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Ansellia africana
Trong một buổi họp của Hội Hoa Lan Việt Nam vào đầu năm ngoái, một chị nạ giòng, mặt mũi
cũng dễ nhìn tới thăm hội lần đầu.
Theo phép xã giao, thấy chị là khách mới, tôi tới tiếp chuyện. Chị cho biết tên Mỹ của chị là
Mindy hay Cindy gì đó, tôi có tật xấu là những tên Mỹ này vừa vào tai này là ra khỏi tai kia
ngay, dễ quên lắm. Chị khoe có 3 mẫu vườn trồng lan ở xa lộ 18 giữa Pamdale và Victorville,
ngoài ra có một showroom bán đủ thứ lan tại Long Beach. Chị muốn mời mọi người đến xem,
nói xong chị ta mở chiếc điện thoại gẩy đi, phẩy lại chỉ cho tôi một số hình ảnh hoa lan, cuối
cùng dừng lại hình ảnh một cây lan cao lớn có những chùm hoa mầu vàng đốm nâu ở trên ngọn.
Chị hỏi tôi đã thấy cây lan này chưa và tên là gì? Thấy thì đã thấy, còn tên cây lan tôi không sao
nhớ nổi. Hỏi lại chị, chị nói mới nhập cảng từ Đài Loan về 5 cây, tên cũng chưa rõ còn chờ biên
lai gửi tới sau. Chị cho biết cây này hiếm quý lắm, nếu ai muốn mua, chị sẵn lòng nhường lại vài
ba cây. Hỏi giá, chị nói: cây có 5 thân $1200, còn cây 9 thân $1800.
Thấy tôi không có vẻ mặn mòi bắt chuyện, chị đi xuống cuối phòng tìm con mồi khác. Nghe chị
này nói tôi thấy có nhiều nghi vấn:
Chưa hề nghe ai nói đến vườn lan ở khu vực Pamdale - Victorville cả.
Nhập cảng lan mà sao lại không biết tên cây?
Có lẽ chị này muốn bán cây nên tới hội tìm mối và chị ta nghĩ rằng trong hội toàn là những kẻ
tay mơ, cho nên muốn nói sao thì nói. Cây lan này tôi đã thấy nhiều lần do anh Andy Nguyễn
Thanh mang tới hội nhưng hoa nhỏ hơn nhiều. Hỏi anh, anh nói đó là cây Ansellia africana. Tôi
sực nhớ ra vườn lan của chị Hội trưởng Đặng Hoàng Mai và trong hội lan ở Santa Barbara, vườn
lan Cal Orchids có trưng bầy một số lan cây này với tên Ansiella gigantea.
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Tìm hiểu thêm về cây lan, tôi biết rằng vào năm 1844 khoa học gia Lindley đã đặt tên loài lan
Phi Châu chỉ có một giống duy nhất này với tên Ansellia africana để vinh danh nhà thảo mộc
học John Ansell làm việc tại vườn Thào mộc Chiswick (New South Wales, Australia).
Ansellia africana tuy chỉ có một giống nhưng thân cây và hoa có nhiều mầ sắc, kích thước lớn
nhỏ tùy theo các biệt dạng dưới đây:
Image

Name

Description

Ansellia africana
var. ʻalbaʼ

Sepals and petals are yellow, lip is yellow.

Ansellia africana
ʻAlkmaarʼ

Sepals and petals are yellow with medium size brown
spots, lip is yellow.

Ansellia africana
ʻEllisʼ

Sepals and lip is yellow, petals are yellow with small
size brown spots near the center.

Ansellia africana
ʻMt Carmelʼ

Sepals and petals are yellow with large brown patterns,
lip is yellow.

Ansellia africana
ʻPepper Treeʼ

Sepals and petals are yellow with linear brown patterns,
lip is yellow.

Ansellia africana
ʻSpitskopʼ

Sepals and petals are green with large brown spots, lip is
yellow. Plant is awarded with AM from the AOS.
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Ansellia africana
ʻSoppʼ

Sepals and petals are yellow with thin brown spots, lip is
yellow.

Ansellia africana
ʻStevenʼ

Sepals and petals are yellow with reddish spots, lip is
yellow.

Ansellia africana
ʻTiger Stripesʼ

Sepals and petals are yellow with heavily spotted brown
patterns, lip is yellow.

Trở về câu chuyện chị Mindy hay Cindy gì đó xuống cuối phòng họp để tìm mối bán lan. Chị ta
bất chấp thuyết trinh viên đang giảng giải vấn đề trồng lan, cứ sì sào to nhỏ làm cho nhiều người
tỏ ý khó chịu và cuối cùng làm cho vị cố vấn của hội phải lên tiếng.
Nhân dịp này tôi xin mạo muội trình bầy ý nghĩ của tôi và một số đông hội viên như sau:
Chúng ta đến với Hội Hoa Lan để cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và tìm một
niềm vui tao nhã. Hội không phải là một nơi mua bán và Hội cũng không phải là một nơi để
khoe vợ chồng, con cái, nhà cửa v.v...
Bạn là hội viên cũ biết nhiều, biết hết hãy để cho chúng tôi nghe và học hỏi những điều muốn
biết. Hãy tôn trọng thuyết trình viên người đã bỏ biết bao nhiêu thì giờ nghiên cứu vấn đề để
trình bầy cho chúng ta, xin đừng nói chuyện trong lúc này.
Một điều nữa xin các bạn tha lỗi cho: hãy bắt chước thái độ nhã nhăn, im lặng, của những người
bạn Hoa Kỳ trong các cuộc hội họp.
Mong lắm thay!

Nhã Lan

