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Seidenfadenia mitrara
Mấy tuần trước mở hoalanviêtnam.org ra xem, đọc được bài Seidenfadenia mitrata bác Bùi Xuân
Đáng viết ngay sau khi bác bình phục từ một cuộc giải phẫu. Trong lòng phục Bác Đáng tuổi đã
cao như thế mà vẫn còn nhiều sức khỏe, mổ xẻ như vậy mà Bác cứ vững vàng như người chỉ bị
một trận cảm cúm nhẹ. Rồi tự trách mình là Bác bệnh như vậy mà không hay biết gì hết, vội
vàng viết vài chữ mong bác chóng khỏe, thêm một giòng là hoa này đẹp và lạ qúa, chắc tối nay
có thì giờ cháu sẽ vào internet tìm một cây về trồng.
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Nói là làm, tối hôm ấy đã lên giường sửa soạn đi ngủ, nằm ôm gối lơ tơ mơ chờ giấc ngủ đến thì
chợt nghĩ đến cây lan Seidenfadenia mitrata, trong đầu lại nhớ hình như là mình có thấy tên cây
lan này ở trên catalogs của mấy chỗ hay mua lan, vội vàng nhỏm dậy đi đến ngồi ngay trước
computer, tự nhiên thấy tỉnh táo hẳn ra. Bắt đầu vào là tìm ở mấy trại lan lớn, hay có những thứ
lan lạ như Andysorchids, H&R, Tropical Orchid Farm, Kawamoto, đều thất bại vì không có ai
có. Tôi mới đi những tiệm nhỏ như Orchidbabies, Carolina Orchids, thì may quá thấy cây này có
trong catalog của Carolina Orchids với gíá 30 đô la, mừng lắm nhưng khuya rồi và cũng đã mỏi
mắt nên lấy sổ ghi số điện thoại để sáng ngày hôm sau sẽ gọi, rồi đi ngủ.
Hôm sau, sau khi đã lo cho các cháu đi học xong xuôi đâu đó, tôi bắt đầu gọi Carolina Orchids,
nhưng xui xẻo qúa, hôm đó trời giông gió, máy điện thoại của tôi thì đã vốn không được tốt, trời
có đẹp đến đâu nói chuyện vài câu là nó đã dở chứng rồi chứ đừng nói gì hôm đó gió thổi ào ào
như bão, tôi vừa hỏi “Tôi tìm cây Seidenfadenia mitrata, ông có không ạ?”, thì bên kia ông Tom
Nasser là ông chủ tiệm gắt lên ngay:”Tôi chẳng hiểu you nói gì cả, thôi lần khác gọi lại đi.” rồi
gác máy một cách tàn nhẫn, không thèm chờ cho tôi nhắc lại một lần nữa. Mới đầu thì cũng hơi
buồn vì gặp người quá thô lỗ, ngồi nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ tại vì tên lan hiếm, ít khi được nhắc
đến nhiều như Dendrobium, Cattleya, Oncidium, tên lại khó đọc. Gặp tiếng Mỹ ngọng lên
ngọng xuống của mình, cộng với ông Tom Nasser này tạng người mập phệ, di chuyển khó khăn,
bệnh hoạn nhiều thứ ông ấy mang trong người nên dễ nổi cáu lên thành ra cuộc mua bán mới
không thành.
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Mở computer định gửi cho ông ấy cái điện thư để giải thích cho rõ ràng nhưng nhớ ra là ông này
khác người, chuyên môn gửi lan đến khách hàng bằng đường bộ ( UPS Ground hay Fedex
Ground) chứ không như những trại lan khác không những gửi máy bay còn gửi trong Email cái
số tracking để mình theo dõi gói hàng của mình đã đi đến đâu rồi, và chỉ hai ngày là nhận được.
Lần đầu tiên mua lan của ông ấy tôi chờ ngày nhận hàng đến dài cả cổ, đúng mười ngày lan mới
đến nơi, nhưng phải công nhận là lan của ông ấy tốt thật, những cây mua của ông ấy như
Dendrobium teretifolium, Dendrobium tenellum, Sophronitis cernua, Schoenorchis juncifolia,
Schoenorchis gemmata, Ceratostylis rubra…. mặc dù bị nhốt trong hộp, dằn vật một thời gian
dài trên đường trường từ miền Đông sang miền Tây của nước Mỹ, mà đến nơi mở ra vẫn tươi,
từ lúc mua đến giờ năm, sáu năm rồi vẫn khỏe mạnh, hàng năm ra hoa đều đều.

Schoenorchis gemmata

Ceratostylis rubra

Muốn cây lan hiếm và tốt như Seidenfadenia mitrata, nhưng nghĩ trời mùa Đông mà ông ấy lại
gửi bằng đường bộ thì sợ cho số phận không may của lan gặp một trận tuyết giữa đường là hỏng
ngay. Thôi kiếm ở chỗ khác, nếu không ra đành chờ đến mùa ấm áp hơn hãy trở lại tìm cũng
chẳng muộn.
Cơn ghiền lan hành hạ, lại lần mò vào computer tìm thêm mấy chỗ nữa cũng chẳng thấy tăm hơi
cây Seidenfadenia mitrata. Mở bài của Bác Đáng đọc lại một lần nữa, có đoạn thư của anh Chu
Xuân Cảnh viết nói là lan này nhập cảng từ Thái Lan, nhớ là ông Leonard Gines ở Hawaii năm
nào cũng đi chơi bên Thái, may ra ông ấy có mang về Mỹ được cây nào không, mở catalog của
ông ấy ra xem thì trong đó có liệt kê tên của Seidenfadenia mitrata rõ ràng, gía là 25 đô la, vui
qúa vội bắc điện thoại gọi ngay.
Trái với ông Tom Nasser nóng nảy cộc cằn, ông Gines này thì lại hiền như Chúa, lành như Bụt.
Mới đầu ông ấy cũng không hiểu tôi nói gì, tìm cây gì đâu, nhưng ông ta lẩm bẩm lập đi lập lại
chữ “mitrata” mấy lần rồi cuối cùng hiểu ra tôi muốn gì, ông nói có hai cây nhưng không bán vì
cây không được khỏe. Tôi bảo cứ bán cho tôi đi, tôi sẽ bỏ công săn sóc, may ra hợp khí hậu
chúng nó lại tươi tốt hơn. Ông này chắc có tật chiều khách, mới nói thế, tôi chưa kịp năn nỉ là đã
chịu ngay, và còn nói là sẽ để lại với gía rẻ. Tôi đồng ý không cần hỏi giá đã được bớt rồi là bao
nhiêu, rồi ngồi xuống đọc trong catalog tìm thêm ba cây lan nữa là cây Dendrobium loddigesii,
Dendrobium cumulatum,Dendrobium sutiknoi cho đủ vì mức tối thiểu đặt hàng là phải 50 đô la.
Chiều hôm ấy ông gửi cái toa và gía tiền tôi phải trả, đọc thì thấy hai cây Seidenfadenia chỉ có 20
đô la, tính ra chỉ có 10 đô la một cây, còn biếu không cây Den sutiknoi vì chỉ là keikis.Tổng
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cộng tính luôn cả tiền cước chỉ có 66 đô la, và ông ấy nói là sẽ gửi cho tôi ngay ngày hôm sau,
không cần phải chờ nhận tiền của tôi (ông này không nhận visa hay những thẻ mua chịu khác
nên mỗi lần trả tiền ông này tôi phải đi mua money order rồi gửi sang), người đâu mà lại hiền
lành và tin người đến mức ấy.

Thấy giá có 10 đô la một cây, tôi đoán là may ra mỗi cây được một hai cọng. Nhưng hai ngày
hôm sau nhận được lan, mở thùng ra tôi cầm hai cây lan lên coi mới thấy là mình hoàn toàn sai,
và không hiểu tại sao ông Gines lại đi bán hai cây này với gía rẻ mạt như vậy.
Hai bụi lan được gắn vào một miếng mắt cáo làm bằng ni lông cứng cuộn tròn lại thành hình
ống, chiều dài chừng 25 cm, rễ đã ra phủ đầy hết phía trong và phía ngoài của cái ống này, còn
những cây lan thì cây lớn cây nhỏ mọc lia chia, một bụi đếm được 7 cây và bụi kia đếm được 10
cây, dù cây trông mạnh mẽ nhưng ở đầu ngọn lá trông không được xanh tươi mấy, kiểu như bị
bón phân qúa lố hay là bị phơi nắng nhiều qúa, hai bụi lan này mà ông Gines đòi 75 đô la một
bụi tôi cũng vẫn mua như thường, đáng tiền lắm, hôm ấy tôi cho là mình may mắn, trúng được
món xổ số nhỏ, cảm thấy đời đáng yêu vô cùng.
Quan sát hai cây lan mới nhận được tôi thấy cách cấu tạo thân, lá và rễ y hệt như cây
Holcoglossum wangii, chỉ khác một đìều là cây này thân và rễ rậm rạp hơn và được trồng chúc
xuống. Tôi nâng niu hai cây hoa đã lạ, đẹp, lớn mà còn mua được với giá rẻ, cẩn thận treo lên
chỗ nhiều ánh sáng, lấy cái kéo tỉa cây sắc nhất ra, cắt những cái rễ khô và những đầu lá bị cháy,
lấy dây cước cột lại những cành lỏng lẻo, mất có chưa đầy 15
phút mà cây lan thấy khác hẳn ngay, trông như một thiếu phụ
từng bị bệnh phiền muộn, chán nản lơ là với nhan sắc, một
ngày đẹp trời tự dưng thấy yêu đời trở lại, đi ra tiệm làm tóc,
thay bộ quần áo đẹp, tô tí son, điểm tí phấn, nhìn trong gương
thấy mình vẫn còn đầy đủ những nét yểu điệu thanh tân của
thuở nào.
Lễ Tạ Ơn (Thansgiving) đã qua, được ăn con gà tây nhồi xúc
xích hạt dẻ đút lò, đủ thứ bánh trái ê hề, trước lúc ăn nhìn
những món này thì nôn nao lắm, nhưng mà chỉ ăn được ngày
hôm đó thôi, ngày hôm sau thấy mấy món đó là ớn, không
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muốn nhìn lại nưã chứ đừng nói gì là ăn. Lúc này chỉ muốn có chén cơm với cá kho hay thịt ba
chỉ xào mắm ruốc là ngon nhất thôi, hay là món mực muối rang với hành, đường. Sáng nay dậy
sớm, pha trà, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy gió lớn thổi cây trúc đen rạp về một phía, chợt nhớ đến
khoảng tháng này là mỗi năm miền Trung Việt Nam hay bị bão lụt. Chúng tôi sống ở Nha
Trang không bị bão nhiều như vùng Bắc Trung Phần nhưng hay bị ảnh hưởng bão nên có mưa
dầm, lụt lội. Lúc đó còn đang đi học, đến trường mà nghe thầy giáo loan báo là cho học sinh về
gấp vì có thành phố có thể bị lụt là mừng lắm, đâu có biết là bố mẹ mình bị những ngày như vậy
là lo lắng đến bao nhiêu. Nhất là U tôi, ngày nào buổi sáng cũng đón nghe radio, Đài Phát Thanh
Nha Trang có mục tiên đoán thời tiết, đặc biệt là ở vùng duyên hải nên có mục Tin Tức Khí
Tượng Cho Tàu Chạy Ven Biển, hôm nào nghe biển động là U tôi chán nản lắm, tôi đoán là
những chiếc thuyền đánh cá cung cấp cá tươi là một trong những cái “Tàu chạy ven biển ”, biển
động thì chợ cá vắng tanh không có một bà hàng cá nào lảng vảng. Gia đình tôi đông nên hầu hết
ngày nào cũng ăn cá, thịt lợn thịt bò đắt lắm, hoạ hoằn U tôi mới mua nửa trăm gram thịt nạc về
dùng nấu canh, thịt ba chỉ hay thịt nách mua về kho thì hay kho độn với cùi dừa hay củ cải ăn
cho đỡ hao, Tết nhất Giỗ Chạp hay nhà có khách mới có thịt kho tàu hay thịt luộc, sườn ram mặn
ngọt. Trong nhà người được ăn nhiều thịt nhất là chị Thảo vì chị bẩm sinh tạng người yếu ớt,
mình hạc xương mai như tiểu thư Lâm Đại Ngọc trong truyện Hồng lâu Mộng, nên U tôi hay
mua lạng giò hay lạng thịt nạc kho để cho chị ấy ăn, Dung là con út nên lâu lâu cũng được ké,
chị Vân và tôi thì được chấm mút tí nước thịt kho là mừng lắm.
Một hôm vào ngày biển động U tôi xách giỏ đi chợ với bác hàng xóm là bác Ban, U tôi than thở
là chợ không có cá chẳng biết mua gì về về làm cơm, thịt thì đắt qúa không kham nổi, cứ ăn
trứng tráng, với trứng bắc, rồi thịt vịt kho gừng mãi ớn qúa.Nghe món vịt kho gừng thì ai không
biết tưởng là ăn món sang, nhưng không phải vậy, con vịt bên ta gầy ốm và nhỏ như con le le mà
thôi, mà mùa mưa vịt lại rẻ lắm, U tôi cứ mua về kho với gừng, còn lại ít nước sền sệt, chúng tôi
rưới cái nước đó lên cơm ăn hay chấm rau luộc, ăn thì ngon nhưng phải ăn mãi thì ngán lắm.
Bác Ban mới chỉ cho U tôi mua mực muối về làm cho chúng tôi ăn, bác còn cẩn thận dặn dò U
tôi là có làm món này thì phải nấu nồi cơm lớn chứ món này tốn cơm lắm đấy.

Thế là bữa cơm chiều hôm ắy là lần đầu tiên chúng tôi được thưởng thức món ăn ngon miệng mà
lại rẻ, hợp với mùa đông rét mướt lê thê và hợp với túi tiền của U tôi. Lúc chị Vân xúc gạo nấu
cơm U tôi nhớ lời bác Ban dặn, nhắc chị xúc thêm nửa lon sữa bò gạo nữa. Rồi U tôi cứ theo lời
Bác ban chỉ mà làm món này, mới thử lần đâu nên U tôi chỉ mua có nửa ký, mực muối nặng nên
nghe nửa ký tửơng là nhiều nhưng thật ra chỉ có khoảng 7,8 con bề ngang to bằng hai ngón tay
chập lại. U tôi lấy nước vo gạo ngâm cho rã muối bớt, sau đó rửa sạch rồi cắt ra mỗi miếng chiều
ngang bằng đầu đũa, bỏ mỡ vào chảo, rang hành tím xắt nhỏ thật thơm, rồi vớt hành đã rán ra để
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một bên, sau đó U tôi mới bỏ mực vào đảo với mỡ cho có cháy cạnh, món này không cần nước
mắm nữa, chỉ bỏ đường vào xào sau khi mực chín đến khi đường vàng lên thấm đều những
miếng mực là xong, cuối cùng là cho hành lá cắt dài trộn sơ vài cái và rắc hành rán lên trên.
Vừa làm xong là mùi thơm tỏa ra lừng cả gian bếp, những lát mực được chảo mỡ nóng làm cong
lên đã thấy hấp dẫn rồi, lại còn được đường với mỡ làm màu mực trở thành nâu bóng lên, chúng
tôi chờ không được chỉ muốn ngồi xuống ăn cơm ngay. Sau khi múc mực ra đĩa, U tôi bảo chị
Vân múc hai chén cơm đổ vào cái chảo mới ram mực còn dính tí mỡ, tí hành, tí vụn của những
cái râu mực, thế là chúng tôi được chia nhau món cơm trộn ngon vô kể, được một tí mặn mặn
ngọt ngọt của mực của đường, món cơm trộn này chúng tôi đồng ý là ngon gấp mấy lần món
cơm trộn của sườn rang mặn ngọt mỗi khi nhà có khách ăn cơm. Cả đám con gái chúng tôi xúm
lại xin U tôi ngày mai đi chợ mua món này nữa, U tôi chiều chúng tôi, lần này mua luôn 5 kí lô
mực muối, từ đó về sau mỗi mùa đông có mưa dầm bão lụt xuất hiện là chúng tôi được ăn món
này vài ba tuần một lần, không bao giờ thấy chán. Mà lạ lắm, hình như mùa hè không khi nào
thấy bóng dáng con mực muối ở chợ, có thể là mùa đông năm nào họ cũng bán hết sạch những
thúng mực ướp muối từ mùa hè. Và không phải là ai cũng đã từng được ăn qua món này, theo tôi
biết thì nhiều người sống cả đời ở Nha Trang mà không biết mực muối ra làm sao.
Sau này gặp những người bạn lúc xưa ở Nha Trang tôi hay nhắc lại món mực muối một cách
thèm thuồng nhưng không có ai hưởng ứng vì họ không biết món này hay chưa từng nếm qua.
Có lẽ món này chỉ được chuộng bởi những gia đình đông con, kiếm tiền khó khăn, chật vật với
miếng cơm mảnh áo. Còn những gia đình khá giả thì đã có thịt lợn, thịt bò thay cho cá, nên
không có cơ hội tìm tòi thưởng thức món mực muối mặn mòi đậm đà, ăn một lần là nghiện
ngay, nhớ suốt đời. Như tôi bây giờ đây mà cho chọn giữa những món ăn béo bở của ngày LễTạ
Ơn và chén cơm trộn của cái chảo sau khi rang món mực muối thì tôi cầm ngay chén cơm trộn
không một giây suy nghĩ.
Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle tháng Một, 2015.
Phạm Hảo

