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Green Thumb Festival
Mỗi năm ở St. Petersburg, cơ sở chuyên lo về trồng cây trên đường phố và săn sóc các
công viên có tổ chức một hội bán cây gọi là Green Thumb Festival. Nơi được chọn để tổ chức
hội này là Walter Fuller Park và Azaleas Park. Hai
công viên này nối liền nhau nên rộng bao la, chung
quanh có đường bọc tráng xi măng rộng đủ bốn người
đi sát cánh nhau, sở tôi làm việc nằm cạnh ngay đấy,
nhiều buổi trưa buồn buồn tôi hay ra đấy đi bộ, hết một
vòng thì cũng mất phải 45 phút.
Ở đấy có những bãi cỏ xanh tươi, những giậu
cây được cắt, tỉa gọn gang. Rải rác giữa những sân cỏ
đó là những cây sồi cao ngất, cây nào cũng già ít nhất
cũng phải trên trăm tuổi. Green Thumb Festival được
bày hàng ngay tại khu đất này, rộng rãi, mát mẻ trong
nắng ấm và gió mát của đầu mùa Xuân, thường thường
là cuối tháng Tư là ngày hội, ngày này đã được radio,
truyền hình, báo chí quảng bá rộng rãi vì ai ai cũng mong chờ, người nào không thich trồng cây
sợ mó tay vào đất cát bẩn thỉu thì chỉ cần đi dạo chơi ngắm kỳ hoa dị thảo, muôn loài muôn
giống lạ mắt tươi tốt, chen chúc nhau dưới bóng mát của những cây sồi, người và cây cối tất cả
trông tươi, vui như được truyền sức sống của mùa Xuân, trong tiếng nhạc rộn ràng rộn ràng
chan hoà một vùng đất rộng…
Ngay sau khi đọc báo được tin ngày có
Green Thumb Festival là chị Thảo bắt đầu loan
truyền cho hết tất cả chị em bạn bè, đến gần ngày
thì còn bỏ công nhắc nhở, hò hẹn để đi với nhau
cho vui. Chị ấy không nhắc thì cũng có người gọi
điện thoại hỏi, như hai ba hôm nay chị ấy mới kể
là cô Kim Oanh hỏi chị trên Face Book là ngày
nào có Green Thumb Festival? Tháng này mà có
việc cần phải đi tiểu bang khác chơi với các cháu
chị ấy cũng phải thu xếp làm sao mà những ngày
đi xa không nằm trong cái ngày cuối tuần có cái
hội này.
Ai cũng nôn nao chờ đến ngày để đi.
Nhưng ra được đến đấy vào giờ nào, sớm hay muộn thì phải tuỳ theo tính tình và “hoàn cảnh”
của mỗi người. Như chị Thảo rảnh rỗi, có thì giờ và qúa mê nên từ ngày hôm trước đã ra nhà
băng lấy tiền, sáng sớm đã sửa soạn ăn điểm tâm đầy đủ cho chắc bụng và lấy sức, thì chị đã có
mặt ở đấy một tiếng trước khi mở cửa... Chị Vân tính nết thong thả, kề cà và thích đi với bạn,
nên khi thức dậy, trang điểm, thêm vài lần điện thoại, thì chị phải có mặt ở đấy sau giờ mở cửa
khoảng một hay hai tiếng. Cô Kim và tôi ham tiền nên đi làm thêm ngày thứ Bảy, mãi đến trưa
mới ra đến đó được.
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Mục đích của chị em chúng tôi nhắm vào Green Thumb Festival là những cửa hàng lan,
thường thường là có đến cả chục hàng bán lan chứ không ít. Đặc biệt có một cửa hàng của hai
cụ người Mỹ đã trọng tuổi, cả cụ ông lẫn cụ bà đã tròm trèm 80 tuổi, gian hàng của các cụ
không có nhiều lan, nhưng năm nào cụ cũng mang ra vài cây lan lão, người Mỹ gọi những cây
này là specimen, mà các cụ đã trồng từ mấy chục năm trước, nay chắc mang ra bán dần cho rộng
chỗ, có lẽ sợ sức khỏe không cáng đáng nổi những cây kếch xù đấy nữa, chị Thảo canh chừng
chặt chẽ cửa hàng này, có nghĩa là 9 giờ sáng hội mới mở cửa, trước giờ này chị đã đứng ngoài
canh, đến giờ là chị đi thẳng vào hàng lan của ông bà, chộp ngay lấy cây lan mà chị đã đứng bên
ngoài ngắm nghía chấm điểm tự nãy giờ, năm nào cũng được ít nhất là một cây lan lớn, xum xuê,
mà giá lại rất rẻ.
Đáng kể nhất là một năm chị mua được cây Hoàng Thảo Thuỷ Tiên Vàng ( Dendrobium
densiflorum) có gần chục chùm hoa vàng thả xuống như những quả dứa chín mùi treo ngược, cây
to như thế mà cụ bà chỉ đòi có 35 đô la, chị Thảo mang về, chúng tôi ngắm nghía, bảo nhau cây
này mà vườn ông Luis Del Favero là vườn lan chuyên bán lan rừng của Thái Lan và Việt Nam
thì rẻ nhất cũng phải là 150 đô la. Lần nữa vừa vào cửa chị phóng vào hàng đó ngay mua được
cây Ascocentrum pumilum màu tím, có được 20 nhánh hoa mà giá chỉ có 50 đô la, loại này là
một loại mini Vanda, cành mọc ra không chĩa thẳng lên như loại Vanda lớn mà những
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nhánh con lại mọc chĩa ra bốn phương tám hướng làm thành một cái hình tròn như trái banh, cây
mà chị Thảo mua được trông giống như vậy, các cây nhỏ đã chĩa ra phủ đầy cái chậu gỗ vuông,
nhìn chỉ thấy lá xanh đậm, hoa tím nhạt man mác, ai trông cũng phải thích, chị bảo sau đó xách
cây này đi đây đó trong khu hội Green Thumb nhiều người chặn lại hỏi mua ở đâu, chị Thảo bảo
là chỉ có một cây này thì chị đã mua rồi, nên có vài người thích quá đòi mua lại với giá cao hơn.
Trong lúc chị Thảo tung hoành trong Green Thumb Festival thì cô Kim và tôi vẫn còn
phải đang ngồi ngoan ngoãn làm việc trong sở, làm cố cho xong việc mà lòng dạ nôn nao nóng
như có lửa cháy trong ấy, cứ nghĩ đến cỏ cây hoa lá tưng bừng ở ngoài kia mà bốn cái chân của
chúng tôi cứ muốn bước ra cửa đi về. Vì sở tôi nằm cạnh chỗ này, nên 4 giờ sáng cô Kim và tôi
đã mắt nhắm mắt mở có mặt ở sở để đến 12 giờ là xong công việc. Càng nôn nao hơn nữa là lúc
7 giờ sáng giờ nghỉ giải lao chúng tôi đã đi bộ một vòng quanh đó khi mà những người bán hàng
đang lục tục bày hàng, sửa soạn để mở cửa lúc 9 giờ sáng. Hàng nào có cây lạ là chúng tôi đã
rảo mắt một vòng nhìn thấy hết rồi, chỉ không được mua mà thôi, đi một vòng cho đỡ ghiền rồi
lại phải vào sở làm việc, có năm chị Thảo còn phá không để cho ngồi yên, chị mua được cây
Pachypodium densiflorum hoa màu vàng, loại này giống y hệt Sứ Thái Lan (Desert Rose) nhưng
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thân có gai, được cây hoa lạ và đẹp mừng quá, chị lái thẳng xe vào sở tôi, nghe tiếng bấm
chuông chạy ra thì thấy chị Thảo đứng đó, tay bưng cây hoa cười hớn hở khoe chúng tôi. Có năm
chị mua được cây Dendrobium aggreatum gắn vào miếng gỗ, cây lớn lắm, miếng gỗ to như
quyển vở học trò phủ đầy những cành, những lá và hoa tươi tốt.
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Mỗi lần chị Thảo ghé khoe “chiến lợi phẩm” là cô Kim và tôi lại cuống cuồng cả lên, bây giờ
ngồi nghĩ lại những lúc ấy, phải nói theo kiểu người Mỹ là “So Much Fun “
Nhưng cuối cùng cô Kim và tôi cũng ra được
Green Thumb Festival như mọi người, Chúng tôi để xe ở
sở vì theo kinh nghiệm của những năm trước biết không
thể nào tìm được chỗ đậu xe, đi như bay ra ngoài đấy như
sợ người ta mua hết của mình. Chị Thảo thì đã mua được
những cây đặc biệt và đã mang hết ra xe rồi, nên giờ đây tà
tà thong thả chờ chúng tôi đến để nhập bọn. Rồi thì lần
lượt gặp được chị Vân và biết bao nhiêu là người quen, ai
nấy bận rộn khuân cây, vác chậu nhưng mặt mày thì hớn
hở. Có lần chúng tôi vào một hàng lan của ông này, năm
nay là lần đầu tiên ông ấy bán ở đây, tìm được cây
Dendrobium dicolor cao hơn một mét, loại lan này bên ta
hay gọi là lan nắng, chịu ấm và tăng trưởng rất mạnh (
Xin vào hoalanvietnam.org đọc Dendrobium Nắng,
spatulata của Bùi Xuân Đáng).
Lúc đó chúng tôi rất thèm có được một cây Dendrobium
loại cao này nhưng tìm chưa ra, nay mua được mừng qúa,
hỏi ông chủ còn cây nào nữa không, ông ấy bảo ở đây thì
không còn nữa nhưng ở tiệm thì nhiều lắm. Tôi vội hỏi địa chỉ của tiệm, định hôm nào sẽ đi qua
bên ấy mua thêm vài cây nữa
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Cầm địa chỉ trong tay rồi, tưởng là hôm nào sẽ đi như trong lòng vừa nghĩ, ai ngờ chị
Thảo rủ đi qua bên đó ngay, tôi trở lại hỏi ông chủ lan là ông ấy đi bán ở đây thì cửa hàng ở nhà
có mở hay không? Ông ấy bảo có vợ và em trai của ông ấy ở nhà, thế là chị Thảo và tôi đi ra xe,
lái thẳng qua bên đó, vào tiệm, mê mẩn vì ông này có đến gần hai chục cây Dendrobium
spatulata, chúng tôi chọn bốn cây lớn nhất, ba giống khác nhau, gồm có hai cây Dendrobium
Helix hai màu khác nhau, một cây Dendrobium taurinum và một cây Dendrobium johannis, say
sưa ngây ngất vì bất ngờ tìm được loại lan mình thèm thuồng mong muốn bao nhiêu năm nay,
chị Thảo còn nói “Thấy không, nếu không đi Green Thumb Festival thì làm sao mà khám phá ra
cái tiệm lan này”.
Có một năm nữa, buổi sáng lúc 7 giờ cô Kim và tôi cũng ra khỏi sở đi thám thính các
cửa hàng, thì bắt gặp sở trồng cây của thành phố đang sửa soạn bày cây ra bán, họ bán rất rẻ kiểu
vừa bán vừa cho, tôi nhớ là chỉ có 3 đô la một cây Những loại cây khác như cây Trúc Đào, cây
Bằng Lăng thì tôi không quan tâm, nhưng tôi thấy họ còn có đến cỡ 100 cây Red Bud ̣(Cercis
canadensis), bên mình không có cây này nên có lẽ không có tên Việt. Loại cây này thân mộc
như cây hoa Đào, lá có hình giống như quả tim, khi mùa Đông lá rụng hết, đến mùa Xuân những
nụ hoa đỏ li ti mọc từ trong thân, trong cành cây, đẹp không tả được.

Tôi tìm cây này đã gần 5 năm nay mà không có, nên khi đến gần hàng rào, hỏi một nhân viên ở
đó có phải cây này là cây Red Bud không, ông ta bảo là đúng rồi. Thế là chúng tôi không cần đi
xem thêm làm gì nữa, quay về sở cố làm cho xong chuyện, rồi trước 9 giờ để cô Kim một mình
làm việc, tôi bươn bả ra khỏi sở, đứng xếp hàng ở ngay chỗ bán cây Red Bud, họ vừa mở cửa là
tôi chạy vào xách ngay 10 cây cho tôi và 2 cây cho cô Kim, lúc đó còn sớm nên chỗ đậu xe còn
dễ, tôi quẳng những cây mới mua lên xe rồi chạy vù về sở, tiếp tục làm việc.
Tôi khám phá ra cây Red Bud 5 năm trước, mà đến nay mới tìm được mà trồng là vào một
mùa Xuân, tôi đi chơi ở thành phố New Orleans ở miền Nam nước Mỹ, thành phố này có một
khu phố cổ của người Pháp lập ra gọi là French Quarter, chỗ này thì hầu hết như là ai đến New
Orlean cũng phải ghé. Tôi tò mò tới đó xem cho biết, sau khi thưởng thức cà phê sữa và bánh
rán beignet nóng hổi có rắc đường bột tại tiệm cà phê nổi tiếng Du Monde mở cửa 24/24 ở
đường Delatur, tôi đi lần ra bờ sông Mississippi nằm ngay cạnh đấy để ngắm cảnh, thì mắt đập
vào ngay một rặng cây, trên những cái cây này không có một chiếc lá nào cả mà toàn là những
cái nụ màu đỏ tiá, dưới ánh đèn đường rặng cây hoa này đẹp lạ thường, vì tôi chưa từng bao giờ
thấy trong đời, hỏi một người đàn bà đang chụp ảnh những cây này thì bà ta vừa xuýt xoa ca
tụng vẻ đẹp của cây này vừa cho tôi biết tên cây này gọi là cây Red Bud. Mê qúa tôi bắt chuyện
với bà ngay để hỏi thêm về cây này, tôi bảo tôi đang sống ở Florida, không biết cây này có trồng
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ở dưới đó được không mà tôi ở đấy gần 20 năm rồi mà chưa từng được gặp cây này. Bà ta bảo
mặc dù là ít người trồng cây này ở đưới đó nhưng bà đã từng thấy cây này ở Florida rồi, nên về
đó nếu tôi chú ý, thế nào cũng có ngày gặp.
Đi chơi về tôi đi hết một vòng các tiệm bán cây nhưng không chỗ nào có bán. Mùa

Xuân năm sau tôi quyết định đi bộ trong những xóm cũ ở thành phố tôi ở để tìm cây này, tôi nghĩ
là mùa Xuân hoa nở mới dễ nhận diện được, Đi bộ vào xóm Old North East mà không thấy tăm
hơi, một buổi chiều đi tập thể dục về tôi lại lái xe vào xóm đó, ngang một căn nhà ở góc đường
Popular và Số 2 thì giật nẩy mình vì cây mà mình tìm bao nhiêu lâu nay đang tưng bừng cả một
góc trời ở đây. Tôi vội vàng tìm chỗ đậu xe rồi đi bộ một vòng, đi dọc rồi lại đi ngang, vì nhà
nằm ở góc đường nên phía Nam là bên hông nhà họ trồng 5 cây, phía Tây là mặt tiền của nhà họ
trồng năm cây nữa, tổng cộng là 10 cây Red Bud đang nở hoa làm thành một hàng rào màu tía
cao khoảng 5 mét bao bọc hai mặt của căn nhà.
Ngày hôm sau và cả tháng sau đó, tôi cứ lái xe vào xóm đó, đậu xe ở một góc rồi đi bộ ngang
căn nhà đó ngắm hoa mỗi ngày. Hoa tàn, tôi lại đi vào đó canh chừng để lấy quả về lấy hạt mà
gieo, quả dài như quả đậu Đà Lạt. Ba năm liền như vậy, không hiểu sao mà không có được một
cây nào, sau này có Internet đọc thì mới biết là hạt của loại hoa này nhiều khi nằm yên ở dưới đất
bao nhiêu năm mới chịu nẩy mầm.
Vì thế mà tôi đi chầu chực lấy hạt về gieo hàng năm mà đâu thấy một mầm sống nào xuất
hiện đâu, nên thấy ở Green Thumb Festival bán cây này là không bỏ lỡ cơ hội, tôi mua cả chục
cây là vậy, vừa cho mình và để dành đấy, bạn bè ai muốn trồng thì cho. Được cây rồi tôi trồng
hai cây ở trước nhà và hai cây ở vườn sau, hân hoan vì mộng đã thành. Nói đến đây thì cũng
phải kể cho xong hết sự tình những cây Red Bud của cái nhà trong Old North East. Một ngày đi
ngang đó tôi thấy nhà này treo bảng bán nhà, tự
nhiên tôi thấy lo lo cho mấy cây Red Bud, mà
đúng như rằng, mùa Xuân năm ấy tôi lại đến hẹn
lại lên đi ngắm hoa, thì hởi ôi, người chủ mới đã
chặt trọn vẹn 10 cây Red Bud, chặt sạch sành
sanh, không xót một cây nào, tim tôi nhìn cảnh
này, tự nhiên như bị ai bóp mạnh, nghe “sao có
tiếng sóng ở trong lòng”. Còn đau khổ cho tôi
hơn nữa là họ thay thế những cây Red Bud bằng
những vây Hong Kong Orchid Trees( Lan Móng
bò ), những cây này còn nhỏ lắm, mới cao độ một
mét là cùng, tôi tự nhiên thấy chán cho đời, rồi lại nghĩ đến người chủ cũ của căn nhà này thấy
cảnh này thì còn tiếc, còn bực đến đâu.

Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org/

Lên ở miền Tây Bắc này, khí hậu đúng như ở Đà lạt ở Việt Nam, mùa Xuân đến hoa nở
tưng bừng, ở xóm tôi, tôi cũng tìm được vài nhà có trồng Red Bud, cái nhà ở góc đường gần nhà
tôi lại có đến 4 cây, 3 cây trồng ở phía Bắc và 1 cây trồng ở phía Đông của căn nhà, nhà này
cũng mới đổi chủ, tôi sợ những cây này lỡ xui bị chung số phận như những cây ở Florida nên
một hôm gặp bà chủ của căn nhà ấy tôi có nói “Bà có 4 cây Red Bud quý qúa, lá của loại này lại
màu đỏ chứ không phải màu xanh, loại này đắt lắm đây, tôi ít gặp ở đâu.”
Câu trả lời của chủ nhà làm tôi mát lòng mát ruột: “Tôi biết chứ, tôi thích cái vườn hoa này
lắm, nhất là mấy cây Red Bud, tháng Tư năm ngoái khi tôi đến xem nhà để mua, Red Bud đang
nở hoa, làm tôi “ fall in love” ngay rồi phải mua căn nhà này đấy”
Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây bắc Seattle tháng 5, 2015.
Phạm Hảo

