay thì đan vào nhau như ai lấy keo dán chặt lại. Thứ ba
là con Hỏa Hoàng này là con cưng, nó từ lâu đến giờ đã nổi tiếng là được bố mẹ chiều, muốn
cái gì là được cái nấy. Các cụ không dễ gì ép uổng được nó đâu. Nó mà làm nũng bỏ ăn bỏ uống
một ngày là các cụ lo dẹp ngay, chẳng dám ép dầu ép mỡ gì nữa.”
Hôm ấy nghe cô em an ủi dẫn giải như vậy, cô Ngọc
Điểm cũng đã yên lòng yên trí một phần. Nhưng cứ
mỗi lần nghĩ đến những câu mà cụ Vân Đà nói với cụ
Hỏa Hoàng là ruột gan cô cứ xót xa như có người
cầm cả bát muối đầy xát vào.
Cô Ngọc Điểm xỏ chân vào đôi giày xong là hai chị
em yểu điệu đi ra ngõ, chỉ vài bước là đã đến nhà mở
tiệc. Vừa đến cổng là đã nghe thấy tiếng nhạc Giáng
Sinh ấm cúng vui tươi văng vẳng trong nhà, đèn đuốc
sáng trưng. Tuy hai chị em đến vừa đúng giờ chứ
không muộn, mà căn nhà lớn của vợ chồng bà Cecilia
đã đầy đủ khách khứa, nam thanh nữ tú chẳng thiếu
một ai.
Hải Âu (Rhynchostylis coelestis)
Hoàng Thảo Vàng
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Vào đến cửa đã thấy cái bàn dài phủ khăn đỏ lộng lẫy. Trên bàn bày bao nhiêu là khay thức ăn:
khay tôm loại lớn hạng nhất bỏ lò, nằm chung quanh đĩa cocktail sauce và đĩa chanh vàng, đĩa cá
hồi hun khói, trên có một vỉ nhôm bóng loáng xếp những cái bánh lạt to bản, một miếng đùi heo
jambon, đã được xẻ từng lát mỏng nhưng vẫn dính vào nhau, trên mặt của những lát thịt này
được phết mật mỡ màng, một khay rau củ tươi như cà rốt, cà chua, măng tây, ớt Đà Lạt, bông cải
đủ màu: trắng, xanh, vàng, tím. Những thứ này được bày chung quanh một đĩa sauce màu trắng
có trộn ngò tây xanh, mới trông không thôi đã thấy mát ruột. Có khay thịt ba chỉ muối quấn
chung quanh quả chà là khô rồi nướng lên … Còn có một nồi lớn thịt vò viên được hâm nóng
hổi, khói lên nghi ngút cho những ai không muốn dùng thức ăn lạnh. Còn những loại bánh xốp,
có loại nhân bằng rau, có loại nhân bằng thịt thì được xếp lên một khay lớn, để giữa bàn. Giữa
cái khay này là một cái tháp khoảng nửa thước, xếp bằng bánh su nhân kem, được bà chủ nhà
khéo léo làm một lớp đường óng ánh như tơ, vòng chung quanh từ trên giữ những cái bánh lại
với nhau và còn biết đến bao nhiêu thứ nữa kể không ra hết…
Ngoài phòng khách thì ngoài cái khay bánh nấm đặt ở giữa phòng, rải rác trong những góc
phòng biết bao nhiêu là những khay bánh, khay kẹo, khay chocolat đặc biệt cho mùa này như là
bánh trái cây khô nén chặt lại, kẹo dòn làm bằng đủ loại hạt như hạt điều, hạt óc chó v.v...
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Thepartybees.blogspot.com
Chào ông bà chủ nhà xong, nói dăm ba câu chuyện xã giao với những vị khách đứng rải rác đây
đó trong phòng khách, hai chị em Ngọc Điểm và Giáng Hương đi phớt qua những bàn thức ăn
hấp dẫn này. Vì hai cô đâu có khi nào tha thiết gì đến những món sơn hào hải vị này, họ tìm đến
cái phòng lớn nhìn xuống đường, phòng này bà Cecilia gọi là Sunroom.
Ngày thường cây cối đủ mọi loại được bày trong đó, ngày có tiệc tùng như hôm nay thì là chỗ để
các người trẻ tụ họp nhau ở đây nói chuyện và nhảy nhót. Cô
Ngọc Điểm liếc vào đã thấy Hoàng Tử Của Lòng Em, Vân Đà
đứng mãi tít trong góc nhà, đang nói chuyện với cô Huyết
Nhung lẳng lơ, có đôi môi đỏ mọng, chu ra như môi của cô tài
tử Ý, Gina Lollobrigida hồi xưa, lúc nào cũng như đang chờ
một nụ hôn đắm đuối. Miệng Vân Đà thì nói chuyện với Huyết
Nhung, nhưng mắt thì nhìn ra phòng ngoài, như có ý chờ Ngọc
Điểm. Cô Ngọc Điểm nhìn qua bên cạnh không thấy Giáng
Hương đâu hết, nghĩ thầm chắc có lẽ cô em này đã tắp vào với
anh chàng Bọ Cạp rồi. Cô nghĩ thầm: “Tên với tuổi, nghe mà
lạnh cả xương sống.” Tên anh này nghe thấy buồn cười thật,
chính ra thì anh chàng này sinh ra được bố mẹ đặt cho cái tên
rất văn chương là Tri Thù, nhưng khổ cái tính nết quá vui vẻ,
lúc nào cũng hay pha trò, chân tay không để yên, dài lêu nghêu
ra như con nhện hay con bọ cạp. Thế là các bạn cứ thế mà gọi
anh ta là Bọ Cạp, lâu ngày cái tên chết vào người, đâu có ai gọi anh ta Tri Thù nữa, cứ tên Bọ
Cạp mà gọi. Giáng Hương tính nết cởi mở, vui vẻ nên hạp với Bọ Cạp lắm. Hai người quấn quýt
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với nhau từ lúc mới học xong tiểu học, giờ cả hai đã có công ăn việc làm chắc chắn, mà tình của
họ như càng ngày càng thắm thiết mặn nồng hơn. Vào tiệc này gặp nhau chắc là hai người đã tìm
một góc ấm cúng nào để tâm tình rồi.

Huyết Nhung (Renanthera coccinea )
Ngô Quý Tạo
Bọ Cạp (Arachnis anamensis)
Bùi Xuân Đáng
Cô Ngọc Điểm đang đứng cạnh cửa sổ, vừa nhấm nháp cốc nước lạnh vừa ngắm vài cặp đang lắc
lư vui nhộn theo điệu nhạc mambo của bản nhạc Santa Claus is Coming to Town, thì cảm thấy
như có ai chạm nhẹ vào khuỷ tay mình, hóa ra Vân Đà đã đứng
cạnh cô tự lúc nào. Cô Ngọc Điểm e lệ kín đáo trao cho người
yêu dấu của cô một nụ hôn vào má, rồi đứng dựa vào người Vân
Đà, tiếp tục xem. Vân Đà có nét mặt khôi ngô, thân hình cao lớn
như tượng thần Hy Lạp. Những người thích đọc tiểu thuyết của
nhóm Tự Lực Văn Đoàn hồi xưa đã ví Vân Đà như anh Vọi của
cô Hiền trong truyện “Trống Máiˮ của Khái Hưng. Gọi là Vọi
thì đúng hơn vì bản tính của Vân Đà cũng dễ dãi chất phác,
đứng đắn, thật thà, và tốt bụng như Vọi trong truyện. Vất vả
nắng gió bao nhiêu Vân Đà cúng chịu đựng được, dù là con nhà
có của ăn của để, anh vẫn chịu khó chăm chỉ làm việc, chẳng khi
nào ỷ vào tiền bạc của cải của ông bà cha mẹ để sẵn cho, mà anh
đâm ra lười biếng như những công tử con nhà giàu khác. Vì thế
mọi người trong tỉnh, kể cả những tỉnh lân cận, các bậc cha mẹ
có con gái đến tuổi cập kê, ai cũng ao ước có Vân Đà về làm rể
nhà mình. Nhưng trái tim của Vân Đà từ lúc lớn lên đã hoàn
toàn dâng cho Ngọc ĐIểm, hình như ai ai cũng thấy rõ điều đó,
chỉ có bậc sinh thành ra Vân Đà là làm như không biết điều này,
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hoặc họ chưa muốn Vân Đà vướng vào vòng vợ con quá sớm. Có lẽ các cụ yêu quý con trai của
mình quá, muốn tìm chỗ vừa ý các cụ hơn là muốn đi theo con tim của Vân Đà. Đó là lý do làm
cô Ngọc Điễm u sầu triền miên. Các cụ không cấm Vân Đà gặp gỡ, giao du với Ngọc Điểm,
nhưng các cụ cũng không tiến tới việc hôn nhân cho đôi trẻ. Ngọc Điểm tự ái cao, không khi nào
cô nhắc nhở Vân Đà đến việc lâu dài của hai người, cứ để sự việc đi đến đâu thì đi.
Bản mambo vừa chấm dứt, tiếp theo là bản nhạc
All I Want for Christmas is You theo điệu swing.
Thế là Vân Đà chẳng cần hỏi ý Ngọc Điểm, kéo
cô ngay ra sàn nhảy. Nhảy mới được chưa đầy
một phút, mấy cặp khác lùi vào trong làm khán
giả, để xem Vân Đà và Ngọc Điểm biểu diễn,
chính ra là để xem Vân Đà biểu diễn thì đúng
hơn. Dáng người thẳng đứng, Vân Đà ngực nở
ưỡn ra phiá trước, đôi chân dài và mạnh mẽ đi
từng bước ngắn và mau theo đúng điệu nhạc,
không chỉ cô Ngọc Điểm bị cuốn hút theo những
bước nhẩy của Vân Đà mà bao nhiêu cô gái khác
cũng đang ngây ngất theo dõi không chớp mắt.
Bản nhạc chấm dứt, không để ý đến tiếng vỗ tay
rào rào chung quanh hai người, cô Ngọc Điểm
chỉ thấy người yêu cúi xuống, thì thầm:
“Không phải anh chỉ muốn có em trong dịp
Lễ Giáng Sinh như bài hát đâu, mà anh còn ao
ước có em ở bên trong suốt cuộc đời của anh
nữa.”
Vân Đà (Vanda cocolor)
Cô Ngọc Điểm nghe tim mình bồi hồi, cô lặng lẽ
Khuyết Danh
nép đầu vào ngực của Vân Đà. Đang mơ màng
tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào, thì nghe giọng của Giáng Hương đang nói chuyện với anh
chàng Bọ Cạp, như cố ý để Vân Đà và Ngọc Điểm nghe được:
“Thật trông còn thơ mộng hơn cả Hoàng Tử với Công Chúa trong truyện cổ tích, thế mà có
người đòi nằm nhà đọc Orchid Fever đấy!”
Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle tháng Giêng, 2017.
Phạm Hảo
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