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Tâm Tình Tây Bắc, Seattle Tháng Ba 12-2015: Bất Ngờ 

 

 
 Hôm trước trang Hoalanvietnam.org có đăng bài Bạt Lan Ruồi của bác Bùi Xuân Đáng. 

Bác viết về lúc Bác thu dọn vườn lan để tránh những cơn gió lạnh bắt đầu lai rai tấn công vùng 

Tiểu Sài Gòn, thì bất ngờ khám phá ra Cây Lan Ruồi (Pelatantheria insectifera) đang đơm nụ, 

sửa soạn ra hoa.  

 

Đọc xong bài của Bác, tôi thấu hiểu được hoàn 

toàn tâm trạng sảng khoái vui mừng của Bác khi bất chợt 

khám phá ra nhánh lan ruồi đang ra nụ.  Không những đã 

hiểu được niềm vui nhỏ của Bác, tôi còn vui lây theo Bác, 

cứ nghĩ đến cảnh Bác hân hoan gọi cô Huệ ra xem cây 

hoa là tôi cũng thấy lòng lâng lâng, tủm tỉm cười một 

mình, mà chắc là không phải chỉ một mình tôi mới cảm 

thấy niềm vui của Bác, mà chắc là tất cả những ai yêu quý 

cây cảnh, nhất là lan thì ai cũng hiểu được cái niềm vui 

ấy.    

                                                  

 Tôi cũng có một cây Bạt Lan Ruồi chị Thảo cho, 

trước khi được đọc bài của Bác Đáng, vào tuần trước đó, 

mỗi ngày nói chuyện điện thoại với chị Thảo.  Chị cứ tấm 

tắc khen cây Lan Ruồi của chị Vân đang nở hoa tưng 

bừng, và chị cũng xem chừng cây lan của chị có ra được 

cái nụ nào không, một tuần sau đó chị báo tin là cây của 

chị cũng ra nụ rồi, nhưng không nhiều bằng của chị Vân.  

 

 Tôi hỏi chị Thảo rằng chị thấy chị Vân để cây lan đó ở chỗ nào, chị Thảo bảo là thấy cây 

lan được treo ở chỗ nhiều nắng cùng với đám Vanda.  Nghe xong, thế là tôi cứ nghĩ rằng mình 

thất bại rồi, vì có lần cô Monica người Ấn Độ đến chơi, nói chuyện về cây Lan Ruồi, cô ấy bảo 

là Ba cô ấy hay treo cây lan này ở chỗ bóng mát của mấy bụi chuối, nên tôi bắt chước theo, để 

cây này trong chỗ mát đã mấy tháng nay, nghĩ là cây Lan Ruồi của mình không thể nào có hoa 

được vì không đủ nắng, chẳng nên bon chen ra tìm xem có cái nụ nào cho mất thì giờ.  Nhưng 

sau khi thấy Bác Đáng khoe cây Lan Ruồi của bác đang có hoa.  Tôi bảo thầm là cây lan của bác 

Đáng, của chị Vân, của tôi cùng là những cây được chia ra từ cây lan lớn của chị Thảo, từ  Đông 

qua Tây, cây của ai cũng đã ra hoa hết, vậy thì ta cũng nên ra xem thử xem sao, thế mà tôi cũng 

rất may mắn, chẳng thua gì các vị kia, cây của tôi cũng nở được 6 cái hoa xinh xắn, to bằng 6 

con nhặng.    

 

 Lúc này, khí hậu đang đổi từ ấm qua lạnh, lan bắt đầu phải mang lai rai vào nhà, cây nào 

chịu lạnh giỏi thì ở ngoài trời, cây nào như tiểu thư yếu ớt phải mang vào nhà trốn lạnh trước.   

Vì vậy những cây lan như đang ở vào tình trạng di tản di dân: một mớ ở ngoài vườn, một mớ ở 

Sunroom, một mớ ở Greenhouse, không thể nào trông nom cho xuể, có phần sao lãng bề này bề 

nọ, nhất là những cây lan còn ở ngoài vườn, ỷ y vài ngày lại có một cơn mưa, nên cả hai ba tuần 

mặc kệ cho nước Trời, không phải tưới nên tôi không ghé mắt đến. 
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Hôm trước một buổi sáng đứng trong cửa sổ, vừa đánh răng vừa ngắm cảnh vườn, thấy 

loáng thoáng những điểm màu vàng chỗ treo cây lan Pleurothallis phalangifera, nghĩ thầm trong 

bụng chả nhẽ cây này ra hoa vàng kín cả cây rồi mà mình không hề hay biết hay sao. Vội vàng 

súc miệng, rửa mặt xong, khoác cái khăn choàng, chạy ra chỗ treo cây hoa, thì đúng là những 

đóa hoa vàng mơ đã phủ đầy bụi lan to bằng vòng tay ôm của tôi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế là quên cả lạnh, cả gió, đứng ngây người ra ngắm, hết 

chạy vào nhà lấy máy ảnh chụp. rồi lại mang cây lan vào 

nhà để ngay ở phòng khách để nhìn cho rỏ.  Cây này năm nay không biết có phải được treo đúng 

chỗ, tưới đủ nước, cho đủ phân hay không mà ra hoa tứ tung, có cành còn nẩy ra đến hai nhánh 

hoa chứ không phải một nhánh như lệ thường.  Hôm ấy mải mê với cây lan này, xuýt nữa quên 

đưa cháu đi học, con bé phải chạy đi tìm bà nhắc mấy lần, lúc ấy mới trở về thực tại, mới nhớ là 

cái vụ ngắm hoa, xem hoa trong khoảng thời gian bận rộn từ 6:30 sáng đến 9:30 sáng là không 

thể nào có được trong thời khóa biểu của những ngày trẻ con đi học. 

 

Đưa cháu đi học xong, vì có cây lan 

nở đang chờ ở nhà nên tôi bỏ bỏ chương 

trình đi chợ, về đến nhà, vào bếp, xúc một 

đĩa cơm trắng, bỏ vài con tôm rim đỏ ối trên 

cơm, gắp một nhúm rau lang luộc xanh ngắt 

để bên cạnh tôm, rưới một muỗng nước tôm 

rim có thịt ba chỉ thái nhỏ sền sệt lên trên rau 

lang, gắp thêm vài miếng kim chi làm bằng 

củ cải vào để bên cạnh tôm và rau, cuối cùng 

dùng kéo xắt hai qủa ớt Xiêm còn xanh lên 

đĩa cơm.  Xong xuôi, mang đĩa cơm ra ngồi 

ở cầu thang chỗ có chiếc đôn sứ để cây hoa, 

vừa thưởng thức hoa, vừa từ từ ăn bữa lót 

lòng theo kiểu nông dân.  Giây phút này, tôi 

tự cho mình là người hạnh phúc hơn ai hết ở trên đời... 

 

 Không chỉ riêng có cây Pleurothallis philangifera mới cho tôi cái ngạc nhiên ấy, mùa Hạ 

gần như suốt ngày tôi quanh quẩn ở ngoài vườn, khi thì tưới, khi thì xẻ lan từ cây lớn ra những 

cây nhỏ, khi thì sang chậu, cho nên hầu như lúc nào những cây lan cũng được tôi chú ý đến. 
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Nhưng từ đầu mùa Thu đến cuối mùa Thu, rồi những ngày sang Đông, vì tình trạng lan ở trong 

nhà và ở ngoài vườn hỗn loạn cả lên, không đâu vào đâu, lan lại được khí hậu mát, giảm tưới 

nước đi, cho nên vài ba ngày có khi một tuần tôi mới ra vườn một lần và khi nào ra đó tôi cũng 

bắt gặp một cây hoa nở bất ngờ.  Cây Isochilus aurantiacus, lá đã nhỏ như lá cỏ, hoa cũng nhỏ, 

lại ra ở tuốt luốt chỗ đầu mút của cành lá, nụ hoa chỉ nhỏ bằng hạt lúa, nên tháng trước tôi cũng 

chẳng biết nó ra nụ lúc nào, nở hoa lúc nào cho đến khi ra vườn, thấy những chấm màu cam phủ 

đầy chậu lan, mới thất kinh cho mình cái cảm tưởng là những cây lan này có linh hồn, nó biết là 

mình có chiều bỏ bê nó, nên nó buồn, tức tốc ra hoa để níu kéo sự chú ý của chủ nhân chăng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vừa ăn cơm, vừa ngắm lan, vừa suy nghĩ nếu cây lan Pleurothallis philangifera to như 

thế này, mỗi cái lá của nó to và dài bằng nửa cánh tay người lớn, tính từ vai đến khủy tay, mà 

mình còn vô ý không biết nó nở hoa từ lúc nào thì chắc là còn nhiều cây lan nữa hoặc đang ra nụ, 

hoặc đã nở hoa rồi mà mình không biết. Thế là quyết định sau khi ăn sáng xong là sẽ bỏ tất cả 

công việc nhà qua một bên, đi kiểm soát hết một vòng xem còn kiếm được cây lan nào đơm nụ, 

cây lan nào nở hoa không? 
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Y như đã nghĩ thế nào cũng tìm được mấy cây lan nở “bất ngờ”, chỉ 2 tiếng đồng hồ tôi 

vớ được đến mấy cây đang âm thầm lặng lẽ khoe nụ, khoe hoa.  Xin kể ra đây: trước hết là cây 

lan Isochilus linearis với những bông hoa nhỏ màu tím đong đưa trên ngọn lá, rồi đến cây 

Dendrobium findlayanum treo ở cửa sổ phòng khách, cành dài thòng xuống gần sát đất, ở cuối 

hai cành lá, thấy nở ra vài cái nụ mập tròn.  

 

Đám Oncidium twinkle cũng có đầy những cành mảnh mai như sợi cước, bám đầy những 

nụ hoa nhỏ. Và ngược lại với cây Pleurothallis phalangifera to lớn kềnh càng là cây 

Pleurothallis grobyi, nhỏ xinh bằng nắm tay cũng ra đầy những nụ màu vàng.  Và cây Restrepia 

antennifera bốn năm nay cành và lá thì phát triển hết cỡ, chia ra được không biết là bao cây nhỏ 

rồi, nhưng chẳng thấy mặt mũi cái hoa nào, hôm nay tìm kiếm, chợt thấy những cành nhỏ ló ra từ 

đám lá, đếm được 6, 7 cái nụ màu nâu tím, mừng ơi là mừng, vội vàng xách cây này mang lên 

Sunroom để lan và người ra vào có nhau. 

 

 Còn những cảnh đi chơi đâu đó, xa vườn lan từ một 

tuần đến mười ngày mới về, thế nào cũng được thấy những 

cây lan nẩy hoa bất ngờ làm chủ nhân sững sờ cả người, có 

nhiều người kinh nghiệm được sự này lắm.  Một lần tôi đi 

chơi ở Michigan về, xuống xe là chạy ra vườn sau, đã đứng 

như trời trồng trước cây lan Trúc Mành lả lơi trước gió, trên 

những cành lá mảnh mai là đầy những bông hoa tím điểm 

nụ vàng đẹp mê hồn. 

 

 Chị Thảo mỗi lần đi chơi xa đâu về cũng hay gọi tôi 

khoe là ra thăm vườn thấy cây Cattleya nở bung ra mấy đóa 

hoa lộng lẫy, hay bụi Oncidium sphacelatum lúc đi chẳng 

thấy dấu hiệu gì, lúc về thì đã có mười mấy cành hoa vươn 

lên dài cả thước... 

 

 Đến cô người Tàu tên Helen làm tóc cho tôi, hôm trước tôi ghé qua tiệm, đứng chơi gần 

cây hoa Phalaenopsis của cô ấy, thấy chỉ còn lá, vui miệng nói là cây này chắc sắp được mang về 

nhà rồi, cô ấy bảo:  

 “Không đâu, hôm kia chồng tôi đã ôm nó ra cửa, định mang ra xe thì tôi chợt thấy ở 

dưới gốc nứt ra một cành hoa, thành ra tôi lại bảo nhà tôi để lại tiệm, bà nhìn thử xem, cành hoa 

ra được dài hơn một inch rồi đấy...” 
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 Tôi cúi xuống chậu hoa, nhìn vào dưới gốc, quả thật có một cành hoa xanh nõn nà với 

khoảng chừng 3 cái nụ đang vươn ra.  Thế là từ người chơi lan chuyên nghiệp có mấy trăm cây 

lan đến người lâu lâu mới có một cây lan thường để chưng cũng đều được những cái cảm giác 

bất ngờ thích thú ấy.  

 

 Nói đến chuyện “bất ngờ” thì cũng phải nhắc đến tuần trước, sáng Thứ Hai, bận rộn, 

đang thu dọn nhà cửa,đang đứng nghỉ mệt thì ông đưa thư bấm chuông, đưa cho gói quà của chị 

Tưởng Kim Xuyến từ California gửi lên.  Vào tháng này chị Xuyến gửi quà thì thế nào cũng phải 

có gấc chín chị trồng trong vườn, vài năm tôi lại nhận được một lần gấc của chị, mở gói ra, đúng 

là có hai quả gấc chín đỏ, kỳ này, còn kèm theo là một mớ rau ngót tươi xanh. 

 

Thế là mừng hết cả mệt, tôi đi lấy bao ny lông gỡ gấc ra, để vào tủ lạnh, chiều hôm đó 

sẵn có giò sống mới làm, tôi nấu cho nhà tôi tô canh rau ngót ngon và ngọt.  Gấc thì tính là sẽ để 

dành vài hôm nữa ăn hết thức ăn ngày Lễ Gà Tây còn lại rồi sẽ thổi một nồi xôi gấc, nhưng nghĩ 

đến là đã thấy thèm, thế là trong đầu cứ bị đĩa xôi gấc béo ngậy ám ảnh.  Tối hôm sau trước khi 

đi ngủ, bỏ gạo vào ngâm, gỡ gấc ra trộn với rượu. Sáng dậy, đổ gạo ra rá cho ráo nước rồi trộn 

gấc đã ngâm rượu vào để đó, chờ đến 10 giờ, tiệm thịt quay mở cửa là lái xe đi ra mua ngay một 

kí thịt ba chỉ quay, bắc chõ lên xôi được hai đĩa 

lớn, ăn trưa bằng xôi gấc ngọt ngọt với thịt quay 

mặn mặn, ngon đâu mà ngon lạ ngon lùng, mỡ của 

miếng da ròn rụm trộn với miếng xôi gấc dẻo và 

ngọt ngào, ăn béo như thế mà không thấy ngán, 

ngon miệng ăn hết một nửa đĩa xôi lúc nào không 

biết... 

 

 Cuối cùng là một chuyện “bất ngờ” nữa có 

dính một chút đến lan.  Lâu ngày tôi không được 

gặp cô Monica là cái cô bạn trẻ người Ấn Độ, 

người đã kể cho tôi biết bao nhiêu là chuyện hấp 

dẫn về lan của xứ Ấn Độ, mà tôi đã chia xẻ với độc giả trước đây.  Không gặp được vì Keshia 

con của cô ấy và Zenobie là cháu ngoại của tôi năm nay không còn học chung một lớp nữa, nên 

lâu lâu tôi thấy cô ấy lái xe loanh quanh chung quanh trường đón con gái vào giờ tan học.  Khi  

nào cũng thấy cô lái xe rất chậm, rất cẩn thận với một nét mặt thật là căng thẳng.  Tôi đi ở dưới  
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đường cũng ráng vẫy nhưng hình như là vì quá chú tâm vào việc lái xe nên cô ấy không nhìn 

thấy tôi.  Hôm kia tôi gặp người hàng xóm của cô ấy là bà Pari, người Iranian, tôi than thở là lâu 

nay không có dịp gặp cô Monica, hồi xưa cô ấy chưa lái xe thì còn gặp, bây giờ lâu lâu mới thấy 

cô ấy ở ngoài đường, mà cô ấy lại lái xe cẩn thận quá nên không trông thấy tôi vẫy tay chào cô 

ta.   

 

 Bà Pati bảo: “Monica nó đâu có dám lái xe đi đâu ngoài việc đưa Keshia đi học.” 

 

 Tôi hỏi: “Sao lại nhát đến thế vậy, cô ấy còn trẻ mà?” 

      

 Bà Pari trả lời: “Không dám đi đâu ngoài việc đưa đón Keshia đi học, vì Monica chưa có 

bằng lái tiếng Mỹ, cô ây còn đang dùng bằng lái Ấn Độ mà.” 

 

     Tôi thất kinh hồn vía, thế mà từ ngày Monica lái xe đến nhà tôi, tôi cứ tưởng cô ấy có 

bằng lái của Mỹ rồi, ai ngờ mấy lâu nay cứ lái xe với bằng lái Ấn Độ mà đi khơi khơi, đáng sợ 

thật.  Thảo nào mỗi lần bắt gặp cô ấy lái xe ngoài đường là thấy cô ấy chỉ chăm bẳm vào việc lái 

xe chứ không chú ý gì đến chuyện thế nhân ngoài đời kia.  Hôm nào gặp cô ấy thì tôi phải 

khuyên là đi thi cái bằng lái xe ở Mỹ đi, chứ lỡ rủi ro gặp tai nạn, cảnh sát họ hỏi đến bằng lái là 

lôi thôi to. 

 

 Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle tháng Giêng, 2016. 

                                                       

 

 

          Phạm Hảo 

        

 


