Mai Anh Đào _ (Đỗ Hồng) (Tùy Bút)

MAI ANH ĐÀO
Buổi chiều đi làm về, bước ra khỏi cửa của building, nhìn những
cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt nằm răi rác trên mặt đất như một
tấm thảm màu hồng, cơn gió nhẹ thổi qua những cánh hoa lay
động , như những cánh bướm nhỏ chợp chờn đuổi nhau trong
gió trông thật đẹp mắt, tôi bỗng bâng khuâng nhớ về Dalat của
những năm nào, cũng những cánh hoa mai anh đào sau Tết rụng
nằm ngả nghiêng trên mặt đất chờ cơn gió nhẹ thôi đi.
Căn nhà của chúng tôi ỏ thung lũng gần trường Lycee Yersin,
những cây mai anh đào chung quanh và trứơc nhà đã được Ba
tôi trồng khi ông đến định cư ở Dalat vào khoảng thập niên 1940.
Là một người yêu hoa và thích trồng cây trái hoa quả, sau khi
khai phá làm nhà, những cây mai anh đào được Ba trồng trứơc
cũng như chung quanh nhà, tất cả hơn 15 cây. Không kể những
loại cây hoa quả khác
Ba kể rằng: khu nhà chúng tôi đang ở , xưa kia là một rừng
thông, có đồi dốc cách trường Grand Lycee Yersin khoảng nửa
dặm, phía sau thung lũng là đồi thông dẫn xuống cầu sắt ra hồ
Xuân Hương. Ba cùng những người làm việc cho trường Yersin
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chọn khu rừng này để làm nhà ở, trong đó có ông Tiêm, ông ta
người Huế lớn tuổi nhất, dạy học trò trong ấp, ông biết coi về
phong thủy, ông bảo khu đất này tốt , giống như một cái võng,
hai đầu võng một đầu là trường Lycee, đầu kia của võng là khu
tạo tác , ông Tiêm chọn xây nhà ở vùng giữa đáy của võng, nhà
tôi cách nhà ông Tiêm ba căn về hướng khu Tạo tác,
Cây mai anh đào trứơc nhà là cây mai anh đào to nhất, cao xừng
xững. Mỗi đó xuân về , những búp hoa nhỏ nhú ra từ những
cành khô khẳng khiu nở rộ vào dịp Tết thật đẹp, vì là cây mai to
nhất va hầu như từ trong thùng lũng , từ sân vận động của
trường Yersin , khu Tạo Tác hay đồi ở Cô Giang đều thấy
những cây mai anh đào đỏ hồng nở thật đẹp từ căn nhà của
chúng tôi cả, trong xóm ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Khoảng trước Tết vài ngày, chín anh chị em chúng tôi cùng với
Ba Mẹ có cuộc hội nghị "vòng" tròn quanh gốc cây hoa anh đào,
ngắm nhìn và quyết định xem nhánh hoa nào sẽ là nhánh hoa
đẹp nhất để chưng trong ba ngày Tết, và cũng khoảng thời gian
gần Tết này, anh chị em chúng tôi ngồi quây quần quanh nồi
bánh tét nấu sôi sùng sục gần gốc mai anh đào, vừa canh nồi
bánh tét vừa theo nhįp đàn guitar của ông anh, chúng tôi cùng
nhau hát bè, hay ngồi yên lặng với không gian yên tĩnh của núi
đồi Dalat để nghe anh đàn bån nhạc classic "Romance"....
Tôi còn nhớ năm tôi học lớp 12, Ngọc tên một người bạn, anh
chàng đến thăm Tết, bước xuống những bậc tăng cấp dọc theo
con dốc xuống nhà với hàng hoa mai anh đào màu đỏ hồng , bên
cạnh gốc mai già là khóm hoa trạng nguyên (poinsetta) đỏ rực
khoe màu cùng với màu hồng nhạt của giàn hoa tường vi, hàng
rào chung quanh nhà ong bướm bay lượn trên những chùm hoa
ngũ sắc chen lẫn với màu vàng rực rỡ của hoa Quỳ. Ngọc nói,
anh chàng có cảm tưởng như .."Lưu Nguyễn lạc vào thiên
thai"...
Lúc còn bé, sau ba ngày Tết , tôi cảm thấy vấn vương, tiếc nuối
vì Tết qua quá mau, và khi nhìn những cánh hoa mai rơi rụng
như những trận mưa hoa cuốn theo cơn gió, lòng thấy buồn
buồn, không khỏi bồi hồi xao xuyến...
Sau khi hoa đã rụng hết thì những trái non cũng nhú ra rồi dần
đã thành những trái mai đậm màu thật đẹp. Tôi còn nhớ mấy chị
em ra gốc cây mai nhặt hay hái những trái mai có màu đẹp nhất
để đánh móng tay, ngắm nghía xong rồi phải đi rửa tay.
Đã 34 năm rồi tôi chưa trở về Dalat, không biết cây mai già của
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chúng tôi sau cơn bể dâu, có còn đó trơ gian cùng tuế nguyệt, có
còn cho ra những cánh hoa đẹp như xưa, hay đã mòn mỏi đợi
chờ và cũng đã theo luật của tạo hoá mai một với thời gian..??!!
Vô tình tôi nghe bản nhạc nói về Dalat, tôi không biết tên tác giả
tên bài hát hay tên ca sĩ, có những câu làm tôi xúc động, có thể
đó cũng là tâm trạng của tôi, nếu một ngày nào đó tôi trở về lại
Dalat .
Lời của bài hát:
Dalat ngày tôi về, cánh rừng hoang xõa tóc đêm trên nóc cao
nhà thờ.
Ngã ba đường xưa tôi đứng,
Giờ hoa anh đào tàn phai,...
Anh bây giờ quá xa, một nửa vầng trăng khuất,
Anh bây giờ quá xa, khi ngày em trớ lại.
Tan về đầu về đầu?, Những giọt sương ngày ấy,
Tan về đâu về đâu, tà áo buổi ban đầu....

ĐỖ HỒNG
(San Jose, April 13, 2004)
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