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Lan Việt Thân Thương
Thứ bẩy tuần trước, khi viếng thăm cuộc Triển lãm Hoa Lan Quốc Tế tại Hutington Library ở
Passadena, tôi đã mua 2 cuốn “Diamonds & Disas” và “Orchid Tales” của giáo sư Harold
Koopowitz để ủng hộ cho tờ Orchid Digest, một tờ báo chuyên về hoa lan kể từ năm 1937 mà
Harold là một công tác viên lâu năm và đã từng là chủ nhiệm.

Vốn dĩ yêu thích hoa lan nên tôi ưa tìm hiểu những bông lan lạ, do đó tựa đề của 2 cuốn sách kể
trên đã làm cho tôi lưu ý, vả lại Harold Koopowitz là chỗ quen biết từ lâu và chính ông là người
đã mời tôi tới nhà riêng dùng cơm tối để gặp gỡ khoa học gia Leonid Averyanov lần đầu tiên tới
Hoa Kỳ vào tháng giêng năm 1998.
Sáng hôm nay vừa lướt qua mục lục cuốn “Diamonds & Disas”, tôi sực nhớ hình như là đã viết
về cây lan này. Mở tập hồ sơ cũ, thấy trong bài Disa viết vào năm 2008 có câu kết như sau:
“Nhưng Disa dù đẹp đến đâu cũng là những bông lan ngoại, điều kiện nuôi trồng lại quá nhiêu
khê, tôi cũng đâm ra chóng chán. Khi mục đích đã được toại nguyện, niềm tự hào cũng biến mất,
tôi lại trở về với những cây lan Việt thân thương vừa dễ trồng, vừa sống lâu và lại vừa làm cho
mình cảm thấy gần gũi với quê hương hơn.ˮ
Đọc lại 6 chữ này, tôi thấy mình quá chủ quán, nên đã đưa ra một nhận xét sai lầm nghiêm trọng.
Đúng như vậy, lan Việt không dễ trồng mà cũng chẳng sống lâu nếu chúng ta không đủ điều kiện
cung ứng theo sự đòi hỏi của cây lan. Do đó khá nhiều cây lan yêu quý đã vĩnh biệt ra đi khác
hẳn với những cây lan xuất xứ từ Mexico, Ecuador, Brazil v.v... hoa lá tưng bừng, sinh sôi nẩy
nở mạnh mẽ.
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Vào khoảng năm 1995-1996, tôi mua đuợc cây lan Cymbidium erythrostylum tại vuờn lan Santa
Barbara Estates với giá khá cao vì Paul Griff nói với tôi đây là một cây đặc hữu của Việt Nam.

Nhưng chỉ qua một mùa Hè nóng nực và khô cằn của thành phố Placentia, cây lan yêu quý đã ra
đi không lời từ biệt.
Sau đó là cây Dendrobium wardianum, mua vào năm 2005
với giá $75. Khi mua cây mới nhú nụ, trồng trong nhà kính,
2 tháng sau cho 3 nhánh hoa tuyệt đẹp, nhưng năm sau nhỏ
dần và ra đi vĩnh viễn.
Năm 2008, tôi lại mua một cây Coelogyne mooreana
ʻBrockhurstʼ FCC/RHS, bạn hàng để cho với giá đặc biệt
100$ một chậu 8” với 7 cành hoa vừa mãn khai và 5 chùm
hoa còn đương phong nhuỵ. Sau khi hoa tàn nhị rữa, lá cây
đốm vàng, đầu lá cháy nâu, củ teo lại, mầm mới vừa nẩy ra
đã bị những trận cuồng phong Santa Ana đem theo hơi nóng
từ sa mạc Mojave đổ về. Sau đó, mùa Hè đổ xuống vùng
Placentia những cơn nóng như lửa đốt cho nên cây lan của
tôi tuy không chết nhưng chẳng ra hoa, rồi mấy năm sau cũng tàn tạ theo năm tháng.
Vào năm 2010, rời bỏ thành phố Placentia
mùa Hè khô nóng, mùa Đông lạnh lẽo, tôi
dọn về Westminster nơi có tình đồng hương
ấm áp, khí hậu ôn hòa, nắng vàng chan chứa
quanh năm, chiều về có làn gió biển trong
lành thổi về làm cho không khí mát rượi.
Nhưng ngặt một nỗi khu nhà tôi ở là khu nhà
di động (Mobile home) dành cho nhưng
người già, cho nên không có tường rào chi cả.

2

Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Gió thông thống luồn từ nhà cuối giẫy cho tới ngoài đường. Vì vậy mùa Hè chỉ có ban đêm, độ
ẩm mới lên chừng 50-60%, còn ban ngày vào khoảng 10-20%. Mùa Đông lại có những trận gió
Santa Ana thổi về cho nên ẩm độ gần như chẳng còn, dù cho mỗi ngày tưới nước xuống đất bao
nhiêu lần cây vẫn khô như rang.
Ngoài việc thiếu độ ẩm, khí hậu miền nam Cali lại trái ngược hẳn với quê nhà. Ở Việt Nam, mưa
như trút nước và liên miên vào mùa Xuân-Hè cung ứng thừa thãi nước non và độ ẩm cho cây con
mọc mạnh. Mùa mưa ở Cali cả năm chỉ trung bình khoảng 9-10” nước không bằng một trận
mưa ở VN, mà lại ác nghiệt xẩy ra vào mùa Đông, khi đó trời lạnh lẽo và lại là lúc cây lan cần
khô ráo nghỉ ngơi. Còn nói đến độ trong sạch của nước thì lại càng thêm chán ngán, mưa ở vùng
quận Cam quá ít không đủ để làm sạch không khí, cho nên nước mưa toàn là căn bẩn của bụi
đường và khói xăng dầu xả ra từ hàng triệu chiếc xe. Còn nước máy thì quá nhiều chất cặn, cho
nên lá lan loang lổ mang đầy dấu vết.
Thủy thổ đã bất hợp lại thêm thiếu độ ẩm trầm trọng nên nhiều cây lan Việt tàn tạ dần dần, cây
Dendrobium falconerii (Trúc mành) được cô Phạm Hảo mấy lần tặng cho, năm đầu chỉ ra vài ba
chiếc hoa còn bây giờ chỉ còn là “Hiệp sĩ mù đeo giây cướcˮ theo lối nói của cô Nguyễn Trinh ở
San Diego.

Cây Dendrobium pendulum (U lồi) với 3 cành hoa buông thõng đã đoạt giải thưởng năm nào,
nay chỉ còn một mớ cành khô tàn tạ với những cây con chỉ dài khoảng một ngón tay.
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Cây Dendrobium primulinum (Long tu) tuy có nẩy ra được vài ngọn mới nhưng cũng chẳng hứa
hẹn gì nhiều, dù rằng đã thay vào chậu đất cho giữ nước và giữ ẩm.

Còn những cây lan khác thực là thảm hại, làm cho tôi cảm thấy xấu hổ về những nhận xét sai
lầm của mình, vậy xin ghi lại hình ảnh để các bạn đoán thử những cây này tên họ là gì?

Ai mà đoán được, xin ngả mũ cúi đầu bái phục và tặng luôn cây.
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Tuy vậy cũng có một vài cây còn đôi chút hy vọng vớt vát, đó là cây Renanthera citrina
(Phượng Vĩ Vàng), Dendrobium lindleyii (Vẩy Rồng), Dendrobium fimbriatum (Long Nhãn) và
Dendrobium chrysotoxum (Kim Điệp).
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Nhận thấy rằng mình đã cao tuổi, lòng đam mê tuy vẫn còn, nhưng đã giảm thiểu bởi vì nơi chốn
để lan không đủ tiêu chuẩn, sức khỏe không cho phép: cúi xuống, đứng lên thấy hoa cả mắt, lưng
đau muốn rụng rời, nhất là không còn hứng thú để trông nom nữa.
Kiểm điểm số lan còn lại thấy có vài cây khá hiếm chưa từng thấy ở bất cứ nơi nào trên đất Hoa
Kỳ như cây lan đặc hữu Papilionanthe pedunculata (Lan Bướm Long Châu), Holcoglossum
kimballianum (Tóc Tiên Bắc). Hai cây này mấy năm về trước ra hoa tưng bừng mà gần đây cứ
mỗi ngày lại teo tóp lại, đành phải tìm người chủ mới để gửi gấm.
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Hy vọng rằng tuổi trẻ, tài cao cộng với lòng đam mê tràn đầy, những cây lan yêu quý của tôi
không những sẽ được bình phục và còn tồn tại mãi mãi.
Sực nhớ là cách đây mấy năm tôi có tặng cô Phạm Hảo ở
Seattle và anh Ngô Quý Tạo ở Fountain Valley mỗi người
một nhánh, hy vọng sẽ lưu truyền được cây lan này ở Hoa Kỳ.
Điện thư thăm hỏi, cô Hảo buồn rầu cho biết cây đã ra đi, còn
anh Ngô Quý Tạo cho biết như sau:
“Cây lan bướm Long Châu này 2-3 năm trước bác tặng con,
bây giờ lên rất tốt, rễ ra chằng chịt. Lúc bác cho, cao cho cao
cở một foot, bây giờ cao cở 5 feet. Mặc dù lên tốt nhưng chưa
ra hoa. Cháu gởi hình cho bác xem, trong hình cây bên trái là
Long Châu, cây bên phải Vanda teres.ˮ

Hết sức vui mừng là đã ký thác cây lan đặc hữu
của quê hương đúng chỗ và hy vọng rằng nó sẽ
còn mãi mãi trên miền đất quê hương mới này.

Bolsa mùa Thu 2016
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