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Blc. Hillary Rodham Clinton ʻFirst Lady’ 
 

Hoa Kỳ đang vào mùa tranh cử giữa các ứng cử viên của 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.  Các 

ông bà này thi đua nhau vận động ráo riết để hy vọng được đảng của mình đề cử vào chức vụ 

quan trọng nhất nước Mỹ và có thể nói là quan trong nhất thế giới.  

Trong số các ứng cử viên người ta chú ý đến bà Hillary Clinton, nữ ứng cử viên duy nhất với lời 

lẽ hùng hồn và đanh thép.  Rồi đây có lẽ bà sẽ thắng nhà tỷ phú Donald Trump, một người ăn nói 

hàm hồ, bặm trợn và trở thành vị nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. 

                          freebeacon.com      www.librarygrape.com  

Hình ảnh dữ dằn bên trên thực là trái ngược với bức ảnh ở dưới trông bà nhu mì hiền hậu biết 

bao nhiêu.  Ngày 21 tháng 10, năm 1995,  khi bà còn là đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, vườn lan  

Chadwick & Sons ở Powhatan, Virginia tặng bà 3 đóa hoa lan Cattleya mang tên  Blc. Hillary 

Rodham Clinton ʻFirst Ladyʼ. 

Vào khoảng năm 1993, vườn lan Carmela 

Orchids ở Hawaii lai giống cây Cattleya  

Kittiwake ʻBrillianceʼ với cây Blc. Meditation 

ʻQueen's Dowryʼ nhưng không có đặt tên riêng. 

Trong khi đó vườn lan Chadwick & Sons đang 

tìm kiếm một cây Cattleya hoa đẹp để vinh 

danh vị đương kim Đệ Nhất Phu Nhân như  họ 

đã từng làm từ trước. 

A.A. Chadwick cho biết việc đặt tên một cây 

lan để vinh danh vị Đệ Nhất phu nhân của Hoa 

Kỳ không dễ dàng như người ta tưởng.  Trước hết họ phải xin phép vườn lan Carmela nơi đã lai 

giống cây lan, sau đó phải xin cầu chứng với cái tên mới.  Sau cùng phải xin phép bà Hillary 
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Clinton, lá thư xin phép gửi tới tòa Bạch Ốc qua vị dân cử đia hạt  không có kết quả, sau đó phải 

nhờ tới vị Phó Thống đốc tiểu bang mới được chấp thuận.  Tiếp theo phải chờ đến khi cây lan ra 

hoa và phải có dịp nào thuận tiện mới có thể trao bông hoa này tới tay vi Đệ Nhất Phu Nhân 

được. 

Lẽ tất nhiên là phải qua một số thủ tục 

hành chính nhiêu khê và nhất là kiểm 

soát an ninh quá kỹ lưỡng, 3 bông lan 

xinh đẹp mới được trao tận tay bà Hillary 

Clinton trong một nghi lễ chỉ có 2 phút. 

Sau đây là hình ảnh một số lan Cattleya 

đã được vườn lan Chadwick & Sons lai 

giống để vinh danh các vi Đệ Nhất Phu 

Nhân như:          

 

C. Lady Bird Johnson (Cattleya mossiae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong hình bên Lynda Bird Johnson Robb (con gái) nhận hoa từ A.A Chadwick thay cho bà mẹ. 
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Blc. Barbara Bush (Lc. Josephine Robinson X Blc. Apparition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Blc. Laura Bush (C. walkeriana X Blc. Good News) 

 

 

 

 

 

 

 

Lc. Michelle Obama (C. trianae x Lc. Mini Purple) 
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Sau này nếu bà Hillary Clinton đắc cử thì liệu vườn lan Chadwick & Sons hay một vườn lan nào 

đó có trao tặng ông Clinton với cây lan mang danh hiệu Đệ Nhất Phu Quân hay không?   

Nếu có xin mạo muội đề nghị hãy tặng cho ông môt cây lan Cyrtopodium punctatum hay 

Myrmecophila tibicinis không hoa, có lẽ ông ta còn thích hơn. 

  

         davesgarden.com              blog.backbulb.com 

 

Trạch Lan 
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