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Ba Cây Lan Mầu Tím
Mấy năm nay anh Bùi Mạnh Hà thường mang đến hội một khóm lan khá đẹp. Chùm hoa lên
thẳng đứng, hoa nhỏ mọc chi chít mầu tím, trông như chiếc cọ rửa bình sữa, ai ai cũng phải trầm
trồ khen ngợi.
Tháng 12 vừa qua, anh lại mang cây này tới. Khóm lan năm nay dường như lớn hơn gấp bội với
những chiếc lá xanh mềm như lá lan kiếm với 26 chùm hoa tím ngắt, trừ một dò đã gần tàn,
2 còn đương phong nhụy còn tất cả đều đang mãn khai. Để mọi người biết tên cây lan đẹp, anh
đã biên vào mảnh giấy và còn lưu luyến tới đất xưa, quê cũ anh đã phong cho cây này cái danh
hiệu thủ đô của những người Việt ty nạn.

Không phải anh Hà chỉ mang có một cây mà tói 3 cây hoa tím, 2 cây sau tuy cũng đẹp nhưng hoa
quá nhỏ nên không được nhiều người chú ý tới. Có người thầm tiếc rằng hôm đó không có sự
hiện diện của chị Nguyễn Thị Nguyệt hay “Nguyệt áo tímˮ, một hội viên ưa hoa mầu tím, mầu
sắc chiếc áo dài duyên dáng của các nữ sinh trường Gia Long một thời xa xưa.
Cây lan thứ hai: Neolauchelea pulchella của xứ Brazil, lá nhỏ như chiếc tăm, hoa chỉ bằng chiếc
cúc áo, nếu phóng đại ra thì cũng khá đẹ. Tháng 9 vừa qua, anh Hà đã mang cây này tới hội để
trinh bầy với đề tài: “Trồng lan trên cành câyˮ, khi đó cây chưa ra hoa, vài người xúm lại xin. Nể
nang quá anh dành phải bứt cho mỗi người một cọng nhỏ và cọng lan của chị Hội trưởng Đặng
Hoàng Mai đã ra hoa từ tháng trước.
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Cây thứ 3 tên đề: Isochylus species nhưng có lẽ là Isochilus linearis bởi vì cây lá Isochilus major
ở gần ngọn, chỗ tiếp giáp với hoa thường có mầu đỏ tía. Isochilus linearis hoa lúc nào cũng hơi
cum cúp, it khi mở rộng, và cây năm nay không lớn hơn tháng 11 năm ngoái và cũng không
được tươi tốt bằng, không biết có phải vì ánh sáng lúc chụp ảnh hay vì cây đã đến lúc cần thay
đổi vật liệu nuôi trồng?
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Trong lúc nói chuyện, anh Hà thú nhận bây giờ quá bận việc sở, việc nhà cho nên anh không có
thì giờ thay chậu. Đề nghị vào mùa Xuân tới, anh Hà hay các anh chị em nào không có thì giờ
hay có sức để thay chậu, hãy mang những cây này tới hội, các anh chị em khác sẵn sàng phụ
giúp và chia phần và lẽ dĩ nhiên là không ai nỡ lấy không của khổ chủ được.
Những cây lan kể trên, anh Hà đều trồng ở ngoài trời và tưới bón cũng như những cây lan khác.
Hy vọng rằng những phiên họp tới các hội viên chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cây lan
khác lạ.
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