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Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 9-2014  
DENDROBIUM  UNICUM 
 

Mỗi khi đi đến những thành phố khác, nếu thong thả thì giờ, buổi sáng tôi thích dậy thật 
sớm, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, và sau đó là ra đường hưởng cái thú đi loanh quanh trong 
xóm ngắm nhà, ngắm vườn.  Bận đó vào khoảng giữa tháng Năm, có dịp ghé thành phố Boston, 
tiểu bang Massachusetts thuộc miền Đông Bắc nước Mỹ, đến nơi vào lúc chập choạng tối, ngồi 
trên xe chạy ngang những khu nhà, khu vườn có hoa có lá chen nhau, thấy đầy hứa hẹn, nên sáng 
hôm sau vừa rõ mặt người tôi đã đóng bộ ra khỏi nhà trọ, tản bộ xem cỏ cây hoa lá ở miền Bắc 
khác với miền Nam đến mức nào. 

       Vì mới chớm hè nên trăm hoa đua nở hết cỡ, đẹp và 
lạ nhất với tôi là hoa Lilac (Tuờng Vi ), có mầu trắng, mầu 
tím lạt và màu tím đậm, nhưng nhìn thấy hầu hết ở mỗi 
vườn tôi đi qua là mầu tím lạt, rất mát mắt.  Mải mê ngắm 
loài hoa đẹp mà từ bao lâu nay chỉ được thấy trên các sách 
viết về cây kiểng hay trên truyền hình, xi nê chứ chưa từng 
được thấy tận mắt, kỳ này may mắn sao lại đi đúng vào 
mùa hoa nở rộ. 

 Vừa tự khen mình như vậy, đôi chân đưa ngay đến 
trước một ngôi nhà trắng xinh xắn, chung quanh vườn và 
nhà được bao bọc bởi một cái hàng rào gỗ thấp ngang thắt 
lưng cũng được sơn cùng màu với căn nhà, người Mỹ gọi loại hàng rào này là “picket fence”.  
Mảnh vườn trước nhà vuông vức, chiều ngang khoảng 8 mét và chiều dài cũng vậy, chia khoảng 
vườn đó ra làm hai là một lối đi nhỏ lát gạch đỏ kéo dài từ cổng trước vào tận hiên nhà.  Khoảng 
sân còn lại không phải là trồng cỏ xanh ngắt như ta thường thấy, mà là được bao phủ bởi cả ngàn 
đóa hoa thược dược (dahlia) màu tím, và chỉ một màu tím mà thôi, chơi vơi man mác từ tím lạt 
đến tím đậm, chỉ màu tím nhưng đủ loại, hoa đơn hoa kép mọc trên những cây mạnh mẽ cao từ 
một thuớc đến một thước rưỡi, tất cả đều tươi tốt, không một chiếc lá úa, một đóa hoa tàn. 
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 Cảnh vườn lạ, đẹp như mơ trong buổi sáng tinh sương tĩnh mịch chưa có ánh nắng mặt 
trời trông huyền ảo mơ màng, mang tôi từ ngỡ ngàng, đến bâng khuâng, và cuối cùng là thán 
phục. Thán phục vì tâm hồn nghệ sĩ của người chủ, và lòng chung thủy vững bền với thược 
dược, với màu tím đến độ không bị quyến rũ bởi những thứ hoa khác và những sắc màu lộng lẫy, 
vì cũng như hoa hồng, thược dược là loài hoa có đủ mọi màu trừ màu đen.  

 Đến cuối Thu, hoa tàn, rồi cây cũng chết, chỉ còn củ nằm chờ trong lòng đất cho đến cuối 
mùa Xuân năm sau.  Người chủ của mảnh vườn thơ mộng này cũng vững lòng chờ cả nửa năm 
với cái sân trước trơ trọi không cây kiểng và sức sống của mảnh vườn chỉ trở về khi những cây 
thược dược nhỏ đâm chồi mang những chiếc lá non nhú ra từ mặt đất ấm.  Những ngày ở Boston 
sáng nào tôi cũng háo hức dậy sớm đi đến ngắm vườn thược dược màu tím, và mãi đến bây giờ, 
19 năm sau, hàng năm mỗi lần nhìn thấy hoa thược dược, hình ảnh những đóa hoa thược dược 
màu tím xen giữa đám lá xanh trong một buổi sáng tươi mát được thấy năm nào vẫn làm lòng tôi 
bồi hồi chùng lại một giây. 

      Vùng tôi ở, đến mùa hoa này nở tôi cũng hay đi xem mỗi ngày, có vườn thì trồng cả chục 
cây dài theo tường nhà, có vườn thì trồng chụm lại ở một góc tường cỡ 5 đến 6 cây đủ màu, vườn 
lại trồng mấy bụi lớn trước cửa nhà, đẹp thì rất đẹp nhưng vì tôi đã bị hình ảnh lãng mạn, thơ 
mộng và khác thường của vườn thược dược tím năm nào hớp hồn nên nhìn thấy đẹp đấy rồi thôi, 
trong đầu, trong lòng tôi không còn gì để lại gọi là đáng nhớ. 
 

 
         Đầu tháng 11 năm ngoái,  hội Lan vùng Tây Bắc (Northwest Orchid Society) có một 
cuộc triển lãm lan ở vườn bán cây Swanson.  Hôm ấy trời âm u buồn buồn làm trong người cũng 
cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn đụng tay đến vườn tược bếp núc, đâm ra rảnh rỗi nên tôi lên xe 
bus đi mua lan, ráng đi sớm để hễ vườn mở cửa là 
có mặt ở chỗ bán lan ngay, may ra tìm được một 
vài cây lan đẹp, lạ.  Đến nơi vào đến phòng triển 
lãm thấy chỉ mới có lác đác khoảng mười người 
khách nên tôi bình tĩnh đứng lại chào hỏi và nói 
chuyện với bà Cindy người Trung Hoa, bà này là 
một trong những hội viên của NOS, khi nào gặp tôi 
cũng sốt sắng rủ tôi gia nhập hội để mỗi tháng đi 
họp một lần với các bạn chơi lan cho vui. 
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 Đang nói chuyện với  bà Cindy thì tôi 
thấy cô Rebecca đang hăng hái bán lan của cô ở 
góc phòng, tôi cáo lỗi bà Cindy rồi đi thẳng về 
hướng đó.  Cô này cũng là hội viên của NOS, 
biết cô từ 8 năm trước lúc tôi mới dọn lên trên 
này, lúc đó mới đến chỗ lạ, khí hậu khác hẳn 
chỗ cũ nên tôi không bỏ xót một cuộc triển lãm 
lan nào, chủ ý là tìm những loại lan thích hợp 
với khí hậu nơi đây, vì vậy tôi khá thân với bà 
Cindy và cô Rebecca vì hai người này không khi 
nào thấy vắng ở show của hội.  Họ đã giúp đỡ 
nhiều từ những lúc mang tôi đi giới thiệu với 
các gian hàng hay chỉ tôi chỗ nào mua vỏ cây, 
giỏ trồng lan...  Cô Rebecca còn trẻ, khoảng trên dưới 40 tuổi, làm việc cho UPS (United Parcel 
Service), bận rộn ngoài đường suốt ngày nhưng ghiền lan vào hạng khó chữa, ở những cuộc triển 
lãm lan như thế này, khác với bà Cindy chỉ quanh quẩn đón tiếp khách, cô này khi nào cũng có 
một gian hàng bán lan.  Những lần trước sau khi mua lan của cô ấy xong, cô ấy còn tự mình dắt 
tôi đến những hàng khác, đã nhanh nhẩu lại có sự hiểu biết sâu rộng về lan, nhiều khi thấy cây 
lan lạ tôi hỏi tên, hỏi cách trồng,người bán hàng chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã trả lời hộ cho rồi. 

      Sau này đọc trong danh thiếp mới biết là cô ấy còn có nghề là săn sóc, sang chậu cho 
những cây lan mà quá già, mọc lung tung, hay gần chết mà chủ của nó vẫn yêu thích nhưng chịu 
thua không biết làm cách nào thì cô ấy nhận để săn sóc, làm đẹp lại như xưa.  Cộng thêm vào 
đấy là nếu ai muốn mua một loại lan nào mà không biết mua ở đâu, không tìm được thì thuê cô 
ấy, sẽ hy vọng có cây lan mình muốn trong vòng nửa tháng đến một tháng, tôi chưa khi nào dám 
hỏi nhờ cô ấy tìm lan hộ vì sợ đắt qúa không có tiền trả. 

         Đến chỗ hàng lan của Rebecca, sau khi tay bắt mặt mừng tôi nhìn vào đám lan thì chẳng 
thấy có cây nào muốn mua, tôi nhìn xuống gầm bàn hỏi có gì dưới đó không?  Cô ấy bảo có vài 
cây Dendrobium unicum, tôi nghĩ thầm trong lòng mình đã có mấy cây này rồi, chậm lớn lắm, 
mùa này thì cây nào cây nấy trông như chết rồi vậy...  Nghĩ thế nhưng vẫn gật đầu, cô ấy chui 
vào gầm bàn lục lọi khoảng 2 phút rồi lôi ra một nửa khay lan khoảng 6,7 cây.  Thoạt tiên thấy 
mấy cây này tôi không nghĩ là Dendrobium unicum,vì thân vừa dài vừa mập giống như 
Dendrobium nobile.  Nhìn mặt tôi thoáng thấy nét nghi ngờ, cô Rebecca bảo là những cây này 
bảo đảm là Den. unicum nguyên giống (species), không lai một tí nào hết. 
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  Vào giữa tháng 10 năm trước, tôi có đọc bài Dendrobium unicum - Hoàng Thảo Đơn 
Cam của anh Nguyễn Duy, bài này phân tích rất kỹ về Den. unicum và những cây giống nó mà 
người không rành rẽ về lan hay bị lầm lẫn giữa loại này và loại kia như Den. dickasonii và Den. 
lamyaiae, vì vậy sau khi đọc bài viết rất ích lợi đó, bụng bảo dạ là từ giờ trở đi khi mua Den. 
unicum thì nhớ xem cho kỹ. 

       Tôi hỏi có ảnh không thì may mắn quá, cô này tìm trong laptop ra được mấy cái ảnh hoa 
này mới nở vài tháng trước.  Tôi nhìn ảnh của hoa, xem mấy cánh hoa có úp hai bên như cái 
thuyền không?  Xem những đường sọc có kéo dài ra đến cạnh ngoài của cánh hoa không?  Rồi 
cuối cùng là xem hoa có ba đường gân chạy từ họng hoa đến đầu cánh hoa.  Thấy đúng là Den. 
unicum rồi, và những cây này tốt quá mức nên tôi lấy hết cả bẩy chậu.  Giá là $32 một cây, tính 
nhẩm tí nữa ra chỗ trả tìền thanh toán xong xuôi thì chỉ còn $26 trong túi vì tôi chỉ mang theo 
người có $250, nên khi cô Rebecca nói là để mớ lan mới mua ở hàng cô rồi đi đến mấy hàng 
khác, chút nữa hãy đến lấy.  Tôi bảo với cô ấy là tôi đâu còn xu nào nữa mà mua thêm cây này 
cây nọ, cô này thông cảm cười vang lên, mấy người gần đó ai cũng quay lại nhìn hai đứa chúng 
tôi. 

          Về nhà tôi múc một chậu nước, tìm 7 cái giỏ nhỏ cẩn thận bỏ lan vào, tưới từng cây một 
rồi treo lên.  Nghe lời người bán dặn là từ tháng 11 đến tháng 2 chỉ tưới rất ít, chỉ đủ tránh cây 
không bị khô thôi, 7 cây lan qua được một mùa Đông rồi mà vẫn tốt trong lòng tôi mừng lắm, 
tháng Tư trời bớt lạnh tôi bắt đầu tưới ba lần một tuần, rồi thấy cây con loáng thoáng mọc lên từ 
gốc, lúc này buổi sáng dậy ra thăm lan hễ thấy vỏ cây chung quanh gốc khô là tưới, như vậy gần 
như là một tuần cây lan được tưới từ 5 đến 7 lần chứ không ít hơn.  Qua đầu tháng Bảy lá bắt đầu 
rụng, đồng thời nụ hoa cũng nứt ra từ mỗi đốt của thân cây, có nghĩa là một thân dài khoảng từ 
20 đến 30 cm, có khoảng 8 đến 12 đốt là nụ cứ nẩy ra, rất có tổ chức và đều đặn, đốt này nụ ra ở 
bên phải thì đốt kế tiếp nụ ra ở bên trái, dày đặc từ gốc đến ngọn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lúc này tôi không dám cầm ống nước phun vào cây nữa mà nâng niu tưới từng cây một, 
hoa chưa nở chỉ nhìn nụ không thôi ruột gan cũng đủ mát như mới ăn một cốc chè sâm bổ lường 
với đá bào.  Khoảng thời gian đó chị Thảo lên chơi thấy thế thèm quá lại xúi dục tôi gọi Rebecca 
xem có loại này nữa không.  Tôi chỉ gọi cầu may mà cô ấy lại có 3 cây, cô nói mấy cây này cô 
tính để dành cho riêng mình nhưng túng tiền trả tiền nước nên chịu bán đi.  Chị Thảo nghe nói 
tội nghiệp lại bảo tôi gọi Rebecca xem còn có cây lan nào muốn bán nữa không để mua hộ cho 
cô ấy.  
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Thế là hôm sau, đúng vào ngày thứ Bảy cô Rebecca đem qua nhà tôi ngoài 3 cây 
Dendrobium unicum còn có 2 cây Gomesa crispa, 3 cây Nageliella purpurea, 2 cây Dendrobium 
goldschmidtianum, Aerangis luteo-alba và một bộ 4 cây Broughtonia sanguinea.  Về phần 
những cây Dendrobiuum unicum thì cuối tháng Tám là cây nào cây nấy cùng rực rỡ thi nhau lần 
lượt nở những đóa hoa màu cam, sáng cả một góc vườn, ngày nào ra vườn là tôi cũng bị cuốn hút 
đến chỗ đó trước nhất. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gomesa crispa                   Aerangis luteo-alba 
 
 Tháng này bà cháu tôi ở ngoài vườn suốt ngày, chúng tôi mang trà đá, nước chanh tươi, 
bánh mặn, bánh lạt, bánh ngọt ra cái bàn dưới bóng mát của cây hạt dẻ và hai cây lê, cháu thì 
chơi chạy chơi trong vườn, chán thì chơi Ipad, xem phim trẻ con, bà thì đi lên đi xuống sang 
chậu, tưới lan, chỉ thế thôi mà ngày qua mau không ngờ.  

Hồi còn nhỏ tôi cũng có những buổi trưa hè êm ả như vậy.  Rảnh rỗi U tôi và bốn đứa 
con gái quanh quẩn ở cái sân gạch cạnh bờ giếng, dưới tàn cây chùm ruột, cây na, cây dưà, U tôi 
ngồi nhặt sạn, nhặt thóc trong gạo.  Ngày xưa chưa tiến bộ như bây giờ, lúa còn phơi trên sàn xi 
măng gạo nhiều sạn và thóc lắm.  U tôi thường mua gạo của một bà dưới quê gánh lên, trong bao 
nhiêu năm khi chúng tôi còn đi học, mỗi tháng là bà này gánh đến nhà tôi một gánh gạo, U tôi 
thường bảo chúng tôi là gạo của bà Hai sạch hơn hết.  Mặc dù được tiếng sạch mà hễ khi nào có 
gạo mới là U tôi cũng bỏ công ra hết mấy ngày mới 
nhặt xong hai thúng gạo.  Vừa nhặt gạo U tôi vừa răn 
dạy chúng tôi:  

       “Các cụ ngày xưa bảo mỗi hạt cơm là một hạt 
ngọc là đúng lắm, từ cây lúa mà làm ra được hạt cơm 
để bỏ vào miệng là công lao mồ hôi nước mắt của bao 
nhiêu người”. 

       Thế nên ăn cơm không khi nào chúng tôi dám 
bỏ mứa, sợ phải tội, sau này Trời phạt bắt đói thì khổ. 
Còn các cháu tôi bây giờ thì nói sao thì nói, không 
muốn ăn nữa thì ngồi chấm mút cho đến cuối bữa cơm.  
Có lần tôi mở computer cảnh những trẻ em đáng thương đói trơ xương ở Phi Châu cho chúng nó 
xem, lần này có hiệu nghiệm, chiều đó không thấy cơm còn lại trong đĩa.  Được vài ngày rồi 
quên lại chứng nào tật ấy, tôi hỏi có muốn xem ảnh trẻ con không có thức ăn ở Phi Châu nữa 
không ? Hai đứa thất kinh cùng trả lời một lần: 
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      “Không, em không muốn xem mấy cái hình đó.” 

   U tôi ngồi nhặt gạo, chị Vân đang chăm chỉ sên chảo mứt chùm ruột.  Chị Thảo ngồi nhổ 
tóc bạc cho U tôi, U tôi thường gọi là nhổ tóc sâu hay tóc ngứa, lâu lắm từ hồi U tôi mất đến giờ 
tôi không nghe ai dùng chữ “tóc sâu” này nữa.  Tôi hì hục với cái bàn ủi than, ủi quần áo cho cả 
nhà, còn Dung thì tha thẩn quanh đó búng dây thun hay nhảy dây, thỉnh thoảng ngừng chơi chạy 
đến làm nũng với U tôi hay ghé chỗ chị Vân xem mứt đã xong chưa. 

   Những lúc như thế U tôi hay bảo chúng tôi mở radio nghe “cho qua ngày”.  Thường 
thường giờ đó là có chương trình vọng cổ, chúng tôi thì không thích nghe vì nghe vọng cổ buồn 
ngủ lắm nên khi U tôi than là: 

   “Sao người miền Nam họ đặt ra cái vọng cổ này nghe buồn đứt cả ruột!” 

 Thế là chị Vân mừng quá mau mắn bảo: 

    “Vậy để con tắt radio đi nhé, nghe mấy cô này than thở ỉ ôi chán đời thật.” 

 Nhưng U tôi đâu có cho chị Vân tắt radio, vì “Buồn đứt cả ruột” thì buồn, và than như 
vậy chứ U tôi lúc ấy đã mê Thành Được Út Bạch Lan, Bạch Tuyết, Hùng Cường, Lệ Thuỷ, Minh 
Vương lắm rồi.  Tôi nhớ mỗi lần có gánh cải lương ở Saigon ghé qua Nha Trang là U tôi và Bác 
Mai cũng phải rủ nhau đi xem hết mấy đêm.  Nhưng khi gánh Kim Chung về thì hai người lại 
không màng đến, hình như các cụ nói là cải lương phải để người Nam diễn và hát chứ người Bắc 
hát vọng cổ nghe ngang ngang cái tai làm sao ấy Lúc đó có hai cô đào cải lương trẻ là Lệ Thủy 
và Mỹ Châu đang được lăng xê, rất nổi tiếng.  Chúng tôi thì thấy hai cô đều trẻ đẹp, xem ra Mỹ 
Châu có phần mỹ miều hơn.  Thế mà U tôi chỉ thích nghe Lệ Thuỷ hát, bảo cái giọng cô này hát 
lên nghe thiết tha lắm, hát bài nào cũng thấy thấm thía.  Nhà bác Mai có máy quay đĩa, bác ấy 
cũng thích cô Lệ Thủy, mua bao nhiêu là đĩa của cô này, khi nào có đĩa mới của Lệ Thủy là thế 
nào bác cũng rủ U tôi qua nghe. 

     Về phần tôi, lúc còn trẻ tôi chỉ nghe vọng cổ vì bị nghe ké với U tôi mà thôi, chứ không 
khi nào lên cơn ghiền đi tìm vọng cổ để giải trí.  Gần đây nhờ có quen với anh Trương Thái Hoà 
ở Vancouver, ngoài tài viết những bài về hoa lan và đặt những cái tên rất bay bướm cho nhiều 
loài lan quý này, anh còn có tài viết vọng cổ, khi nào viết và thu được bài mới anh hay gửi cho 
tôi nghe trước khi được đăng trên HLVN.  Khác với lúc còn trẻ chê không nghe vọng cổ, bây giờ 
mỗi khi nhận được bài vọng cổ nào của anh Hoà là tôi rủ nhà tôi 
cùng nghe sau buổi chiều cơm nước xong xuôi.  Mới đầu chỉ nghe 
để thưởng thức tài viết vọng cổ của anh Hoà, nhưng vào mấy tháng 
trước anh có gửi cho tôi bài Tình Viễn Xứ do cô Kim Thu hát, 
giọng của cô này nghe hay quá, tha thiết và ngọt ngào, nghe quen 
quen như tôi đã từng được nghe ở đâu lâu lắm rồi, ngày hôm sau 
nhà vắng vẻ tôi mở bài Tình Viễn Xứ ra nghe vài lần nữa, lúc đó 
mới nhận ra là giọng ca ngọt và tha thiết này y hệt giọng ca cô Lệ 
Thủy tôi nghe với U tôi hồi xưa, thêm một cái nữa là hình như Kim 
Thu còn có làn hơi rất phong phú, lúc lên xuống mấy câu vọng cổ 
nghe rất êm tai, ru hồn người nghe dễ dàng. 

     Nghe xong, tôi Email hỏi anh Hoà có phải cô Kim Thu này 
hát giống cô Lệ Thủy hồi đó không ? Anh Hoà trả lời là đúng như 
vậy.  Tôi còn tìm trên YouTube những bài Kim Thu hát để nghe thêm.  Anh Hoà lại gửi cho tôi 
thêm bài Tình Chị Duyên Em.  Mới đây anh lại Email qua bài Ai Qua Đời Tôi, bài này Kim Thu 
hát hay tuyệt, bài vọng cổ anh Hoà viết rất hợp với giọng của cô, trong video này cô mặc áo dài 
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nền trắng, tóc xõa ngang lưng đứng hát ở một cái sân sau tráng xi măng có ánh nắng lung linh, 
có lu nước, cây ổi, và mấy chậu kiểng.  Trên cây ổi có treo độ chục cây lan, cảnh này không khác 
gì mấy những trưa hè xa xôi lúc chúng tôi còn bé quây quần với U tôi, vừa làm việc vừa nghe Lệ 
Thuỷ hát vọng cổ, chỉ thiếu cái giếng là đủ bộ. 

  Thú thật tôi đã xem và nghe bài này trên dưới 10 lần rồi, cố ý tìm lại chút kỷ niệm xưa có 
cô Kim Thu hát vọng cổ ở mảnh sân sau mộc mạc đơn sơ, phảng phất những hình ảnh cũ có U 
tôi, các chị và Dung, những hình ảnh êm đềm muôn đời chẳng có gì làm phai nhạt được... 

  Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle tháng 9, 2014. 
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