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Sao anh không v� th�m… Hoa-Th-nh-	�n? 
Xuân *ã v7 r&i. 

Xuân c�a ��t tr�i thì n�i nào c�ng �#p c�. 
Riêng   n�i �ây, nét �#p n&i b(t khi Xuân v� là c�nh 
hoa anh-�ào Yoshino t�ng-b�ng �ua n , ph�t-ph� 
tr��c gió quanh h� Tidal, n�i có �ài t� ng-ni�m 
T&ng-Th�ng Thomas Jefferson soi bóng. Do �ó, 
anh-�ào ngày xuân �ã tr  thành bi�u t�!ng v� nét 
�#p thiên-nhiên c�a th�-�ô này. 

Hàng n�m, khi mà “ thi�u quang chín ch�c �ã 
ngoài sáu m��i”  là lúc n� t�m xuân b	t ��u ch�m 
n  và c�ng là d�p Hoa-Thinh-"�n m  “ L% H�i Hoa 
Anh-"ào” (Cherry blossom Festival). Vào th�i �i�m 
này, hàng tr�m ngàn du khách b�n ph��ng t� ngo�i 
qu�c và các ti�u bang �& v� �ây du xuân trong các 
công-viên r*c-r4 hoa �ào. M�t sc s�ng b�ng d(y 
sau m�t mùa �ông v�i tuy�t b�ng giá ph�. 

Tiên �oán cho chính xác cao �i�m c�a ngày hoa 
n  là c� m�t v�n �� khó-kh�n, vì nó còn b� �nh 
h� ng b i y�u-t� th�i ti�t �m l�nh c�a m�y tu�n 
tr��c �ó.Tu&i c�a hoa ch. có hai tu�n, mà l�ch trình 
ngày m  h�i ph�i ��!c �n ��nh tr��c m�y tháng �� 
ti�n vi�c t& chc nh� gi� ch0 máy bay, ch0 khách-
s�n. Do �ó, có khi m�i b	t ��u ngày m  h�i mà hoa 
�ã tàn!  

N�m nay, n�m 2004, L% H�i Hoa Anh-"ào �ã 
��!c �n ��nh t� 27 tháng ba t�i 11 tháng t�. 

Theo truy�n th�ng vào ngày m  h�i l% thì xe 
hoa và ban nh�c c�a 50 ti�u-bang và c�ng-��ng 
Nh(t-B�n v�i y-ph�c c& truy�n, nh� n� m�c áo 
kimono, nam thì y-ph�c võ-s� ��o, t�p n(p di%n 
hành theo sau xe ’hoa h(u anh �ào’, kèn tr�ng r�m-
r�, xe hoa t�ng-b�ng. Th(t là m�t ngày ��y hân-
hoan c�a m
i ng��i �� chào �ón xuân sang. 

Sao l�i có con cháu dân Phù-tang vào �ây tham 
d*? Nguyên là tr��c �ây bà t&ng-th�ng William 
Howard Taft, trong chuy�n vi�ng th�m Nh(t-B�n, 
say mê v� �#p d�u-dàng và quý phái c�a loài hoa l� 
  "ông-ph��ng, nên n�m 1912 Tokyo �ã �em 
gi�ng hoa anh-�ào quý và hi�m này t�ng cho 
Washington �� th	t ch�t tình thân-h�u, và c�ng �� 
cám �n M' �ã gíúp trong hi�p-��c Nga-Nh(t 1906. 
Tháng 3-1912 bà t&ng-th�ng Taft và phu-nhân ��i-
s Nh(t tr�ng t�!ng tr�ng hai cây ��u tiên trong s� 
3020 cây �� lo�i v�a m�i �em sang. Lúc �ó có 12 
lo�i �ào du nh(p vào �ây, nh�ng nay ch. có Yoshino 
và Kwanzan là sung mãn.  

Yoshino là gi�ng hoa n&i ti�ng nh�t   Nh(t, vì 
dáng hoa quý phái, d�u dàng c�a nó. Hoa màu tr	ng, 
tâm �i�m h�ng, n  tràn ��y trên cành dài �ong-��a 
theo chi�u gió, h��ng th�m nh# nhàng. Gi�ng 
yoshino này ��!c th�y nhi�u nh�t   quanh h� Tidal. 
M�t s� cây tr�ng t� thu  ban ��u, nay �ã già, nh�ng 
v)n còn duyên dáng, lác �ác �ó �ây quanh b� h�, 
nghiêng mình soi bóng n��c h� xuân, và ��!c du 
khách ��c bi�t trân quý, �ng t*a g�c già, tay v�n 
cành hoa, nhìn tr�i nhìn n��c…  

"ua s	c cùng Yoshino, r�i-rác có Akebono, 
thân cây nh� h�n, nh�ng có �ài hoa màu h�ng nh�t 
th(t t��i th	m. Weeping Japanese cherry là �ào r�, 
nh� li�u r�, có cành m�m dài, u�ng cong, r� ��u 
xu�ng g�n m�t ��t và ��y hoa h�ng th	m trên toàn 
cây, c�ng lôi cu�n khá nhi�u du khách d�ng chân 
th� ng lãm. 

Kwanzan là anh-�ào mang tên m�t ng
n núi   
Nhât, ��!c tr�ng nhi�u   công viên Potomac. Dáng 
cây cao l�n, v��n th3ng, hoa kép, n  t�ng chùm 
màu h�ng, và n  tr% h�n Yoshino vài tu�n. Gi�ng 
hoa này d% tr�ng, nh�ng vì n  t�ng chùm, không có 
dáng �ài các, nên không quý l	m, và xu�t hi�n r�t 
nhi�u   các khu gia-c� trong vùng. 

Anh-�ào Fugenzo c�ng nh� Sargent, màu h�ng 
th	m, thân cây cao, cành to� r�ng c�ng hi�m th�y. 
Tuy lúc ��u hi�n di�n �� th, nh�ng r�i v	ng bóng 
l�n, và không th�y tr�ng l�i, có l+ không h!p th�y 
th& ch�ng? Ngoài ra còn r�i-rác vài lo�i anh �ào mà 
tên g
i b�ng ti�ng Nh(t  nh� Usuzumi, Okame, v..v 
th(t khó nh� tên. 

Anh �ào   Hoa-Th�nh-"�n c�ng có vài chuy�n 
bu�n vui. Vào n�m 1952, gi�ng Yoshino   quê m# 
c�a nó b� tiêu hao, có nguy c� di�t ch�ng. Th� theo 
yêu c�u c�a chính ph� Nh(t, s  công viên M' �ã 
gây gi�ng và ch  m�y tr�m cây qua Nh(t �� ph�c 
h�i, b�o t�n gi�ng này. Nh�ng l�n trao �&i qua l�i, 
anh �ào �ã �óng vai trò nh� là s-gi� c�a tình thân-
h�u gi�a hai qu�c-gia. Tuy th� c�ng có �ôi l�n anh 
�ào chia x� bu�n vui v�i th�i cu�c; nh� tháng 12-
1941, có 4 cây �ào vô can, nh�ng b� k� vô danh ��n 
ngã th�m th��ng.Tuy không tìm ra th� ph�m, nh�ng 
��!c hi�u là do s* ph2n n�, và tr� thù v� quân Nh(t 
d�i bom xu�ng "� th�t H�m ��i   Trân-châu c�ng. 
Không rõ nh�ng n�m �� nh� th� chi�n kh�c li�t   
Thái-bình d��ng thì hoa anh �ào   �ây có còn ��!c 
�u-ái ch�m sóc không? Hoa �ào có n   th	m t��i 
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không? Có d(p-dìu tài-t, giai-nhân nh� ngày nay 
không? D�u sao.. sau chi�n tranh, M'-Nh(t l�i th	t 
ch�t tình thân h�u h�n x�a, và t� n�m 1948, h�ng 
n�m ��u có “ L% H�i Hoa Anh "ào, và �ây c�ng là 
d�p �� du khách, quan chc Nh(t ��n Washington 
DC �� th	t ch�t ngo�i-giao, ký k�t hi�p ��c th��ng-
mãi…  

Ngoài anh �ào, xuân   th�-�ô c�ng r*c-r4 v�i 
nhi�u màu hoa khác. Dogwood màu tr	ng, màu 
h�ng, v�i cánh hoa nh� cánh b��m. Hoa có tên g
i 
là “ red-bud”  nh�ng màu hoa l�i tím nh� hoa kh�   
quê nhà, và n  tràn toàn cây theo cành m�m r� 
xu�ng khi lá non ch�a n2y m�m. Wisteria màu tím 
tía �i�m tr	ng, n  t�ng chu0i �ong ��a theo chi�u 
gió c�a gi�ng cây leo. Hoa �0 quyên, tên th(t nên 
th�, �u!c quen g
i là azalea, là nh�ng b�i hoa th�p 
và n  r*c-r4 v�i nhi�u màu ��, h�ng, tr	ng, tím, ít 
th�y màu vàng. "0 quyên phát tri�n sung-mãn   
vùng này; d% tr�ng, ít �òi s�n-sóc, nên hình nh� nhà 
nào c�ng có �0 quyên   m�t ti�n nhà. Bãi c� xanh 
c�a “ mall”  ch�y dài t� �i�n Capitol ��n tháp 
Washington ��!c �i�m b�ng nh�ng t�m th�m màu 
cùa hoa th�y-tiên, pensy, tulip cùng �ua n  m�t lúc 
v�i anh �ào �� t�ng thêm h��ng s	c cho mùa xuân.  

Nhân d�p v� �ây du xuân, khách c�ng d�ng 
chân vi�ng các �ài tu ng ni�m các v� t&ng-th�ng 
n&i b(t c�a l�ch-s, Hoa-K$. "ài k--ni�m T&ng-
Th�ng Thomas Jefferson ki�n-trúc mái vòm xây 
b�ng �á c2m-th�ch tr	ng n&i b(t bên b� h� Tidal. 
Ông là v� t&ng-th�ng th ba, m�t tài hoa �a d�ng v� 
lu(t pháp, khoa-h
c, ki�n-trúc, âm-nh�c, v..v.; ng��i 
�ã th�o B�n Tuyên-ngôn "ôc-l(p lúc m�i 33 tu&i. 
V� t&ng-th�ng này �ã mua l�i ti�u-bang Louisiana t� 
Napoleon v�i gía 15 tri�u dollars.  

"ài k--ni�m T&ng-th�ng Franklin Delano 
R�osevelt, v� t&ng-th�ng th 32 c�a Hoa-k$ v�a 
hoàn t�t n�m 1997, lôi cu�n ��!c nhi�u du khách vì 
m�i và l�.V� t&ng-th�ng ��c-bi�t trong l�ch-s, Hoa-
k$ là �	c c, b�n nhi�m k$, do �ó ki�n-trúc tr�i d
c 
theo v��n hoa �ào, và có b�n ph�n l� thiên v�i các 
hình t�!ng ghi d�u l�ch-s,, thành qu�, c�a v� t&ng-
th�ng này qua b�n nhi�m k$. Ông b� polio, nhi�u 
lúc ph�i ng�i xe l�n, nh�ng �ã lãnh ��o ��ng-minh 
��i th	ng th�-chi�n th hai. Bc t�!ng ��ng cao 10 
b� di%n t� ông ng�i trên xe l�n là m�t  nét ��c thù 
c�a �ài t� ng ni�m này. 

Không xa, c�ng bên b� sông Potomac, g�n c�u 
Roosevelt, là �ài  t� ng-ni�m  t&ng-th�ng  Abraham 

Lincoln, v� t&ng-th�ng th 16, xu�t thân con nhà 
nghèo   vùng quê mà �ã làm nên l�ch-s,. Ông là v� 
nhân c�a Hoa-K$, �ã gi�i phóng nô l�, d#p ��!c 
cu�c chi�n Nam-B	c. Ông b� ám-sát n�m 1865! 

Ng
n tháp Washington Monument b�ng �á 
c2m-th�ch cao vút lên gi�a v��n �ào là n�i mà du 
khách không th� quên sót. Ông là v� cha già c�a dân 
t�c Hoa-K$. Thang máy ��a du khàch lên t(n �.nh 
tháp cao g�n 170 mét, �� t� �ó nhìn ra toàn c�nh 
thành ph� bao la bên d��i qua c,a s&   b�n m�t 
tháp.Khi tr  xu�ng, ng��i ta có th� �i b� qua 900 
c�p thang �� l�n-l�!t xem 190 t�ng ph2m m'-thu(t 
c�a các qu�c-gia trên th� gi�i l�u ni�m.  

* * * 

Xuân Thu nh� k$ 2004 c�a Lá Th� t� Hoa-
Th�nh-"�n �ang ��n v�i Ái-H�u, theo ��c h#n, nh� 
mong ch�. 

Bc tranh ngày Xuân v�i Hoa Anh-"ào nh� �ã 
v+. Còn mùa Thu? Thu quy�n r�,Thu mong ch�? 
Xin h#n tái ng�   Lá Th� t�i v�i “ Thu Washington 
có gì l� không … anh?”  �  


