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Quê Hương và Hoàng Thảo Nghệ Tâm
Lâu nay trong lòng tôi luôn luôn có một nỗi buồn man mác, buồn vì trên Internet nhan nhản
những đoạn phim thời sự ngắn ngủi về đủ mọi chuyện đau lòng ở quê nhà.
Từ chuyện để kẻ thù phương Bắc chiếm mất Hoàng Sa-Trường Sa, tuôn vào nước ta những hóa
chất độc hại, thực phẩm hư thối, chèn ép kinh tế, thuê đất đai lập thành những khu Tô giới riêng
biệt, ngăn chặn giòng Cửu Long làm cho nhân dân ta khốn đốn trăm bề. Thế mà nhà cầm quyền
vẫn còn bưng bít và một số dân chúng vẫn còn làm ngơ, mạnh ai nấy sống.
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa
Người kỹ nữ chuyên ca hát mua vui cho thiên hạ, không biết đến hận mất nước đã đành, nhưng
còn chúng ta là những người có trái tim, khối óc làm sao thờ ơ cho đượcvà ai đó đã có câu nói
bất hủ:
“Chỉ có bọn súc vật mới quay lưng lại nỗi thống khổ của đồng loại.”
Gần đây chuyện cá chết ở 4 tỉnh duyên hải miền Trung, trên sông Bưởi và ngay cả trên con kênh
Nhiêu Lộc nằm ngay giữa thành phố Saigon đã làm rung động cả thế giới mà nhà cầm quyền vẫn
còn làm ngơ bưng bít. Người Việt trong nước và trên khắp 5 châu đã tổ chức những cuộc biểu
tình râm rộ. Lại còn buồn hơn nữa khi thấy những đoạn phim ghi lại hình ảnh của bọn công an
và bộ đội giả dạng côn đồ đánh đập những người biểu tình rất dã man bất kể là người già, phụ nữ
và cà trẻ em nữa, chì vì họ muốn nhà cầm quyền làm sáng tỏ nguyên nhân cá chết kể trên.
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Không biết họ đã tuyên truyền như thế nào để biến những người công an, bô đội lại có thể thẳng
tay đánh đập đồng bào của mình dã man như vậy. Nguyên cớ nào và ai đã biến xã hội Việt Nam
hiền hòa lễ nghĩa lại trở thành một xã hội dầy rẫy những bất công, tham nhũng từ trên xuống
dưới...
Thôi đành trở về trang thư tín cho nhẹ bớt nỗi
lòng, thấy cô Michelle Nguyễn gửi cho tôi
tấm ảnh và giòng chữ:
“Cám ơn bác đã chọn cho mẹ cháu một cây
lan đẹp!”
Sau đó vài hôm, Nguyễn Duy cũng bỏ lên
Facebook vài bức ảnh khá đẹp của cây Hoàng
thảo Nghệ Tâm (Dendobium loddigesii) làm
cho tôi tạm quên đi những chuyện đau lòng ở
bên nhà.
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Bên dưới những bức ảnh này là tấm ảnh của cô Lê Liên góp phần vào với cây lan của chị Hội
trưởng Đặng Hoàng Mai.
Tôi nhớ năm ngoái cũng vào độ này, khi trang hoalanvietnam.org bị phá hoại, anh Nguyễn Vinh
ở Atlanta, Georgia đã gửi tiền và nhiều cây lan, các chị
Phạm Vân và Phạm Thảo ở St. Petersburg, Florida đã
gửi những cây Hoàng Thảo Nghệ Tâm để hội bán đấu
giá giúp hội có thêm ngân khoản phục hồi lại trang
Web. (Xin xem bài: Cám Ơn Những Tấm Lòng Vàng).

Những tấm ảnh đẹp kể trên là kết quả của những tấm
lòng cao quý muốn chia sẻ những cây lan đẹp của quê
hương với những người đồng hội, đồng thuyền cùng
chung một nòi giống.
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Nói một cách khác thì đây là kết quả của việc
trồng cây nào ăn quả đó. Hình ảnh của những
bông hoa đẹp đẽ của đất nước thân yêu chắc
chắn sẽ làm đẹp lòng người xa xứ hơn là nét mặt
đau khổ của người đàn bà và khuôn mặt đẫm
máu của người đàn ông. Đó là kết quả trồng
người của Cộng sản, lấy thủ đoạn dã man, tàn
bạo, lấy bưng bít thông tin và gây căm thù làm
sách lược. Người cộng sản luôn luôn gieo và
đầu óc nhân dân với những kẻ thù: nào là Việt
gian, Phản động và bây giờ là thế lực thù địch.
Chỉ có bọn gian manh, hại dân, hại nước muốn độc quyền cai trị để vơ vét nên mới có nhiều kẻ
thù, muốn chỉ tên và vạch trần tôi ác của chúng. Còn những người hiền đức, thực tâm yêu nước
thương dân làm gi có kẻ thù...
Vài năm trước, cô Phạm Hảo ở Seattle cũng tặng cho Hội nào là Trúc Mành (Den. falconerii),
nào là Mỹ Dung Dạ Hương (Vanda denisoniana), và cây Trúc Mành gửi tới 2 lần. Cây Mỹ Dung
Dạ Hương còn nhỏ, chưa biết bao giờ mới có hoa, còn cây Trúc Mành không thích hợp với khí
hậu nóng bức và khô cằn của miền Nam California cho nên tàn lụi dần dần và đi về cõi thiên thu.
Cô Nguyễn Trinh ở San Diego đã buồn bã phong tặng cây này là “Hiệp sĩ cùi, đeo giây cước”.
Những người khác không thấy ai nói năng gì tới cả, cho nên lời hứa hôm bán đấu giá sẽ tặng $30
cho ai mang cây có hoa đến hội vào mùa hoa tới cho tới nay vẫn còn nguyên vẹn.
Cây lan của chúng tôi, tháng 6-2013 ra được 3 hoa và tháng 8-2014 chỉ còn có 2 và tiếc thay hoa
nở không nhằm ngày họp của hội. Xin các bạn đừng hỏi bây giờ cây này ra sao nhé, e rằng sẽ
phụ lòng cô Phạm Hảo, mặc dầu vợ tôi đã treo gần thác nước của hòn giả sơn và tưới nước hàng
ngày.

Mới đây anh Bùi mạnh Hà bỏ lên trang Facebook mấy tấm hình cây Den. falconerii của anh với
một bông hoa duy nhất. Hy vọng cây lan này sẽ tiếp tục nở vào những mùa hoa tới vì khí hậu
mát mẻ và ẩm ướt của Bolsa Chica chắc chắn sẽ thich hợp với cây lan này hơn.
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Trở về với cây Hoàng Thảo Nghệ Tâm, khoảng năm 1996-1997 tôi đã có cây lan này. Vì được
trồng trong nhà kính cho nên cây mọc khá tươi tốt và cho những đóa hoa xinh đẹp.

Đến khi dọn nhà về khu Tiểu Saigon vì không có chỗ, nên đã được các chị Đặng Hoàng Mai và
Lê Kim Nhung chia nhau mỗi người một nửa.
Trong hình bên dưới cây lan tươi tốt do các chị Phạm Vân, Phạm Thảo tặng cho, nhưng chỉ qua
một mùa Đông là đã thấy thảm thương, thân tàn ma dại. Chẳng hiểu có phải là điềm báo là đời
tôi sắp tàn hay vì bà vợ yêu quý của tôi thấy khô là tưới nước không cần Ất-Giáp biết đến mùa
Hạ hay mùa Đông và giai đoạn lan cần ngủ nghỉ ra sao.

Nhưng may thay một vài nhánh lan được trồng trong chiếc vỏ ốc cho nên thoát qua đại nạn úng
nước và cho được mấy bông hoa để an ủi cuộc đời gần đất xa trời.
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Một lần nữa xin thành thực cám ơn những tấm lòng vàng và mong rằng những bông hoa kể trên
đã mang lại cho chúng ta, những kẻ lưu vong, những nét đẹp của quê hương cũ.

Little Saigon 5-2016
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