From: ChauQui HoangCung <chauqui@hotmail.com>
Sent: Monday, October 24, 2016 9:30 PM
To: ChauQui HoangCung
Subject: RE : Tỉa Hoa Thủy tiên

Thưa Các Bạn thân mến,
Để có Thủy tiên chơi Tết, và cũng để lưu lại " Thú tiêu khiển " tao nhã , Hội Ái Hữu Luật Khoa
tổ chức Lớp học Tỉa Thủy-tiên dưới sự hướng dẫn của Chị Ls Trần thị Cẩm . Chị Cẩm sẽ chỉ
dẫn cho các bạn nào muốn học tỉa Thủy Tiên hay đã biết tỉa Thủy Tiên nhưng cùng nhau tỉa
cho vui, xin mời nhập làng Tỉa Thủy Tiên sẽ được tổ chức tại nhà Chị Ls TTCẩm.
Theo thiển ý , thú chơi Thủy Tiên hình như từ xưa chỉ có người miền Bắc nói chung , nói
riêng hình như chỉ có nhiều ở Hanội . Người đề xướng lớp học tỉa TT vì y thị chính hiệu con
gái Bắc kỳ , Hànội 54 và đã được học tỉa Thủy tiên từ năm 12 tuồi , gọi là tuổi cập kê học
làm học . . ....ăn ( ăn chẳng phải học, con gái Hanội ăn qùa vặt khỏi chê ! ! !)
Các bạn muốn học Tỉa Thủy tiên cần có dao tỉa Thủy tiên và cho biết cần bao nhiêu Thủy tiên
( thường từ 2 tới 5 củ, nhiều hơn tùy ý ) Chị Cẩm sẽ mua giùm ThủyTiên cho tất cả các Bạn
( rẻ hơn mua lẻ ) , chỉ việc đến Chị Cẩm và Chị sẽ có TT củ sẵn sàng , không phải tìm mua
nữa ( 2,3 đồng /1 củ ).
Vậy qúy vị nào muốn nhập làng Tỉa Thủy tiên xin liên lạc với Ls HòangT ChâuQui qua địa chỉ
email " chauqui@hotmail.com " .
Chị Ls Trần Thị Cẩm cần biết trước để đặt mua Thủy tiên cho chúng ta. Qúy vị chỉ cần hiện
diện với dao tỉa Thủy tiên là đủ.
Thưa Qúy Bạn ,

Năm nay Mồng Một Tết Âm lịch Đinh Dậu sẽ là ngày Thứ Bẩy , Jan. 28 , năm 2017 ; Ngày
bắt đầu tỉa Thủy Tiên (TT) thường là 20, 25 ngày trước Tết , tùy thời tiết nóng , lạnh ; Làm
sao để có Thủy Tiên " hàm tiếu " đúng Giao thừa thì quanh năm may mắn " cầu được , ước
thấy " . Cho nên thú chơi TT là cả một nghệ thuật tỷ mỉ , " canh và hãm " làm sao cho Hoa
nở đúng thì .
Thủy Tiên không phải chỉ có chơi Hoa mà còn lá và rễ cũng phải chăm chút cho đẹp ; Lá
phải nằm ngang, Hoa thẳng đứng và Rễ thả thành chùm trắng ngần xuống bát nước trong
veo. Cái bát để Thủy Tiên cũng phải đúng điệu để Rễ có nơi buông xuống .
Ngày xưa các Cụ chỉ dùng nước Mưa để ngâm Thủy Tiên , không hiểu tại sao ; Có lẽ nước
mưa vừa trong vừa nhiều chất khóang tốt cho cây.

Nói thì dễ mà làm thì không dễ ; Bởi vậy mà các Cụ xưa vẫn nói " nghề chơi cũng lắm công
phu " . Kẻ ngu chỉ nghe lõm bõm có bấy nhiêu, xin chia sẻ cùng các bạn thích chơi Thủy
Tiên . Bạn nào biết gì thêm về Thủy Tiên xin chia sẻ, cho Party tỉa Thủy Tiên thêm phần hào
hứng.
Đa tạ.
hòangtchâuqui
PS : Sẻ có một email chung cho những bạn ghi tên học tỉa TT về địa chỉ và ngày bắt đầu .

