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Tâm Tình Tây Bắc 5-2015
Monica, Nguời đẹp vuờn lan
Tôi có hai đứa cháu ngoại, cháu trai 10 tuổi học lớp Năm và cháu gái 5 tuổi học lớp Mẫu
Giáo (Kindergarten). Trường của các cháu học rất gần nhà, hai nơi chỉ cách nhau khoảng 3 phút
đi bộ. Vì trường và nhà chỉ đi vài bước là đến nơi, không có sự xa xôi cách trở nên tôi cũng hăng
hái mỗi tuần vào trường 3 lần để tình nguyện làm gíup cô giáo của các cháu những việc lặt vặt
trong lớp học.
Ở lớp Năm thì việc của tôi là đi làm những copy
giấy tờ, mang những em kém toán không theo kịp các
bạn cùng lớp ra một chỗ riêng để kèm, hay gíúp
những em nghỉ học nhiều ngày bài vở ở trường cần
phải làm cho xong. Ở lớp Mẫu Giáo thì phải làm việc
tay chân nhiều hơn, giúp cô giáo dọn ra và dẹp đi
những thứ các em học dùng trong giờ Khoa Học, đi
làm copy, soạn bài vở của các em bỏ trong “Red
Folder”, đó là tấm bìa gấp đôi màu đỏ, có túi để bỏ
những thư từ của trường muốn gửi về cho phụ huynh
và ngược lại. Sau đó phải bỏ vào ba lô của từng em,
việc này phải cẩn thận không thì sẽ lộn tung lên hết,
nên làm tôi nhức đầu mặc dù các em đã được dạy dỗ
về sự ngăn nắp, thứ tự nhưng vẫn còn nhiều rắc rối.
Một ngày cháu Zenobie học lớp mẫu giáo đi học
về khóc, than rằng lớp em mới có một bạn ở Ấn Độ
qua, cô giáo giao cho Zenobie đi kèm và chỉ dẫn
những điều cần làm cho em này, mà con bạn mới đã
không hiểu, không biết nói tiếng Anh, hay cởi giày ra ở trong lớp mà còn rất dữ tợn, nó hay hất
tay của Zenobie ra để phản đối, cô bé làm cho Zenobie đau khổ này tên là Keshia.
Chiều thứ Sáu tôi vào lớp của Zenobie làm việc, theo thường lệ tôi đọc danh sách những
việc cô Thomas cần tôi làm, sau đó mang đồ nghề ra cái bàn nhỏ trước cửa lớp để bắt đầu làm
việc, khi nào cũng vậy, ngồi độ 5 phút là các em xếp hàng thứ tự trở về lớp học từ phòng ăn, khi
nào các em thấy tôi hoặc là lên tiếng chào hỏi hoặc là dơ tay vẫy, hôm nay đi cạnh Zenobie tôi
thấy một cô bé người tròn trĩnh, da ngăm đen, mắt to với cắp lông mi dày và cong vút, cắt tóc
kiểu búp bê Nhật Bản thật ngắn, trông cứng cỏi và lì lợm như một đứa con trai, tôi đoán đó là
Keshia.
Đến giờ bỏ Red folder vào ba lô cho các em thì tôi thấy cạnh ba lô màu hồng của VT có treo
một cái túi xách kiểu hình chữ nhật có hai quai, bỏ vừa một quyển sách lớn, nghĩ đó là của
Keshia, nhưng cho chắc ăn tôi phải mang cái túi đến cô giáo để hỏi, được cô xác nhận là đúng ,
tôi mới bỏ Red folder vào đấy. Không biết con bé quan sát tôi từ lúc nào, thấy tôi vừa đụng đến
cái túi của nó là bỏ chỗ ngồi, đến giật lấy cái Red folder trên tay tôi. Tôi vội vàng năn nỉ xin lại,
con bé không nói một tiếng, mắt quắc lên giận dữ không cho. Cô Thomas thấy vậy phải mấy lần
kêu nó trả lại nó mới chịu nghe lời. Làm việc mấy tiếng đồng hồ trong lớp không nghe con bé cất
tiếng nói một tiếng nào, tôi thoáng nghĩ trong đầu hay là Keshia bị câm.
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Tôi làm ở lớp đến 2 giờ thì về, rồi 3 giờ rưỡi
thì lại ra trường đón cháu, chiều hôm đó đến giờ
tan học, trên đường đi đến trường tôi thấy một
cô người Ấn Độ khoảng 30 tuổi, người thấp, hơi
tròn , đẫy đà nhưng gương mặt rất đẹp, tóc nâu
uốn quăn sơ sơ ngang vai ôm lấy một khuôn
mặt yêu kiều, cặp mắt to, sâu, đôi môi dày cong
thoa son màu cam, nghĩ ngay người này là mẹ
của Keshia, mà nếu đúng như vậy thì con bé
Keshia chắc có nét thô của bố nên trông không
được xinh đẹp bằng mẹ, cô này trước bụng
www.dreamstime.com
đeo một em bé độ 8 tháng đi lững thững bên kia
đường, trực chỉ trường học. Tôi bắt kịp hỏi cô có phải là mẹ của Keshia học ở phòng 101 không?
Cô gật đầu, tôi tự giới thiệu tôi là bà ngoại của Zenobie học cùng lớp với Keshia, tôi nói với cô là
đã gặp con gái trong lớp học rồi, mắt cô sáng lên một tí rồi hỏi bà vào lớp làm gì? Tôi bảo là mỗi
tuần tôi tình nguyện làm việc ở đó vài ngày để ngăm cháu học hành thế nào cho vui.
Một buổi sáng tôi đưa cháu đi học, chờ chuông vào học reo rồi ra về, ra khỏi cổng trường
mới thấy mẹ con Keshia lững thững, tà tà từ dưới dốc đi lên, con gái đi trước vừa đi vừa phá, uốn
bên phải rồi uốn qua bên trái, mẹ thì đeo em bé trước bụng đi lững lờ như không có việc gì gấp
gáp, cả mẹ lẫn con xem chừng như không biết ngày giờ đến đâu, tôi thấy thế sốt ruột vì biết là đã
trễ học rồi nên kêu to từ xa: “Đi mau đi, đến giờ học rồi” nghe tôi nói thế cô này mới gọi con trở
lại, vì lúc đó Keshia vừa tính trèo lên cái xe buýt đậu ở trạm chờ khách, Hai mẹ con lúc ấy mới
lững thững nhanh hơn một tí đi thẳng đến trường, không nói với tôi một tiếng nào hay một lời
cám ơn .
Ngày hôm sau, buổi sáng chúng tôi lại gặp nhau ở cửa trường sau khi trẻ con đã vào lớp
học. Cô này hỏi tôi không về nhà mà đi đâu đấy, tôi bảo tôi đi bộ ra chợ mua vài thứ lặt vặt, cô
hỏi chợ ở chỗ nào, tôi bảo cô chỉ cần đi bộ từ đây ra đó có 7 phút là có đủ các thứ, chợ Safeway,
chợ Trader Joe’s cho rau cỏ thịt cá, tiệm tạp hoá Bartells, tiệm cà rem, pizza, cà phê, bánh ngọt
bác sĩ, nha sĩ... Cô bảo hôm nào tôi dắt cô đi một lần cho biết được không? Tôi bảo là lúc nào tôi
cũng sẵn sàng, thế hôm nay cô có muốn đi với tôi không ? Cô trả lời rất gọn “Hôm nay không đi
chợ được vì đâu có mang giỏ.” Tôi cũng chẳng buồn giải thích là cứ ra chợ rồi họ có giỏ cho
mình chứ đâu phải bắt buộc phải mang giỏ như ở quê nhà. Tôi hỏi tên cô là gì, cô trả lời
“Monica”. Về nhà tôi bảo con gái tôi là hôm nay gặp mẹ của Keshia, hỏi tên của cô ấy, nghe tên
xong rồi là giật mình. Con tôi hỏi tên gì mà mẹ nghe mẹ thất kinh. tôi bảo “Thường thường mẹ
thấy người Ấn Độ đâu có hay đổi tên Mỹ, thế mà lạ qúa, cô này mới qua vài tháng, chân ướt
chân ráo, còn ngu ngơ như Mán ở trên rừng xuống mà lại có tên là Monica, không giật mình sao
được.”
Cuối tháng Tư có sinh nhật 6 tuổi của Zenobie, năm năm trước đây từ lúc cháu sinh ra
chúng tôi chưa khi nào có tổ chức sinh nhật mời bạn bè, nhưng bây giờ con bé đi học, từ khai
trường tháng Chín đến giờ cháu đã đi sinh nhật của mấy chục đứa bạn rồi nên năm nay cháu đòi
có tiệc sinh nhật mời tất cả các bạn trong lớp. Chúng tôi cũng chiều cháu một lần, thiệp mời tôi
mang vào lớp ngày thứ Sáu, xin cô Thomas cho được bỏ vào Red folder của các em, sau đó gặp
Monica lúc đi đón con về, tôi bảo là chiều nay tôi có bỏ trong Red folder của Keshia cái thiệp
mời sinh nhật của Zenobie, nhớ đi nhé. Cô ta trả lời ngon lành “Tôi đâu có biết nhà bà ở đâu mà
đi.” Tôi cũng tỉnh bơ trả lời lại:“Đâu có ai biết nhà tôi ở đâu, nhưng địa chỉ có trong thiệp mời
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đấy.” Hôm làm Red folder tôi thấy Keshia vẫn không có ba lô, vẫn dùng một cái giỏ như thế, chỉ
khác màu. Tôi thấy ngứa mắt, định trong bụng gặp cô Monica thì nhắc cô ấy mua cho con bé cái
balô giống như các bạn cùng lớp, tôi nghĩ tiền ở đây không phải là vấn đề, mà có lẽ họ không
thấy sự đó là quan trọng hoặc chưa có thì giờ để đi mua.
Các bạn của Zenobie trả lời sẽ đi đến dự đông lắm, gần như hết cả lớp, nhưng vẫn chưa thấy
Keshia trả lời. Ngày sinh nhật đã đến, vì tiệc bắt đầu ngay sau khi tan trường nên rất tiện, bố
hoặc mẹ đến đón các em rồi đi thẳng đến nhà tôi. Đang bận rộn tiếp khách thì thấy Keshia xuất
hiện với bộ váy ren màu tím than, và Monica thì mặc bộ áo đầm hoa hở tay, hở ngực, bó sát đùi,
đi giày gót nhọn hở ngón chân và gót chân, có kim nhũ lấp lánh như giày của các cô vũ nữ
chuyên nghiệp trên sàn nhảy, trông rất gợi cảm. Nhìn Monica đi giày gót cao mà bế đứa con 8
tháng nặng chĩu mà tôi thấy chóng mặt lao đao như muốn ngã. Hai mẹ con đi cùng với mẹ con
Vaniya, cũng học cùng lớp với Keshia và Zenobie. Tôi đón lấy đứa bé cho Monica rảnh tay ăn
uống, con bé dễ qúa, lúc tôi bận đưa cho người khác ẵm là nó cũng chịu ngay, không phản đối,
thế là các bà mẹ thay phiên nhau ẵm con cho Monica.
Phòng khách hôm đó tôi có trang trí bằng những cây lan đang nở như Isochilus linearis hoa
màu tím, nhiều cây Dendrobium unicum màu cam, cây Dendrobium hancockiii màu vàng, cây
Dendrobium trantuanii màu tím lạt, cây Dendrobium wardianum năm màu lộng lẫy, bên cạnh là
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cây Dendrobium devonianum màu tím nhẹ nhàng trộn với màu vàng trông rất đằm thắm, thêm
vào đó cây Epidendrum chimborazoensis màu trắng sọc tím thơm ngây ngất một góc phòng,
Ngoài cửa sổ có hai cây lan Úc, Dendrobium falcorostrum hoa màu trắng và cây Dendrobium
gracilicaule màu vàng nâu, cây này của chị Đặng Hoàng Mai tặng lúc tôi xuống dự lễ Tân Niên

vào tháng Ba năm 2013, tôi qúy cây hoa, nâng niu chăm sóc,
mãi đến năm nay mới chịu nở hoa. Tôi triền miên ngắm cây
lan từ lúc mới nẩy ra những cái nụ li ti cho đến lúc mãn khai
vẫn còn thấy mê mẩn, nghe chị Mai nói thì mẹ của cây này là
cây lan Bác Đáng đi Úc mang về, trồng lớn lên rồi chia cho
các anh chị trong hội mỗi người vài nhánh, chị Mai mang về
trồng cũng được một bụi to, gặp tôi xuống thăm chị cũng
tặng cho một vài nhánh “hoa lòng”.
Monica ngồi trong phòng ăn, ăn uống sơ sài vài miếng
xôi, và miếng gỏi xoài vì cô không ăn thịt cá, ít nói chuyện
với mọi người, kể cả mẹ của Vaniya là người chở cô đi tiệc,
chỉ ngồi đó cười cười, khi nào tôi ghé qua thì nói vài câu
ngắn thôi. Ăn xong mẹ của Vaniya rủ Monica ra phòng khách
chơi, lúc đó tôi cũng ở ngoài ấy, đang nói chuyện với một bà
ngoại khác, thì thấy có ai kéo áo ở đàng sau, tôi quay lại thì ra
là Monica, cô này không cần xin lỗi bà kia, cầm tay tôi dắt ngay đến cây Dendrobium unicum ở
góc bên kia, rồi nói như sợ ai nói mất: “Mới thấy tôi tưởng là hoa giả, tôi đâu có ngờ ở đây mà
có hoa lan của xứ tôi, mà lại nở đẹp như thế này.” Tôi hỏi lại “Cô biết về hoa lan à? Chắc là cô
có trồng lan lúc còn ở Ấn Độ phải không?” Monica lại vừa thở vừa nói “Tôi không trồng nhưng
bố mẹ tôi có một vườn lan lớn lắm, cả chục ngàn cây, từ nhỏ đến lớn tôi sống cạnh cái vườn lan
đó, mới rời nó có mấy tháng để qua bên này đây thôi.”
Bây giờ đến lượt tôi bám lấy Monica, tôi dắt cô hết cây này đến cây kia, cô biết tên rất nhiều
loại lan, có nhiều cây mới đầu cô không nhớ, nhưng lẩm bẩm mấy lần tên Ấn Độ của cây lan đó
là cô bật ra tên Mỹ ngay. Sau khi xem hết những cây lan ở trong phòng khách, tôi dắt cô ra
sunroom, rồi rủ cô xuống greenhouse, rồi ra ngoài vườn, tôi thì mặc kệ cho con tôi tiếp khách,
còn Monica thì phó mặc hai đứa con ở trên nhà. Cô này từ khi thấy những cây lan trong nhà tôi
thì đang ở trạng thái lừ đừ như mấy tháng nay tôi đã từng thấy như vậy, nay tự nhiên trông linh
hoạt hẳn lên, mắt long lanh, cách nói chuyện hoạt bát vui vẻ như người vừa trúng số hay thi đỗ,
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hay nói cho đúng hơn con người của cô ta thay đổi, có sức sống như gặp được một người thân
yêu nhất đời sau bao ngày xa cách. Trước khi vào xe để ra về, Monica nói với tôi là tối nay dù
bận đến đâu cô cũng gọi cho bố mẹ cô để nói chuyện về tôi và vườn lan của tôi.
Sáng hôm sau gặp Monica ở trường, vừa thấy tôi cô này bắt đầu thao thao bất tuyệt, thái độ
khác hẳn những lần gặp tôi trước kia,kiểu như là cô này chỉ mong cho đến giờ đưa con đi học để
gặp tôi, cô nói tối hôm qua cô nói chuyện với bố mẹ cô hơn một tiếng đồng hồ, còn muốn nói
nữa nhưng con khóc thành ra phải ngừng nói. Sau đó là cô ta hỏi đủ mọi thứ về tôi, nào là cái
vườn như vậy, bao nhiêu bậc mà có một mình tôi chăm sóc, mỗi ngày tôi ở ngoài vườn mấy
tiếng đồng hồ, lan đó mua ở đâu, ở Seattle có mhiều chỗ bán lan không, tôi bận như vậy thì còn
thì giờ đâu nữa mà lau chùi nhà cửa, nấu nướng. Bố mẹ cô có gần chục người phụ săn sóc vườn
lan, có người nấu ăn, có người dọn dẹp trong nhà. Cô nói với một giọng hồn nhiên, kiểu có gì nói
đó, thấy gì nói vậy chứ không có ý khoe khoang, làm như chuyện gia đình cô có nhiều người
giúp việc là rất bình thường, việc tôi một mình vừa chăm lan vừa làm đủ mọi thứ chuyện nhà
mới là chuyện bất bình thường.
Có một buổi gần trưa, tôi đang lúi húi dọn dẹp trong nhà thì thấy Monica địu con đi ngang,
tôi chạy ra hỏi đi đâu đây, cô ta bảo là muốn đi ngang nhà tôi, nếu may mắn có tôi ở nhà thì vào
chơi. Tôi vội mời vào nhà, lấy bánh ăn nước uống xong đâu đó, Monica lại xin đi xem lan ở mọi
chỗ, cô bảo thấy lan của tôi làm cho cô đỡ nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Thấy mấy cây Dendrobium
aggregatum, cô bảo thứ lan này bên xứ cô nhiều lắm, mùa này đang nở đây, bố mẹ cô có trồng
một buị gắn vào thân cây xoài, nó lan ra bám đầy chung quanh cây, thêm nhà có nuôi khỉ, mấy
con khỉ này dứt một mớ mang lên gần ngọn cây dấu trong hốc cây, những cây này lại mọc ra
thêm ra kéo một đường dài theo thân cây. Tôi cứ mê man nghe chuyện lan của Monica.

Monica còn kể là gia đình cô lúc nào cũng ở ngoài vườn lan, cô ngoài giờ đi học ở trường, về
đến nhà là ở ngoài vườn, vì vậy mặc dù tay không khi nào đụng đến một cây lan nào mà cô biết
mặt biết tên của những cây lan trong vườn nhà. Bố mẹ cô có một căn nhà trống chỉ có mái che
phía trên thôi, bốn bề để trống, căn nhà đó ở giữa vườn lan, có chỗ ngồi cho bố mẹ cô tiếp khách,
có bàn ăn thật lớn ngồi được đến 20 người, người làm ba bữa dọn điểm tâm, cơm trưa, cơm
chiều ở đó cho cả nhà , căn nhà lớn chỉ dùng để ngủ mà thôi, bao nhiêu sinh hoạt là diễn ra ở
ngoài vườn lan hết. Đám cưới của cô cũng ở trong vườn lan với gần một ngàn khách mời.
Tôi thấy cô thân mật chuyện gì cũng kể nên muốn thoả trí tò mò tôi hỏi tên Monica ở đâu mà
có, cô bảo người bố đỡ đầu của cô là một người Anh, ông này là người có một vườn lan lớn lắm
ở gần nhà cô, chuyên môn xuất cảng lan của Ấn Độ qua nước Anh, Bố cô và ông này là hai
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người bạn vong niên, thân đến nỗi lúc cô sinh ra thì bố mẹ cô chọn ông bà này làm bố mẹ đỡ đầu
cho cô, cô có tên Monica là từ ông này. Cô còn nói thêm là người chồng của cô cũng là con của
một gia đình thích trồng lan ở cùng tỉnh, bố mẹ anh này cũng là bạn cố tri với bố mẹ của Monica,
nên hai bên mới gả con cho nhau dễ dàng như vậy, cô nói là ở tỉnh cô ở người ta gọi cô
là Monica, Người Đẹp Vườn Lan. Chồng cô gia đình giàu có, quý phái, lại đẹp trai thông minh
học giỏi nưã nên có nhiều gia đình quyền thế quý phái muốn gả con gái nhưng bố mẹ anh ta
không muốn, chỉ muốn Monica, Người Đẹp Vườn Lan.
Chuyện của Monica hay qúa, thơ mộng giống như mấy phim Ấn Độ tôi mê hồi nhỏ. tôi cũng
cho là cô này có cái duyên gì với lan nên ông Trời dun dủi cho cô ở gần tôi, cho con gái của cô
học cùng lớp với cháu ngoại của tôi để cô có dịp gặp tôi. Theo tôi thì đời cô này gắn liền, liên
quan đến lan nhiều lắm, cái tên cũng từ ông bố đỡ đầu có vườn lan mà ra, lấy chồng cũng là
người chồng mà gia đình có trồng lan, sinh ra tình thân giữa hai gia đình để phải gả con cho
nhau, như những màu sắc của cô hay dùng cũng là những màu mà ta thường hay thấy ở những
vườn lan như màu cam, màu tím. Nhất là màu tím, điển hình là cô bé Keshia đen đủi như vậy mà
mẹ nó cho mặc áo đầm màu này, và mới hôm nào sau tiệc sinh nhật của Zenobie, thứ Sáu tôi vào
lớp cô Thomas để làm Red folder, tôi thấy cạnh cái ba lô màu hồng của Zenobie có cái ba lô mới
tinh, màu tím, in ảnh của hai chị em cô bé trong phim Frozen.
Mới quen biết cô Monica chỉ mới có vài tháng mà tôi đã được nghe những chuyện rất hay
về lan, về những người trồng lan bên Ấn Độ, chắc là một thời gian nữa tôi còn được nghe nhiều
chuyện hấp dẫn hay ho thơ mộng nữa dính dấp đến lan. Phần tôi mỗi ngày đi ra trường học đưa
đón cháu chỉ mong gặp Monica, Người Đẹp Vườn Lan để nghe kể chuyện. may ra được biết
thêm điều gì thêm về vườn lan của bô mẹ cô ấy chăng?
Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle tháng 6, 2015.
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