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Đóa Hoa Thiên Lý
Chị Tưởng Kim Xuyến là một trong những bông hoa của Hội Hoa Lan VN: Đóa hoa thiên lý.
Chắc có người sẽ hỏi tại sao hội viên của Hội Hoa Lan lại là hoa thiên lý?
Xin vội thưa rằng từ nhiều năm mỗi khi đến mùa hoa thiên lý và mùa gấc chín, chị đều mang tới
hội để chia sẻ với mọi người. Nhưng Hội không muốn phí phạm lòng tốt của chị nên đã mang
bán và được nhiều người hưởng ứng, cho nên mỗi lần vài ba chục giúp cho quỹ của hội. Nếu
mọi người đều có lòng như chi Xuyến và một số các các anh chị em khác, nền tài chánh của hội
sẽ vững vàng hơn. Mặt khác, tuy không đảm nhận một chức vụ nào trong ban chấp hành, nhưng
khi có việc giao phó chị sẵn sàng không hề từ nan.
Chị rất hiếu khách nên đã mấy lần mời Ban Chấp Hành tới họp tại nhà chị: Năm 2009 rồi lại
2010 và năm nay 2012 cũng vào mùa Thu như những năm về trước.
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Nhưng có một điều là mỗi lần tới thăm, vườn lan của chị mỗi lần một khác, luôn luôn thay đổi
theo chiều hướng đi lên kể cả phẩm lẫn lượng. Chị khoe rằng đã nhờ anh Nguyễn Kim Long
dựng thêm cho một giàn lưới che dài khoảng 5x10 thước ngay trên chiếc sân gạch nơi chị bưng
chậu lan Lc.Wrigley Blue Lagoon (hình trên). Cột của chiếc giàn này rất chắc chắn và bắt chặt
xuống sân gạch, không còn lo sợ gì những trận gió Santa Ana hung bạo vào mùa Đông tới.
Những chậu lan xếp hàng ngay ngắn trên các vỉ bằng nhựa chị đã tốn tiền khá bộn, mua ở Home
Depot mang về vất bỏ hết những cột và chỉ dùng các tấm vỉ chắc chắn này. Phía trên, chị treo
những cây cần nắng nhiều như Cymbidium và Dendrobium. Nhìn vào hình ảnh thấy lá lan quá
xanh tốt, nhưng thực ra là ảnh hưởng mầu sắc của tấm lưới che bên trên.
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Cây Cymbidium erythrostylum (Bạc lan), cây lan đặc hữu của VN có tiếng là khó trồng, thông
thường bên nhà nở hoa vào mùa Xuân nay nở hoa canh trắng toát như bạch ngọc, lưỡi hoa mầu
vàng có những sọc đỏ được treo trên cao. Cạnh đó là cây Dendrobium convolutum x Den.
rhodostictum cũng cánh trắng, lưỡi vàng pha thêm sọc đỏ, cây Zygopetalum hybrid hương thơm
ngào ngạt. Dưới chân cột là cây Dendrobium sulawesiense x Dendrobium pseudoglomeratum
mầu tím hồng tuyệt đẹp.

Cymbidium erythrostylum

Dendrobium convolutum x Den. rhodostictum

Den. sulawesiense x Den. pseudoglomeratum
Zygopetalum hybrid
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Phía trong là những cây Lc. hay Slc. hybrid mầu sắc thực là bắt mắt, lại có cả cây Paphiopedilum
Magic Lantern vừa mới nở hoa.

Catleya hybrid
Hawkinsara Alice Iwanaga

Bulbophyllum Jersey x Bulb. carunculatum

Den. moliniform
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Đặc biệt chị còn có một cây lan lai giống và một cây thuộc loài succulent (cây giữ nước) rất lạ
lùng, ít khi thấy, nên không rõ tên khoa học. Quý vị nào biết xin chỉ dùm.

Giàn thiên lý năm nay lớn gấp 3 lần những năm về trước, đầy những chùm hoa xanh vàng hương
thơm thoang thoảng, dịu ngọt không thể nào nhầm lẫn với bất cứ mùi thơm của những bông hoa
khác. Được phép của gia chủ,mấy chị em tha hồ hái mấy túi lớn, bịch nhỏ mang về cúng vái

hoặc nấu canh dò sống hay sào thịt
bò để nhớ lại hương vị của quê nhà.
Giàn gấc năm nay xanh tốt um tùm,
nhưng chỉ có vài trái còn xanh lè, có lẽ cây đã cằn
cỗi cần phải tỉa bớt cành lá và bón thêm phân.
Còn đang ngắm nghía mong thâu thập thêm được
một vài kinh nghiệm nuôi trồng, chị Hội Trưởng đã
lên tiếng mời mọi người vào dùng bữa và sau đó họp
hành vì có nhiều điều cần phải bàn thảo. Nồi bún bò
của gia chủ quá lớn, và các món ăn khác của các anh
chị em mang tới đã làm mọi người no căng bụng lại
còn phải chia nhau mang về giúp hộ.
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Buổi họp xoay quanh mấy vấn đề then chốt: tăng cường nhân viên trong ban Chấp Hành, Báo
cáo tài chánh và thông tin trên báo chí & truyền thông về những hoạt động của Hội.
Bóng chiều đã ngả, mọi người ra về tay xách, nách mang và hỏi chị Hội trưởng tháng sau họp ở
nhà ai đây?

Mặc Lan

