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Ngày Từ Phụ 2019
Ngày Father’s Day mà ai đó gọi là ngày Từ Phụ đã qua đi, nhưng hơi ấm của ngày vui này hãy
còn lưu lại trong tôi cho đến hôm nay. Xin viết một vài giòng để cám ơn những người đã cho tôi
những niềm vui đó.
Trước hết xin đội ơn bề trên, tổ tiên đã phù hộ cho tôi còn được khỏe mạnh đến ngoại chín mươi
mà hãy còn đi đứng chưa đến nỗi phải chống gậy và còn lái xe loanh quanh được. Sau nữa, xin
cám ơn các anh chị em trong Hội Hoa Lan, các bằng hữu xa gần đã điện thoại hoặc email chúc
mừng, thăm hỏi làm cho tôi cảm thấy phấn khởi hẳn lên.
Mấy ngày vừa qua nắng ấm, khí hậu trở lên ấm áp làm cho căn bệnh cảm cúm dây dưa kéo dài
mấy tháng làm cho tôi ốm dở đã chấm dứt. Ngày thứ Bẩy 15-6-2019 là ngày họp của Hội Hoa
Lan Việt Nam tại Hoa Kỳ, hội của chúng tôi có một mục đáng yêu đó là mừng sinh nhật hàng
tháng cho Hội viên với một cây lan. Sinh nhật của tôi lại vào tháng này nên tôi nhận được vài
món quà với một cây lan đẹp: Miltoniopsis trong tiếng hát Happy Birthday chúc mừng và chiếc
bánh sinh nhật của chị Hội trưởng.
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Chiều hôm đó đến nhà con gái tôi, mấy chậu lan năm cũ tưng bừng nở hoa để chào đón cố chủ.
Trong nhà cây Laelia purpurata var. striata vói 3 chùm hoa rực rỡ, ngoài sân chậu Cymbidium
atropurpureum hybrid khổng lồ và chậu Ansiela africana vẫn còn những chùm dài chi chít
những hoa như ngày mừng ngày thọ 12 năm về trước.

Con cháu chúng tôi ở xa nên hôm nay không được đông đủ. Cô gái rượu của tôi đã tự tay làm
món lòng tiết mắm tôm và cháo, con dâu làm món gỏi vịt là những món đươm tình quê hương và
khoái khẩu của tôi. Ngoài ra còn một đĩa thật đầy gồm những xiên bacon quấn trái okra, bacon
quấn nấm hay thịt bò, thịt gà chấm một thứ sauce đặc biệt do chính tay người cháu làm ra.
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Nhai miếng lòng tiết tuy hơi thiếu chút mỡ cơm xôi nhưng hương vị bùi bùi đặc biệt không thể
nào pha trộn. Gắp một miếng gỏi vịt, cho vào miệng thấy chua chua, ngòn ngọt và hơi dai đầ mùi
vị quê hương, tôi thầm nghĩ không biết những món này sẽ còn tồn tại bao lâu nữa? Nhưng đến
khi gắp một miếng bacon quấn đậu bắp chấm vào thứ sauce đặc biệt nhai chậm chậm một hương
vị của miền Trung Đông tuôn ra. Trái lại bacon quấn nấm, lại cho ta hương vị của vùng Đông Á.
Tôi biết rằng mình đã quá thủ cựu và thầm phục đám cháu, tuy là nam giới đã có một ngành
nghề cao quý, nhưng cũng chẳng nề hà xông vào bếp khám phá nền văn hóa ẩm thực bốn
phương.
Ngoài những thiệp chúc mừng kèm theo chi phiếu và
hiện kim tôi còn nhận được tấm ảnh phóng đại chúng
tôi chụp vào ngày Tết năm Ất Mùi (2015), 1 chậu
Maranta green prayer và chiếc bình rượu chứa đầy
nhưng cây tí hon xanh tốt.

Sau chót một điều thú vị nữa là trên màn hình TV, những nữ cầu thủ bóng tròn của đội US ào ạt
tấn công phá lưới với sự phòng thủ tuyệt hảo của thủ môn Chile đã làm cho tôi sống lại thời trai
trẻ và có một ngày Father’s Day tuyệt vời.

Bùi Xuân Đáng
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