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Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 2, 2016: Tết 
 

 

Một buổi sáng Chủ Nhật gần đến Tết ta, trẻ con được con rể tôi cho lên núi trượt tuyết, nhà tôi ra 

ngoài đi dạo và uống cà phê, ở nhà chỉ còn hai mẹ con.  Con gái tôi rủ tôi đi ra chợ Costco xem 

họ đã bán cúc đại đóa chưa để mua vài chậu về thưởng Xuân.  

Vội vàng ra khỏi nhà, chẳng nhớ là ngày Chủ Nhật, họ mở cửa muộn.  Đến nơi thấy bãi đâu xe 

trống trơn, nhìn đồng hồ còn khoảng gần một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ, tôi đề nghị vào chợ 

Việt Nam ăn lót lòng.  Lái xe vào khu chợ Việt, có mấy tiệm tôi thấy ăn tàm tạm được, nhưng 

ngồi trên xe nhìn xuống đường rác rưới lung tung, giấy, bao ny lông, vỏ chuối, vỏ cam rải từ cửa 

tiệm ra đến đường.  Con tôi lắc đầu, chán nản bảo tôi: 

   “Bẩn quá mẹ ạ, chắc là ăn mất ngon rồi, thôi mình đi tìm chỗ khác sạch hơn.” 

 

Chúng tôi lái xe, đến tiệm Ba Bar, chỗ này thì sạch sẽ, bàn ghế tinh tươm đâu ra đấy, không thấy 

sự bẩn thỉu.  Cách trang hoàng cũng có vẻ văn nghệ hay hay chứ không như những tiệm Viêt 

Nam khác, chỗ nào cũng thấy bày hoa lụa, hoa nhựa , trúc phú quý, và tranh sơn mài.  

 

Tiệm mở cửa từ 9 giờ sáng đến 2 giờ khuya.  

Chúng tôi vào tiệm, còn sớm nên chỉ mới có 

2, 3 bàn, không khí yên tĩnh và khoáng đãng, 

không đông đảo như những lúc trước đi ăn 

trúng vào giờ ăn trưa hoặc ăn chiều.  Vừa 

ngồi xuống bàn, cô chạy bàn người Mỹ đến là 

chúng tôi gọi ngay hai tô phở tái nạm.  Chưa 

đầy 10 phút sau là 2 tô phở bốc khói đã ở 

trước mặt, mùi phở bò quen thuộc chan hoà 

khắp không gian, chưa ăn đã thấy khỏe 

người.  Thấy vắng khách và cô chạy bàn có 

vẻ thong thả nhàn nhã, tôi hỏi xin thêm ớt, cô 

hỏi tôi cần loại nào, tôi bảo cô mang cho tôi 

loại nào cũng được, miễn ớt là được.  Vài phút sau, cô mang cho tôi 4 chén nhỏ, mỗi chén có một 
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loại ớt khác nhau.  Tôi thấy có ớt Xiêm, ớt Jalapẽno của Mễ, ớt tương và ớt bằm của Huy Phong. 

Tôi lấy hết, và dùng hết 4 chén ớt này.  Tô phở tái nạm của tôi hôm ấy vì có nhiều ớt nên ngon 

thật là ngon.  Ngon nhất trong những lần tôi ăn ở đây, dù phở tiệm này đã ngon sẵn nhờ họ chịu 

khó chọn thịt bò đắt tiền và mềm.  Những miếng nạm được cắt to bằng lòng bàn tay của tôi, đầy 

đặn, thịt tái cũng vậy, miếng nào ra miếng nấy, to như nhau chứ không lụn vụn.   Nước phở thì 

trong, lấp lánh những ánh sao của mỡ bò.   Tôi vừa ý nhất là tô phở được rắc hành tây màu đỏ.  

Hành tây đỏ là loại hành tôi hay dùng để rắc lên bún bò hoậc phở, nên đi ăn phở chỗ nào mà có 

rắc hành đỏ là tiệm đó lấy được cảm tình của tôi ngay.  Suốt thời gian ăn tô phở của buổi sáng 

hôm ấy, tôi bảo con tôi mấy lần: 

  “Hôm nay mẹ gặp may, được ăn tô phở có ớt đầy đủ thật là ngon, tí nữa nhớ để lại cho 

cô chạy bàn khá khá tiền.”  

 

Tôi đã ăn phở ở đây nhiều lần, thấy hạp khẩu vị của mình, nhưng lần nào cũng chưa thấy hoàn 

hảo vì tôi thì mê ớt, mà tiệm này thì họ không bày trên bàn cái khay nhỏ trong đó có đủ thứ nước 

mắm, xì dầu, ớt tương, ớt dằm dấm như những tiệm khác.   

Cái khay này nhiều tiệm không chú ý đến, không lau chùi 

hàng ngày, để nhớp nháp, nhiều khi cũng làm khách hàng ăn 

mất ngon.  Tiệm này chỉ mang ra theo tô phở chỉ có khoảng 3 

lát ớt Mễ, và một chén nhỏ vừa tương ớt vừa hoisin.  Nhiều 

lần muốn xin thêm nhưng nhìn quanh thấy các cô các ông 

chạy bàn chạy ngược chạy xuôi túi bụi, đầu tắt mặt tối nên 

không dám làm rộn.  Kỳ này tiệm vắng khách vì mới mở cửa, 

có dịp xin thêm ớt, nên miệng thì được thưởng thức tô phở 

nóng, cay, mắt thì được thưởng thức cảnh tuyết trắng bay nhẹ 

trong không khí như những miếng bông gòn nhỏ… qua khung 

cửa kính, nghĩ thầm mình may mắn có được một buổi sáng 

mùa Đông tuyệt vời. 

 

Trong cùng cái ngày tôi tìm được niềm vui giản dị, nhỏ bé ở 

tô phở tái nạm và mấy lát ớt thì chị Vân và chị Thảo đang đi Miami làm một chuyến mua lan Tất 

Niên ở Tamiami International Orchid Festival, hội lan này được báo Boston Global phán 

là: “The largest winter Orchid event in The United States.”  Chuyến này có chị Lâu đi tháp tùng.  

Hôm ấy tôi gọi lúc các chị đã gần lên xe để đi về thì nghe báo cáo là chị nào cũng tiêu tròm trèm 

khoảng 500 đô la, tiêu món tiền to như vậy mà chị nào cũng vui vẻ, cười nói vui như Tết, giọng 

nói không có vẻ gì là mệt mỏi cả.  Tôi nói với chị Thảo là cái giống hoa lan nó kỳ diệu, mê hoặc 

người ta như thế đấy, hao tiền tốn sức đổ vào cho nó 

mà không bao giờ thấy hối tiếc, đương sự còn cho là 

mình may mắn, mua được cây lan lạ, lan to, lan tốt… 

 

Ngày hôm sau chị Thảo gọi điện thoại nói là cô 

Tuyết nấu một nồi bún riêu mang xuống, nói là để 

tẩm bổ cho các chị lấy lại sức khỏe đã tiêu hao vào 

ngày hôm qua ở hội lan.  Vợ chồng cô Tuyết là bạn 

chơi lan với chúng tôi, chuyến này vì bận rộn cửa 

hàng ăn, không đi được, nên cô chú chờ chị Vân chị 

Thảo đi về, ghé qua cho ngắm lan đỡ thèm.  Chị 
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Thảo nói bún riêu của cô Tuyết là bún riêu nhà giàu, ngoài thịt cua làm riêu ra, còn bao nhiêu là 

càng cua.  Chị Thảo bảo ăn xong tô bún, húp hết đến muỗng nước dùng ngọt ngào đầy hương vị, 

ăn vào trong bụng bao nhiêu là càng cua, là thấy chân tay khoẻ, cứng cáp lại ngay.  Nghĩ là sau 

khi được tẩm bổ bằng tô bún riêu ngon như thế này thì các chị lại có thể đi mua lan thêm một 

chuyến nữa cũng chẳng thấm thía gì. 

 

Các chị mua nhiều thứ lắm, chụp ảnh gửi lên cho tôi.  Xem ảnh, mấy cây lan mới mua về cây 

nào cũng đẹp, cũng đáng mê, nhưng có hai cây lan tôi thích quá, và ao ước vẫn còn được ở  

dưới Florida để đi Tamiami International Orchid Festival mà vác hai cây này về .  Đó là cây  

Lan Giã Hạc (Dendrobium aphyllum) chị Vân mua được với giá 80 đô la, cây lan to lắm, có cả 

đến 200 nhánh, thân nào thân nấy dài hơn cả một mét.  Còn cây khác nữa là cây Ngọc Điểm 

(Rhynchostylis gigantea) Peaches & Cream đang nở hai chùm hoa to, tròn màu  đào ngọt ngào. 

Tôi mà gặp hai thứ lan to và đẹp như thế này thì mỗi thứ tôi phải mua ít nhất là ba cây.  Chị Vân 

và chị Thảo bảo là cây Ngọc Điểm này vừa đẹp và vừa thơm, càng ngắm và thưởng thức mùi 

hương càng thấy mua cây rất đáng đồng tiền bát gạo. 

 

Mỗi lần nghe các chị hăng hái vui vẻ lặn lội đường xa đi mua lan, trong lòng tôi mừng lắm.   

Sự việc này chứng tỏ các chị tôi vẫn còn khỏe mạnh, yêu đời, yêu người và yêu lan.  Tôi sợ nhất 

là có ngày gọi điện thoại về hỏi thăm xem các chị có đi mua lan không, thì phải nghe câu này: 

“Trong người mệt mỏi qúa, chẳng thấy 

ham muốn gì nữa.” 

 

Ngọc Điểm mùa này bên Việt Nam ta 

cũng đang nở tưng bừng đón Tết đây.  

Khi mới nhớn, tuổi mười lăm mười bảy 

(Đinh Hùng).  Tôi đã một lần được thấy 

gần hai chục cây Ngọc Điểm lớn nhỏ nở 

vào dịp Tết, khoe hương khoe sắc rộn 

ràng cùng với một đám Giã Hạc cũng 

khoảng hai chục bụi ở nhà một người 

quen.  
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Mùng Hai Tết năm ấy tôi được U tôi dắt đến nhà Ông Bà Hai, là bố mẹ của Bác Nên, bạn của U 

tôi ăn Tết.  U tôi bảo nghĩ đến đi thì ngại lắm, nhưng trước sau thế nào cũng phải đi vì năm nào 

bác Nên cũng ần cần mời Ba U tôi lên Thành là quê của Bác để ăn Tết với đại gia đình của bác. 

Ba tôi thì mấy ngày Tết rất bận rộn với những người bạn cùng một thú chơi chim gáy.  Mỗi ngày 

các cụ tụ họp ở nhà một người, uống rượu và thưởng thức những tiếng chim gáy khác nhau.  Con 

thì có giọng thổ, con thì có giọng kim, con thì có giọng đồng, nên ba tôi không đi đâu được với 

thú chơi này trong mấy ngày Tết.  Bây giờ nhớ lại tôi không hiểu sao chị Vân, chị Thảo, Dung 

không đi mà tôi lại là người tháp tùng U tôi.  Tôi đoán là Chị Vân có lẽ bận ở nhà đón khách đến 

mừng tuổi.  Chị Thảo thì chắc sức yếu, nghe đi xe ngựa, rồi lại đi đò qua sông nên chịu thua, ở 

nhà phụ chị Vân, còn Dung có lẽ khôn lỏi, ở nhà chờ khách đến lấy tiền lì xì, nên tôi lọt sổ.   

U tôi cần người phụ mang cặp bánh chưng, hai cây giò, và hai chai rượu nếp than U tôi làm lấy  

ở nhà mang lên biếu Ông Bà Hai, vì lần nào Bác Nên về thăm, ông bà cũng gửi qùa nhà quê ra 

cho chúng tôi.  Bọn con gái tôi thích nhất là những xấp bánh tráng mít được bọc bằng lá chuối 

khô.  Bà làm lấy ở nhà, ngon, ngọt, dẻo và thơm 

mùi mít, nhất là cái mầu nâu nhạt như màu bánh 

mật, U tôi gọi là màu mã não.  Mỗi lần nhận được 

bánh tráng mít như vậy là chúng tôi phải ăn mấy 

tháng mới hết, vì ông bà Hai nói phải cho nhiều cho 

đáng công mang là một, chúng tôi nhà đông con là 

hai, thứ ba là bánh tráng đặc biệt này không có bán 

ngoài chợ, thèm và có tiền cũng không mua được 

mà ăn.  Lớn lên, chúng tôi không khi nào được ăn 

lại cái món nhà quê ngon ngọt và rất đặc biệt đó 

nữa, và cũng chẳng nghe ai nhắc đến món này, kể 

cả những người sinh sống ở Nha Trang. 

 

Nhà ông bà Hai ở phía trong Cổ Thành Nha Trang, 

dân ở đó gọi vắn tắt là Thành.  Từ Nha Trang đi lên 

đó có thể dùng xe đò, xe lam, và xe ngựa.  Bác Nên 

dặn là nên dùng xe ngựa vì xe này sẽ đổ chúng tôi 

đến gần nhà nhất, không phải đi bộ xa.  Đến nơi, xe 

ngựa vừa chạy từ từ thì đã thấy bác Nên gái và cô 

Sáu, em của bác ra đón.  Hai người thấy hai mẹ con 

tôi ở trên xe là chạy theo cho đến khi xe dừng hẳn.  

Xuống xe, chúng tôi đi theo hai chị em Bác Nên.  

Qua cổng thành, hai bên đường đi những cánh đồng 

lắp lánh nước, những hàng dừa ngả nghiêng đầy trái, có cây ngả gần như rạp xuống mặt ruộng, 

những hàng cau lá xanh mướt.  Cảnh nhà quê quá đẹp và quá thanh bình, yên tĩnh, lâu lâu mới 

nghe tiếng gà gáy xa xa trong xóm.  Mê mải ngắm cảnh quê, chẳng mấy chốc đã đến bờ sông.  

Người từ bờ bên này có thể nhìn rõ mặt của người bên kia bờ vì chỉ là một nhánh sông của sông 

Cái chảy ra biển.  Ở đó có chiếc xuồng nhỏ, cô Sáu cẩn thận chờ bác Nên và hai mẹ con tôi lên 

xuồng đâu đấy rồi nhẹ nhàng chèo qua bên kia sông, mất có chưa đầy năm phút.  Tôi hỏi sao 

không có cầu đi qua sông, cô Sáu nói đi đường có cầu xa lắm, mùa này nước hiền nên chèo 

xuồng mau và dễ hơn. 
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Lên bờ, chỉ đi qua một vuông ruộng ngắn là đã đến nhà ông bà Hai, căn nhà nằm trong một khu 

vườn đầy những cây ăn trái xanh tươi, mái ngói màu nâu phủ rêu.  Kiểu nhà cũ chắc phải hơn cả 

trăm năm rồi, nhà thấp nhưng có một cái hàng hiên thật rộng phía trước với những cây cột tròn, 

được đánh bóng bằng bồ hóng đen nhánh.  Trước khi vào nhà phải bước qua một cái sân gạch 

rộng bày đầy những chậu kiểng lớn.  Tôi thấy có tới 4 cây mai trồng trong chậu lớn, chi chít vừa 

hoa vừa nụ, không một chiếc lá non.  Sau khi chào hỏi ông bà Hai, và các bác, các cậu, các dì 

anh em của Bác Nên đâu đó, tôi nhận được bao nhiêu là bao đỏ lì xì.  Lúc cầm mớ bao lì xì dày 

cộm trong tay, tôi sung sướng nghĩ đến Dung và chị Thảo, giờ này ở nhà chưa chắc đã được từng 

này tiền lì xì như tôi đang có.      

 

Sau đó Bà Hai nói mẹ con tôi đi từ sáng sớm đến giờ chắc là phải đói bụng, nên xuống nhà 

ngang ăn cơm sáng đã rồi muốn làm gì hãy làm.  Bác Nên rủ U tôi và tôi xuống bếp.  Cô Sáu đã 

ở dưới đó từ lúc nào, vì tôi thấy cô đã sắp được một cái mâm thật lớn trên đó có canh măng khô 

hầm chân giò, tai heo ngâm dấm, thịt khìa, cá thu nướng lên rồi kho gừng, bánh tét, dưa món...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn mâm cơm Tết ngon lành và tinh khiết tôi chỉ mong người lớn ngừng nói chuyện để ngồi 

xuống bàn ăn, nên U tôi mới nói một tiếng cho phép là tôi ngồi xuống ngay, cầm đũa.  Bác Nên, 

cô Sáu và chị Nghĩa là con của bác Nên cùng ăn với chúng tôi.  Bà Hai thì nói đã ăn trước rồi 

nên trong lúc chúng tôi ăn uống, bà chỉ đi tới đi lui trong bếp, thỉnh thoảng ghé chỗ chúng tôi 

ngồi ăn dục U tôi và tôi gắp thêm thức ăn.  U tôi vừa ăn vừa bảo thức ăn nhiều như thế này thì ăn 

đến hết tháng Giêng cũng vẫn còn.  Bác Nên bảo đừng lo, đến trưa bác Nên trai và cậu Út đi đá 

gà về, sẽ mang theo khoảng mười mấy người bạn trong hội đá gà thì món nào trong bếp này sẽ 

vơi đi hết một nửa ngay.  

 

Trong lúc ăn cơm, tôi nhìn quanh cái bếp rộng gấp cả 5 lần cái bếp ở nhà chúng tôi, dù bếp của 

U tôi cũng thuộc loại rộng rãi, nhưng chẳng thấm vào đâu.  Bếp hình chữ nhật, chỗ chúng tôi 

ngồi ăn là một cái bàn dài lớn qúa khổ, hai bên là hai cái ghế ngựa, gỗ đã lên nước, kê gần bếp, 

ngay cửa ra vườn sau và cửa lên nhà trên.  Bàn này chắc vừa dùng làm chỗ xắt rau, thái thịt làm 

bánh, ngồi ăn cơm.  Tường của căn bếp làm bằng phên tre, gọi là phên tre nhưng trông vững 

chắc, nền đất sạch như lau như ly không một hạt bụi.  Phía trong cùng của bếp là chỗ để những 

cái vại cái chum, xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, có đến hai chục cái.  Tôi đoán đó là kho dự trữ 

lương thực của nhà bà Hai.  Những chum vại đó chắc là chứa gạo, nếp, đậu, đường, dưa chua, 

thức ăn khô như bột, bún tàu, nấm mèo...  Trên mặt những cái vại đó là những cái nắp bằng gỗ, 

dày và chắc chắn, bao nhiêu là đòn bánh tét xếp trên những cái nắp này.  Giữa dãy chum vại này 
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là một cái kệ dài khoảng 4 mét, cao gần đến nóc nhà.  Kệ đóng bằng những thân tre to bằng ống 

chân người lớn, có ba tầng, tầng dưới cùng thì bày những lọ dưa món, những hũ tai heo ngâm 

dấm, những hũ mứt dẻo, hũ me ngâm nước cam thảo.  Tầng thứ nhì thì bao nhiêu là lọ mứt,mứt 

gừng, mứt dừa, mứt bí, mứt khoai, mứt sen, mứt quất.  Tầng trên cùng là bày những hũ bánh 

thuẩn, mứt mãng cầu, mứt me, mứt chùm ruột...  Cạnh đó là cái tủ “garde manger”, dưới 4 cái 

chân có 4 cái tô lớn chứa đầy nước để 

ngừa kiến không trèo lên được, vì trong tủ 

này chứa những thức ăn nấu sẵn để dành 

hay những món ăn còn lại, và những hũ, 

chai mắm muối, đường, nước màu... 

 

Rồi đến cái bếp, bếp này đứng nấu chứ 

không phải kiểu những cái bếp ở nhà quê 

là phải ngồi thụp xuống.  Bếp được đắp 

bằng đất sét, có một cái lò lớn, một cái lò 

trung bình và hai cái lò nhỏ, tất cả đều 

làm bằng đất sét nung, dưới hầm bếp xếp 

đầy củi chẻ đều nhau.  Lúc đó tôi còn nhỏ 

mà cũng đã biết nhận xét là những người 

đàn bà trong căn nhà này qúa khéo léo và 

ngăn nắp, đến kiểu xếp củi để nấu cũng thấy thanh củi nào ăn khớp với thanh củi nấy, không một 

khe hở, rắn hay chuột lọt vào đây cũng không dễ gì tìm ra chỗ trú ẩn.  Nhưng mà người nào chẻ 

củi cũng phải có cặp mắt biết đo đạc mới ra được cái hầm củi gọn gàng, để người xếp củi xếp 

được một cái mặt trước phẳng lì gần giống như một tấm ván nguyên này.  Trên hai cái lò nhỏ tôi 

thấy một cái nồi đất, chắc là nồi cá kho, và bên kia là một cái nồi gang thật lớn chứa món măng 

hầm giò heo vì tôi thấy cô Sáu múc măng ra tô.  Nấu củi mà nồi nào trông cũng sạch sẽ, hóa ra 

trên mỗi cái lò có đặt một cái chảo, lớn hay nhỏ tuỳ theo bếp, chảo này có khoét lỗ, nên khói chỉ 

bám được ở dưới đáy nồi chứ không lên được trên thành nồi. 

 

Ngồi trong căn bếp sạch, sáng sủa, ăn những món ăn ngon và tinh khiết, nghe mọi người nói 

chuyện cười đùa vui vẻ, nhìn những tia nắng Xuân chiếu vào trong bếp qua liếp phên tre, tôi tự 

nhiên ước gì sau này đời mình được may mắn, có được một đời sống hiền hòa, no đủ mà bình dị 

như thế này lúc lớn lên.  Ăn xong thức ăn mặn, bà Hai bưng ra một khay chè đậu xanh chứa 

trong những cái chén nhỏ xíu, và một đĩa đủ thứ loại mứt, nhưng tôi chỉ chú ý vào những trái 

mứt me óng ả, mứt làm khéo quá, vừa chua, vừa ngọt, lại giòn.  Đã ăn xong hai trái, định dơ tay 

lấy thêm một trái nữa thì U tôi đưa mắt nhìn, tôi vội vàng dụt tay lại.  Chúng tôi phụ dọn bàn, rửa 

chén bát xong xuôi thì bác Nên bảo chị Nghĩa dắt tôi ra vườn cho tôi xem cho biết cây này cây 

kia và cho tiêu cơm.  Hai đứa chạy ra vườn, chị Nghĩa cầm theo một bọc nhỏ gói lá chuối khô. 

Đến dưới gốc cây cam đầy trái, chị Nghĩa kéo tôi đứng lại, rồi dở gói lá chuối ra, trong đó có 

khoảng 5, 6 trái mứt me, chị nói:  

 “Ngoại đưa đó, kêu mình mang ra cho bồ ăn cho đã, chiều về thế nào ngoại cũng gói 

mứt này cho bồ mang về nữa đó.  Ngoại nói tao thấy con Hảo nó thích thứ này.”   

Chị Nghĩa dắt tôi đến đâu, chỉ vẽ cho tôi tường tận, cây nào là cây cam ngọt nhất, cây bưởi hồng, 

cây bưởi trắng, cây mít ướt, cây mít dai, cây chùm ruột, cây khế, cây me, cây bồ quân, giàn thanh 

long, xa xa là bụi chuối cỏ đến 5,6 buồng chuối khỏe mạnh, thòng đến tận đất.  Hai đứa vừa ăn 

mứt me vừa chạy nhảy trong vườn, chị Nghĩa hỏi tôi: 



Hội Hoa Lan Việt Nam    www.hoalanvietnam.org 
 

 “Hai đứa mình tới Tịch Cốc U lan của ông Ngoại chơi không?”  

 

Tôi nghe mấy chữ Hán thật lạ, năm đó cũng học đến lớp đệ tam rồi, nên đoán được sơ sơ chắc là 

chỗ này phải tịch mịch lắm và chắc là phải có hoa lan.  Đi theo con đường mòn đến cái ao ở cuối 

vườn, thấy một cái nhà tranh nhỏ cất trên một cái thềm bằng đất cao hơn đầu người, từ mặt đất 

lên đến thềm nhà chắc cao gần hai mét.  Mái tranh cũng phải dày bằng hơn một gang tay, vách 

bằng phên tre rất thưa, có thể nhìn thấy loáng thoáng vài thứ bên trong.  Leo lên đến nơi, mở cửa 

bước vào trong nhà thì thấy một chiếc chõng tre lớn kê ở góc nhà, trên chõng có cái gối gỗ hình 

chữ nhật, bên cạnh chõng có cái bàn mây, ghế cũng bằng mây, trên bàn có vài quyển sách, một 

cái bình trà có cái vỏ làm bằng quả dừa lớn để giữ nóng và mấy cái tách uống nước.  Tôi nói với 

chị Nghĩa: 

 “Chỗ này im lặng quá chị.” 

Chị nói : 

 “Tịch Cốc mà!  Không im sao được, ngoại đặt tên đó.  Ngoại ngày nào cũng ra đây nghỉ 

trưa cho êm.” 

 

Rồi chị đi đến cửa sau, dang tay mở rộng hai cánh cửa bằng tre ra, kéo tay tôi đi ra ngoài.  Lúc 

đó tôi mới thấy là cửa sau của cái tịch cốc này nhìn ra cái ao.  Từ cửa sau kéo dài đến gần nửa 

cái ao là một cái cầu tre chiều ngang khoảng 5 mét, có mái bằng tre lưa thưa nhưng không kém 

phần chắc chắn. 

Tôi sững sờ nhìn hai hàng giỏ bằng đất 

trông giống như những cái niêu kho cá 

nhưng đục lỗ chứa những cây lan có hoa 

màu tím, treo dài theo hai bên mái của 

chiếc cầu tre.  Chúng tôi đi ra giữa ao.  

Trên cái cầu đó, một bên treo một loại hoa 

có lá dày lớn, hoa từng chùm chứa đầy 

những cánh hoa nhỏ màu tím nhạt.  Từ 

dưới chân lá là những cái rễ khỏe mạnh to 

bằng ngón tay cái, chui ra từ những cái lỗ 

của cái chậu đất, dài cả 3 mét, lửng lơ 

trong không gian, la đà như muốn với bò 

xuống mặt nước dưới ao.  Chị Nghĩa nói 

đó là lan Ngọc Điểm. 

  

Chị cũng nói những cây lan ở phía bên tay trái là lan Giã Hạc.  Đám Giã Hạc này thì vẻ đẹp khác 

hẳn với đám lan bên kia.  Thân của những cây lan này trông giống như những sợi bánh canh dài, 

hoa phớt hồng có lông mịn, hoa bám theo sợi bánh canh này từ gốc cho tới ngọn.  Gió từ ao nhẹ 

nhẹ thổi lên, làm đong đưa những sợi giây hoa này, cảnh tượng thơ mộng lạ thường.  Hương 

thơm nhờ gió đưa càng nồng nàn thêm.  Tôi hỏi trong hai thứ lan này, lan nào thơm vậy.  Chị 

Nghĩa nói hai thứ cùng thơm.  Chị còn nói bà Ngoại không chịu được mùi này, bà Ngoại có ra 

đây giờ này thì chỉ đứng trên thềm ngắm thôi.  Rồi chị còn cho tin là ngày mai ở chỗ trồng lan 

này ông Ngoại có mời nhiều khách tới ngắm lan, khoảng 30 người, cả nhà sẽ bận từ sáng sớm 

đến tối mịt.  Mỗi năm, ông có khoảng vài lần tiệc ngắm lan như vậy, tùy theo mùa của những 

loại lan khác nhau nở hoa.  Tôi hỏi vậy là còn lan ở chỗ khác hay sao?  Chị nói mình đi ngược 
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lên Tịnh Cốc U Lan rồi đi vòng xuống bờ 

ao, đến chỗ cây sung lớn, ông Ngoại treo 

mấy loại lan không nở ở đó.  Tôi đang lúp 

xúp theo chị Nghĩa đi lên thì nghe tiếng Bác 

Nên và U tôi gọi về đi chùa cho kịp.  Thế là 

hai chị em vội vàng chạy về nhà. 

 

Đến quá trưa đi chùa về xong, tôi muốn rủ 

chị Nghĩa ra bờ ao xem lan ở gốc cây sung 

cho thoả chí tò mò, nhưng thấy cả nhà bận 

rộn, phần phải sắp mấy mâm cơm cho các 

vị khách của bác Nên và cậu Út vừa tan 

đám đá gà về, phần phải sắp những món 

bánh mứt cho mẹ con tôi mang về, tôi đành 

chịu thua.  Ngồi trên xe trở về Nha Trang, tôi kể cho U tôi nghe về Tịch Cốc U Lan.  U tôi nói 

ông ngoại của chị Nghĩa trồng lan từ hồi còn rất trẻ, từ lúc cụ còn đi làm việc với ông Đốc Tờ 

Yersin ở Suối Dầu, Nha Trang, vì hay theo ông Đốc Tờ đi đây đi đó nên cụ có cơ hội tìm được 

nhiều lan trong rừng. 

 

Sau cái Tết năm đó, đến cuối mùa hè hai năm sau nữa, tôi phải vào Sài Gòn học nên chẳng còn 

dịp lên Thành ăn Tết ở nhà ông bà Hai, để cùng chị Nghĩa ngắm lan ở Tịnh Cốc U Lan.  Và tôi 

hoàn toàn quên hẳn chuyện này trong bao nhiêu năm nay, cho đến khi thấy ảnh của cây Ngọc 

Điểm và cây Giã Hạc chị Vân mới tậu được.  Ký ức của một ngày Xuân thắm của 50 năm trước 

dào dạt trở về, như một khúc phim ngắn, mà đoạn đáng nhớ nhất là đoạn phim ở Tịch Cốc U Lan 

với Ngọc Điểm và Giả Hạc tưng bừng trong nắng Xuân.  Câu dưới đây đúng cho cảnh này quá: 

        Chiều nay thấy hoa cười, chợt nhớ một người 

        Chạnh lòng tôi thương bao ngày cũ... (Nguyễn Văn Đông) 

       

Xin chúc các bạn năm Bính Thân An Lành và Thịnh Vượng.    

Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle tháng Ba, 2016. 

                                          

 

Phạm Hảo 

         

  

        


