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Mừng Lễ Tạ Ơn 2014
Còn 2 ngày nữa là đến ngày lễ Tạ Ơn, một ngày lễ trọng đại của người Hoa Kỳ để cám ơn
Thượng đế đã ban thực phẩm cho tổ tiên của họ vào năm 1621 khi mới đặt chân lên miền đất trù
phú này.
Bức tranh “The First Thanksgiving
at Plymouth” của Jennie Augusta
Brownscombe, 1914
Tại Pilgrim Hall Museum,
Plymouth, Massachusetts
Năm 1975, sau khi bỏ nước ra đi, gia
đình chúng tôi đã ăn mừng Lễ Ta Ơn
năm thứ nhất ở Detroit, không phải là
Detroit, Michigan mà là một xóm làng
nghèo nàn với dân số khoảng 600 người, nằm trên quốc lộ 82 thuộc miền Đông Bắc tiểu bang
Texas, giáp ranh với Oklahoma và Arkansas. Ngày lễ Tạ Ơn năm đó chúng tôi đã có mấy con gà
Tây, món quà của công ty Campbell Soup tặng cho tôi và hãng cung cấp thịt cho quân đội tặng
cho con cô dâu và người cháu.
Con gà Tây đầu tiên trên đất Hoa Kỳ do ông bà bảo trợ ở Tustin, California, khoản đãi gia đình
tôi ngon và mềm bao nhiêu, thì con gà Tây do vợ con tôi nướng lần đầu với cái lò cổ lỗ sĩ và
công thức truyền khẩu nên khô cứng như khúc củi và chẳng còn hương vị bấy nhiêu. Khi bắt
đầu bữa ăn tôi đã xin tạ ơn Thượng đế, Trời, Phật và Tổ tiên đã phù hộ đưa gia đình tôi đến sinh
sống trên một đất nuớc có Tự do, Dân chủ và Thinh vuợng. Tôi cũng xin ơn trên hãy phù hộ cho
họ hàng, bạn bè cùng nhân dân đất nước chúng tôi được an bình, no ấm.
Miếng thịt gà Tây này tuy không được ngon lành nhưng vẫn còn mãi mãi ghi trong tâm khảm tôi
cũng như miếng giò lụa tưởng là cuối đời, khi tôi vào trong DAO ở Tân sơn Nhất vào ngày
25-4-1975. Nhìn sang bên kia hàng rào giây thép gai, tôi thấy một người đàn em khi trước là
một Thượng sĩ I, nay đã có 3 bông mai vàng trên cổ áo. Lên tiếng gọi, anh ta vội chạy đến chào
và nói:
“Ông thầy! Sao ông lại bỏ nước ra đi? Ông đâu có nợ máu với nhân dân? Ông hãy ở lại,
chúng ta sẽ cũng nhau xây dựng đất nuớc.”
Biết rằng không thể giải thích với một người đã từ lâu có khuynh huớng sai lầm và bảo thủ, tôi
chỉ lắc đầu chúc anh ta ở lại may mắn. Anh ta nói:
“Thôi ông thầy hãy chờ một chút, em sẽ gọi anh em đến chào tiễn biệt.”
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Khoảng 10 phút sau chúng tôi gặp nhau ở hai bên hàng rào với vài chai bia và chiếc giò lụa 1 kg.
Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn còn nhớ đến miếng giò lớn hơn quả trứng vịt, được bấu bằng tay
vì không có dao để cắt. Miếng giò mặn chát, không biết có phải là vì nhiều muối hay vì trong
lòng tôi như có ai sát muối, nhưng ngon không thể tả. Tôi chầm chậm nhai nuốt miếng ngon của
quê hương và uống một ngụm bia tình nghĩa cuối cùng với các anh em thuộc cấp khi xưa và cố
ngăn cho giòng lệ khỏi tuôn trào ...
Những năm sau đó gia đình chúng tôi trôi dạt tới Peoria, Illinois và đã đón mừng lễ Tạ Ơn với
gia đình cô em và chú em ruột vừa sang đoàn tụ. Những năm đó đại gia đình anh em con cháu
chúng tôi gần 40 người đã đón mừng ngày lễ với những con gà Tây nướng ngon lành theo kiểu
Việt Mỹ đề huề nghĩa là nhồi với xôi nếp, nấm hương và hạt sen hay hạt dẻ mặc cho ngoài trời
tuyết đổ mù mịt và nhiệt độ xuống tới mức chỉ
còn 5-10°F.
Những năm gần đây, lễ Tạ Ơn không còn là
những ngày vui vẻ đầm ấm nữa. Mẹ tôi, vợ tôi
và các em tôi lần lượt qua đời, các con cháu đã
theo công việc làm ăn dời đi xa, cho nên ngày lễ
không còn đông vui như truớc. Tuy nhiên đến
ngày lễ, tôi vẫn cảm tạ ơn trên đã cho tôi sống
khoẻ mạnh cho tới tuổi sấp xỉ 90, đã ban cho tôi
một thú vui tao nhã và nhờ đó tôi có nhiều bạn bè cùng một sở thích trên thế giới. Những người
bạn tuy không cùng mầu da, tiếng nói và những bạn già bạn trẻ từ quê hương thân yêu mà phần
lớn chưa từng gặp mặt đã dành cho tôi nhiều cảm tình tốt đẹp.
Tôi mong muốn có một món quà gì đó để tặng cho nhưng người bạn quý này mà nghĩ mãi chưa
ra. Bỗng nhiên sáng sớm hôm nay tôi nhận 9 bức điện thư của anh Nguyễn Văn Cảnh, Ban Mê
Thuột và một của Tiến sĩ André Schuiteman, Viện Thảo mộc Hoàng gia Anh quốc, Kew.
Trong thư, Tiến sĩ Schuiteman cho biết là 3 tấm ảnh của cây Calanthe không tên trong tập ảnh
của anh Nguyễn Quang Thuyết trên Facebook mà tôi đã gửi cho ông để nhận diện. Theo ông, cây
này rất lạ có thể là cây Calanthe velutina do Gagnepain công bố vào năm 1933 với tên Calanthe
integrilabra và đã được đổi thành Calanthe velutina Ridl. 1921.
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Hiện nay cây này rất hiếm đến nỗi Vườn thảo mộc Kew cũng không
có mẫu vật hay hình ảnh của cây lan này. Các mẫu vật cũ đã hư nát
vì thời gian và không bảo quản đúng cách. Không có mẫu vật cũng
như các chi tiết mô tả của cây lan nên ông không thể nào xác quyết
được.
Trong mục Lan Rừng VN từ A-Z, chúng tôi đã ghi nhận theo hình
vẽ trong cuốn The Orchids of Indochina của Gunnar Seidenfaden
và lời mô tả như sau:
Tên Việt: Kiều hoa lông (PHH) Bầu rượu lông (TH).
Mô tả: Địa lan, là 2-3 chiếc. Dò hoa cao 30-40 phân, hoa 5-7 chiếc,
to 2 phân.
Nơi mọc: Langbiang, Lâm Đồng, Lạc Dương.
Riêng anh Nguyễn Văn Cảnh đã đặc biệt gửi cho tôi 48 tấm ảnh của các cây.
Anthogonium gracile

Adenoncos vesiculosa
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Appendicula hexandra

Arundina caespitosa

Anh Cảnh cho biết hoa cây này mầu tím thẫm, không có mầu trắng,
nhưng theo Leonid Averyanov cây này (hình bên cạnh) hoa và cây
rất giống với Arundina graminifolia nhưng kích thước nhỏ hơn rất
nhiều.
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Arundina graminifolia

Brachycorythis laotica

Hình ảnh cây lan này rất hiếm, trong mục Lan Rừng
VN, chúng tôi chỉ tìm được 1 hình vẽ duy nhất mà
thôi.

www.hoalanvietnam.org

Hội Hoa Lan Việt Nam

Brachypeza laotica

Bulbophyllum sp.

Bulbophyllum refractum
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Calanthe succedanea

Những cây lan này tuy đã có ghi trong mục “Lan Rừng VN từ A-Z” nhưng hình ảnh phần lớn là
vay muợn từ người ngoài. Nay đuợc thêm phần hình ảnh của người mình bổ túc cho, đó là điều
để xác định những cây lan này có mọc tại VN.
Viết tới đây tôi nhận được thêm thư của tiến sĩ Jan Ponert, Cộng Hòa Tiệp và TS André
Schuiteman, Kew cho biết cây lan Phreatia laxiflora của anh Lê Hồng Sơn thấy ở Hòn Bà,
Khánh Hoà thực sự là cây Phreatia listrophora mọc ở Thái Lan, chưa từng đuợc ghi nhận là có
ở Việt Nam.

Những hình ảnh này đối với tôi thực là quý giá, hy vọng rằng toà Thư viên “Lan Rừng VN từ
A-Z” sẽ được chính các bạn ở quê nhà tiếp tục bồi đắp, sẽ trở nên chính xác và đầy đủ hơn.
Xin cám ơn các anh chị em đã gửi cho hình ảnh và xin mượn những tấm ảnh này làm món quà
ngày lễ Tạ ơn gửi tới các bạn yêu lan trên thế giới.
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