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Mùa Xuân Điện Biên
Trưa ngày 27-3-2010, chúng tôi đáp phi cơ lên Điện Biên Phủ, nơi xẩy ra trận đánh lịch
sử vào tháng 5 năm 1954, tại thung lũng Mường Thanh giữa nhân dân Việt Nam và quân đội
Pháp chấm dứt 9 năm kháng chiến chống quân xâm lược.
Từ trên phi cơ nhìn xuống, chúng
tôi chỉ thấy một đô thị mới với những ngôi
nhà mái đỏ, không còn dấu vết một thôn
bản nghèo nàn của người Thái khi xưa.
Tới đón chúng tôi tại phi trường là
chị Nguyễn Thị Khuyên, Chủ nhiệm Câu
lạc bộ hoa lan Điện Biên, anh Trần Trung
Tín, anh Lê Văn Chiến và chị Hoàng Kiều
Oanh với một bó hoa hồng nhung đỏ thắm.
Việc tiếp đón này làm cho chúng
tôi vô cùng xúc động và lại càng thêm cảm kích về lòng hiếu khách và tiếp đãi nồng hậu của các
anh chị em tại Điện Biên đối với chúng tôi, những người xa lạ chỉ biết nhau qua trang
hoalanvienam.org. Suốt mấy ngày ở Điện Biên, chị Khuyên, anh Tín và anh Chiến luôn luôn
dẫn chúng tôi thăm thú mọi nơi. Lại càng cảm động hơn khi biết anh Chiến nghe nói là một “Đại
Gia” đang làm ăn ở bên Lào thấy chúng tôi
tới, vội trở về gặp gỡ.
Chúng tôi hối tiếc rằng không thể đến
Điện Biên vào 2 tuần lể trước khi có cuộc
Triển lãm hoa lan tại đây và nhìn ngắm hoa
ban nở. Hoa ban là một biểu tượng của thành
phố Điện Biên, vào khoảng cuối thàng 2, đầu
tháng 3, dương lịch hoa ban nở trắng xoá núi
đồi.

Sau bữa cơm trưa, chúng tôi đến thăm
nhà chị Khuyên ở cách đó vài trăm thước. Vừa
bước vào cổng con chim khướu hình như đã
đuợc chủ nhân dậy bảo, xòe cánh dựng lông hót
líu lo chào mừng khách lạ. Lan của chị Khuyên
khá nhiều nhưng hoa đã gần tàn, vậy mà trong
con mắt của chúng tôi hãy còn quá đẹp. Dưới
mái tôn nhưa đục mờ, lan treo gần hết 3 mặt
tuờng. Cây Dendrobium wardianum (Tứ bảo
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sắc) xinh đẹp dài cả thước làm mọi người phải chú ý tới. Thế mà không biết lai đó lai gì là
Hoàng thảo u lồi chẳng thanh nhã chút nào.

Cây lan Dendrobium capillipes hoa vàng rực rỡ
mà có người gọi là vảy rồng nghe nó nôm na làm sao.
Tại sao không dùng những tên văn vẻ như Tiểu Điệp,
con bướm nhỏ hay thơ mộng như Hoàng hoa tiểu muội
do Hàn Châu Tín đề nghị.
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Cây Dendrobium longicornu mà nhiều người gọi là Nhất điểm hoàng vừa mới nở hình
như để chào đón chúng tôi những người lữ khách phương xa trở về thăm quê mẹ.
Rời nhà chị Khuyên, chúng tôi tới thăm vườn lan của anh Lê Văn Chiến. Ngay cổng vào
là những gốc cây gỗ lũa khổng lồ, trên đó gắn không biết bao nhiêu là lan. Nào là Long Tu
(Dendrobium primulinum ), Kim điệp (Dendrobium cappilipes), Hạc vĩ (Dendrobium aphyllum).

Dendrobium jenkinsii chính gốc của Lào hay Việt Nam, tên Việt tôi không biết rõ, hoa
mẩu vàng nghệ giống như Dendrobium lindleyii nhưng cây và hoa nhỏ hơn tất nhiều. Treo gần
đó là một khóm Dendrobium thyrsiflorum (Thủy tiên) vói 4-5 chùm hoa buổng thõng.
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Điều mà chúng tôi chú ý hơn cả là bộ bàn ghế quá lớn bằng gốc những cây Đinh đỏ, một
trong bốn loài thường được ca tụng là “Tứ Thiết Mộc” gồm Đinh, Lim Sến, Táu.

Bộ bàn ghế trị giá bạc tỷ này chiếm hết căn phòng
khách rộng lớn với chiếc sập bằng một gốc cây còn lớn
hơn chiếc giường “King size” mà tiếc rằng không có đủ
khoảng cách để thu vào ống kính.
Tối hôm đó chúng tôi được thưởng thức những
món đặc sản của Điện Biên: măng đắng chấm muối, xôi
nếp hấp trong rỏ tre “Cóong khẩu” ăn với cá suối kho, gà
đồi và khi ra về còn đuợc anh Trần Trung Tín ưu ái tặng
cho 2 rỏ ăn dến 3 ngày liền vẫn còn khoái khẩu.
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Vườn lan anh Hà Khắc Hiểu (người ngồi bên phải, bên trái là anh Chiến) có nhiều loài,
nhiều giống khác nhau. Vườn rất rộng rãi lại có thêm hồ cá, cho nên lan của anh rất tươi tốt.

Nào là Vân đa bắc (Vanda concolor), Hài lông (Paphiopedilum hirsutissimum), Lan
Trantuấn (Dendrobium trantuanii), Hồ điệp manni đua nhau khoe sắc.
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Renanthera vietnamensis soi mình trên hồ nuớc, bên chậu lan lá gấm (Ludisia discoor).

Lan của anh Hiểu quá nhiều và quá đẹp không thể kể hết tại đây, xin hẹn trình bầy vào
một dịp khác, nhưng cũng cần phải nói thêm là anh Hà Khắc Hiểu đã cho chúng tôi chiếc DVD
tuyệt đẹp do chính anh thực hiện.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đến chợ lan Điện Biên. Lan ở đây quá nhiều và quá rẻ hơn
chợ Bưởi rất nhiều, vì thổ dân lấy từ rừng ra bán trong một vài giờ vào sáng sớm.
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Chị Lê Liên mê mệt vì lan và tiếc rẻ vì những khóm lan
to lớn như trong ảnh giá chỉ vài đô la mà không thể nào mang
về làm quà cho mọi người.

Chúng tôi cũng đến thăm các vườn lan của chị
Nguyễn Thị Hương với một vài cây lan khác lạ hình như mới
mang về từ bên Lào mà chúng tôi chưa hề biết tên khoa học (về sau mới biết là Den. dixanthum).
Chiều đến, chúng tôi gặp gỡ một số anh chị em thuôc CLB hoa lan Điện Biên tại vườn
lan của chị Hoàng Kiều Oanh. Chúng tôi trao đổi việc trồng lan Hoàng thảo và ước ao mọi
người hãy phổ biến kinh nghiệm nuôi trồng của mình để bảo tồn và gìn giữ những cây lan quý
báu của quê hương. Trong dịp này chị Khuyên, anh Hiểu và anh Cường đã trao cho tôi khá
nhiều hình ảnh hoa lan đẹp đẽ mà các anh chị đã thu vào những chiếc CD làm quà kỷ niệm.
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Ngày hôm sau, chúng tôi tới thăm đồi
A1, nơi ghi lại chiến tích oai hùng của người
Việt chúng ta. Đứng trên đỉnh ngọn đồi, nhìn
sang hố bộc pha 900 kg dấu hiệu khởi công
trận đánh và nghĩa trang chiến sĩ, tôi không
khỏi bùi ngùi trong dạ tưởng nhớ tới biết bao
nhiêu chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận
chiến đẫm máu tại nơi này. Trong số đó có
vài người bạn thân của tôi đã không còn tìm
thấy xác.
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Xin thắp một nén hương lòng, nguyện cầu anh linh các chiến sĩ hãy phù hô cho non sông
nước Việt được trường tồn, mọi người trong nước cũng như ở ngoại quốc giữ vững được tinh
thần quật cường, bất khuất của dân tộc VN hào hùng.
Từ biệt Điện Biên ra về nhưng lúc nào trong lòng chúng tôi vẫn nhớ ngọn đồi A1, những
đóa lan xinh đẹp và lòng hiếu khách của những người bạn mới quen.

Placentia 4-5-2010

