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Hoàng Thảo Nghệ Tâm và Quê Hương Tôi
Trong phiên họp hàng tháng 19-5-2018 của Hội Hoa Lan Việt Nam tại quận Cam, California,
mọi người đều chú ý tới một tác phẩm đặc biệt của chú Ngô Văn Dân.
Đó là tấm hình bản đồ Việt Nam trên có trồng những khóm Dendrobium loddigesii (Hoàng Thảo
Nghệ Tâm) lơ thơ một vài chiếc nụ, nhưng trên bàn trưng bầy cũng có một chậu đầy những bông
hoa mầu hồng phấn trong họng mầu vàng tuyệt đẹp.

Tấm hình bản đồ của quê huơng xưa cũ và lời giới thiệu về lai lịch của cây lan này làm cho tôi
bàng hoàng xúc động.
Cha tôi là một cựu sỹ quan không quân của VNCH, sau những năm tù đày ở các trại cải tạo
người đã đưa gia đình chúng tôi theo phương diện HO tới Hoa Kỳ vào năm 1991. Cũng giống
như mọi người mới đến xứ sở này, những năm đầu ai ai cũng ngỡ ngàng vất vả, chật vật với đời
sống mới. Khi đó tôi mới vừa xong Trung học nên ban ngày đi làm, tối đến đi học… Rồi thời
gian trôi qua mau chóng, tôi lập gia đình và quá bận rộn với công việc ở sở làm rồi lại ở nhà, thể
xác mệt nhọc, tinh thần luôn luôn căng thẳng cho nên tôi bị chứng nhức đầu kinh niên nên không
thể rời xa những viên Tylenol thần hiệu. Bác sĩ khuyên tôi nên tĩnh dưỡng, tìm một thú vui để xả
bớt căng thẳng (stress).
Tôi tìm đến hội Hoa lan nơi đây có những bông hoa lạ đẹp, đặc biệt đầy ắp những tiếng cười nói
vui vẻ của người đồng hương cùng chung một sở thích. Tôi có thêm những người bạn tốt và cùng
nhau say mê tìm kiếm những bông lan đẹp đến từ mọi miền trên thế giới. Tôi chịu khó học hỏi
kinh nghiệm và thực hành theo lời chỉ bảo của những người đi trước và nhất là sự giúp đỡ người
chồng (Xin xem bài: Chồng Tôi và Những Cây Lan) nên chẳng bao lâu tôi đã có một vườn lan
đẹp đẽ.
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Cũng như những anh chị em khác, ngoài những loài lan ở nam Mỹ Châu chúng tôi cũng sưu tập
những cây lan của đất nước như:
Rhyncostylis gigantea (Ngọc điểm)

Dendrobium signatum (Hoàng phi hạc)

Den. lindleyii (Kim điệp)

Den. hercoglossum (Hoàng thảo tím huế)
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Den. primulinum (Long tu)

Renanthera coccinea (Huyết nhung)
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Nhờ những cây lan xinh đẹp và những người bạn mới
cùng chung một thú vui tao nhã đã giúp cho tôi quên
đi những nỗi vất vả, buồn phiền nên chứng nhức đầu
của tôi dần dần biến mất.
Trở lại với cây Dendrobium loddigesii, từ khi thấy
hình ảnh cây lan này trong mục “Lan Rừng VN từ
A-Zˮ, tôi vẫn thường ao ước có một cây. Nay lại thấy
tận mắt những cây được ghép trên bản đồ VN mang
theo ý nghĩa “Tấm lòng đối với quê hươngˮ, nên tôi
nài nỉ chú Dân hãy cố giúp cho tôi có một tác phẩm
tương tự.
Trong hội, chú Dân là một mạnh thường quân và là
một người tài hoa đã ghép lan vào nhiều tác phầm độc
đáo (Xin xem bài: Vườn Lan của Anh Ngô Văn Dân)
và chú đã vui vẻ nhận lời.
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Năm nay, tháng 4 đen tối vừa qua đi, giữa cơn đại dịch Vũ hán hoành hành, tác phẩm Hoàng
thảo Nghê Tâm và quê hưong VN bỗng nhiên tưng bừng nở hoa dường như muốn cho tôi và các
bạn thân yêu một niềm vui trong khi bị cấm túc tại gia. Tôi đăng hình lên trang Facebook và đặt
tên là: Nước Việt, Hoàng sa và Trường sa. Bạn bè xa gần ai ai cũng khen ngợi khóm lan đẹp đẽ,
hình ảnh thực là ý nghĩa và tôi khéo tay trồng.

Nhìn kỹ những cây lan nở hoa trên tác phẩm, tôi thắc mắc tại sao trên tác phẩm những khóm lan
ở miền Bắc lại chi chít những hoa, còn miền Nam lại quá thưa thớt? Hỏi mấy người bạn, có
người nói: “Đó tại là vì miền Bắc là bên thắng cuộc, còn miền Nam là bên thua cuộc chứ sao?ˮ
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Lời nói sao mà chua chát, nhưng đâu có đúng với sự thật! Tôi nghĩ mãi không sao giải thích
được hiện tượng này, bèn hỏi ông Thầy.
Ông nói đùa tại vì cây này mọc tại miền
Bắc: “Cao Bằng, Hà Giang, Tam Đảo,
Vĩnh Phúc mang vào trồng ở miền Nam nó
èo uột, ít hoa là vậy.
Nhưng theo thực ra, phần lớn những cây
lan đều không ưa bị luôn luôn uớt rễ, cho
nên những loại lan như Dendrobium phải
đợi cho khô rễ rồi mới tưới. Mùa này lại
cần phải tưới nước hàng ngày, theo trọng
lượng nước đổ dồn xuống dưới, nhất là lại
trồng bằng rêu (Sphagnum moss) cho nên
phần dưới luôn luôn sũng nước, vì vậy cây
không tốt là phải…
Những lời xác đáng đã lan tan biến đi
những thắc mắc của tôi.
Xin cám ơn đất nước Hoa Kỳ, quê hương
mới đã giúp cho những người tỵ nạn Việt
Nam chúng tôi có một đời sống Tự Do,
Dân Chủ và Thịnh Vượng. Thành thực
cám ơn chú Ngô Văn Dân đã tạo cho tôi
một tác phẩm để đời và các bạn và các cô
chú trong Hội đã cho tôi một niềm vui
bất tận.
Hy vọng rằng những cây lan Việt sẽ còn
tồn tại đời đời cùng con cháu chúng ta trên
mảnh đất thân yêu này.

Mùa đại dịch 2020
Lê Thu Hằng
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