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VUỜN LAN CỦA BÀ HARSHA

Hôm trước chị Đặng Hoàng Mai, hội trưởng hội Hoa Lan Việt Nam, trên đường đi nghỉ
mát với gia đình, có ghé Seattle thăm tôi được một buổi chiều, hai chị em bận rộn ríu rít nói
chuyện lan, ngắm hết cây này đến bụi khác, trong lúc nói chuyện, chị hỏi tôi: “Mấy hôm nay cô
có gặp cô Monica không?” Tôi bảo là vì nghỉ hè, trẻ con không đi học nên cả tháng rồi không
thấy cô ta đâu hết.
Vậy mà chị Mai vừa lên xe từ giã chúng tôi được chừng 15 phút, tôi đang phun nước cho
đám lan sau vườn được tí hơi ẩm thì Monica xuất hiện, tôi tiếc cho chị Mai quá, chả lẽ gọi điện
thoại gọi chị trở lại để gặp cô này cho biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ này là giờ kẹt xe mà còn
bắt tội con trai chị quành xe trở lại thì bất tiện quá, nên đành thôi.
Cô Monica vào vườn, cười tươi như hoa, báo là mới lấy được bằng lái xe nên ghé khoe
tôi cho tôi mừng, tiện thể lâu ngày quá muốn ghé thăm mấy cây lan. Tôi vào nhà lấy trà đá và
thịt bò khô của chị Mai mới cho mời cô ăn, nhưng
cô chỉ uống trà, không đụng đến thịt vì cô ăn chay.
Cô này hôm nay rất vui rộn vì được lái xe đi chơi,
mà khi đi trong vườn, trên tay cầm cốc nước trà đá
len lỏi giữa những bụi lan, đám lan, từ cây này sang
cây khác, thấy cô còn vui vẻ, tràn trề sức sống hơn
nữa, thấy vậy tôi bảo bây giờ đi lại dễ dàng hơn vì
đi xe, khi nào muốn ghé tôi thì cứ việc ghé, đừng
ngại gì hết, tôi lúc nào cũng mong gặp cô lắm.
Đó là tôi nói thật lòng của tôi, hôm trước cô
nói chuyện về bà Harsha, tôi nóng lòng đã muốn
gặp cô để hỏi về vườn lan của bà này, chả nhẽ lại đi
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tìm cô ta, nhưng không dám, vì một lần tôi đi xuống đồi, gặp cô này trước khu nhà của cô, hai
chúng tôi đứng nói chuyện lâu lắm mà không thấy cô ấy có ý mời vào nhà nên nghĩ là nhiều khi
người Ấn Độ họ có những suy nghĩ, có những phong tục tập quán khác mình, nhất là cô này mới
đến Mỹ, còn cần một thời gian để thích hợp với mọi thứ ở bên này, nên mình cần tôn trọng, chưa
dám sỗ sàng quá, nên muốn gặp cô Monica lắm mà không dám đi đến nhà cô ấy là vì vậy.
Khi chúng tôi đến ghế, ngồi nghỉ mệt, tôi hỏi “Lúc còn ở Ấn Độ, có khi nào cô đi đến nhà
bà Harsha chơi không?” Cô bảo lúc chưa lấy chồng mỗi lần bà này có tiệc, cô đều đòi bố mẹ
cho đi theo cho bằng được, vì cô thích qua đó lân la với cô Ananda, cô này là một người giúp
việc thân tín của bà Harsha, bếp núc bánh trái rất giỏi. Nhưng chuyện bếp núc không phải là
chuyện chính của cô này, việc cô này làm là chăm sóc, vun trồng những cây lan quý mà bà
Harsha thu thập được, cùng tìm tòi những loại lan hiếm và lạ thấy trên internet để tường trình
cho bà này. Bà Harsha quý, thương và nể cô này lắm, ai lạ không biết mới đến nhà thường
tưởng là cô này là em của bà Harsha.
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Cô Ananda xinh đẹp, xuất thân không phải là con nhà tầm thường, cô vừa học xong bằng
kỹ sư về Thực Vật Học thì ông bố bắt cô phải kết hôn với một người giàu, có chức tước, trong
khi đó thì Ananda đã trót yêu một người bạn học trên cô một lớp. Năn nỉ khóc lóc nhưng ông bố
lòng dạ quá sắt đá, nhất định không thay đổi ý định, tuyệt vọng, cô định đi tìm cái chết thì bà mẹ
thương con quá, sắp đặt cho con trốn đi đến nhà một người bà con xa của bà. Người này quen
biết thân với bà Harsha, biết hoàn cảnh, học vấn
của cô, bà Harsha nhận lời cưu mang, đem cô về
giao cho cảnh vườn của bà cho cô săn sóc, ăn ở
luôn trong nhà và trả lương rất hậu.
Bà Harsha và cô Ananda là hai người
hoàn toàn khác biệt về tính tình, chỉ có một điều
hai người hợp nhau là lòng mê say hoa cảnh,
điều này như một sợi giây vô hình cột hai người
lại với nhau, thấm thoát cô Ananda đã nương
náu ở nhà bà Harsha được gần 20 năm rồi.
Sau này bố của cô Ananda biết chuyện, có cho
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người đi tìm cô về nhưng cô nhất quyết khô
bước chân trở lại căn nhà mà cô đã sống một thời niên thiếu đầy hoa và mộng, cô chọn nhà của
bà Harsha là nơi ăn ở của cô cho đến tuổi xế chiều rồi.
Vợ chồng bà Harsha thì mỗi ngày, dùng
điểm tâm xong là ra khỏi nhà, đến xế trưa hoặc
chiều mới về, còn cô Ananda thì cả năm không
bước chân ra đến cổng, suốt ngày quanh quẩn chỉ
bảo những người làm vườn vun xới, chăm sóc
những cây lan và vườn tược. Cô hay tha thẩn đi
trong vườn, thấy cây lan, bụi lan nào nở, hoặc hé
nụ thì ghi ra giấy, đến chiều bà Harsha về thì cô
sẽ mang cái danh sách có ghi những cây hoa này
chỉ cho bà, rồi hai người cùng đi thưởng ngoạn
từng cây. Hôm nào bà Harsha về muộn và mệt
mỏi, bà hay ngồi ở chiếc ghế mây đặt cạnh hồ
sen lớn hình tròn, chung quanh hồ được lót gạch
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hoa lộng lẫy của xứ Ấn Độ, trong hồ trồng toàn sen, loại có lá to như cái thúng.
Bà vừa ngồi xuống là có cô tớ gái bưng một chậu thau
đồng nước ấm có pha nhiều loại hương hoa để bà ngâm chân,
cô này thì ngồi bệt xuống sàn gạch hoa bóp chân cho bà, lúc
đó cô Ananda mới sai người mang một cái giá treo cây để
trước mặt bà Harsha độ ba, bốn thước. Cô Ananda cứ nhẩn
nha từ từ mang đến những cây hoa nở hay đơm nụ cô đã tìm
thấy sáng nay, treo trên cái giá để bà Harsha ngắm. Gặp cây
to cô mang không nổi thì cô gọi một người tớ trai đến giúp
cô. Còn những cây lan khổng lồ mấy người khiêng mới được
thì bà đã cho bày chung quanh hồ sen, bước ở nhà ra là thấy
ngay, còn nếu không muốn ra sân thì ngồi ở phòng khách,
phòng ngủ, phòng ăn bà cũng ngắm được những cây lan lớn
này.
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Khu vườn của bà Harsha rất rộng, đến gần một mẫu đất, chung quanh có tường cao bao
bọc, nằm cạnh một giòng sông. Hoa thơm đủ loại được bà cho trồng trong vườn như hoa nhài,
hoa ngâu, nguyệt quế, ngọc lan, hoàng lan (Ylang
Ylang - Cananga odorata). Ở cạnh hồ sen chỗ bà
hay ngồi ngắm hoa là một giàn thật cao và to
trồng hoa móng rồng leo (Ylang Ylang vine Artabotrys hexapetalus), hoa này khi mặt trời lặn
thì mùi thơm càng nồng nàn, bà Harsha mê cây
này lắm, bảo là bà chẳng cần dùng nước hoa
Chanel #5, bà chỉ cần ngồi ngắm hoa lan dưới
giàn hoa này một tối là người bà đã được tẩm đầy
hương, bà nói đúng chứ không sai vì Chanel #5
của Pháp được pha chế bằng tinh dầu của hoa
móng rồng.
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Trên thân của những cây hoa ngọc lan, cây xoài, cây
móng rồng cô Ananda cho gắn không biết bao nhiêu là những
cây lan hoàng thảo, cát lệ lan, vanda. Đó là những loại lan mà
bà Harsha thích. Cô Ananda thì trái lại, lại thích những loại lan
nhu mì, không có màu sắc lộng lẫy. Cô có một khoảng vườn,
nơi đó suốt ngày đầy bóng mát của cây Bồ Đề, đi vào chỗ đó
lúc nào ta cũng thấy mát rượi dù là trời nóng, cành của cây Bồ
Đề này nằm là đà và kéo dài ra thay vì cao thẳng lên trời, những
cành cuả cây này chỗ cô treo bộ sưu tầm Bulbophyllum, Lady
slipper và những loài lan của xứ nam Mỹ sống trong những khu
rừng ẩm như Masdevillia, Pleurothallis, Dracula... Bà Harsha ít
khi nào đi ngắm hoa ở chỗ này, vì sở thích của bà là những loài
hoa lúc nào cũng phô bày hương và sắc. Bà chỉ mua những thứ
www.landscapingnetwork.com lan mà cô Ananda thích là vì chiều cô mà thôi.
Có một khoảng đất cũng nằm cạnh hồ sen, ở phía bên kia, đối diện với giàn hoa móng
rồng, bà Harsha và cô Ananda trồng toàn Budhas’ Belly Bamboo là một loại trúc rất đẹp, có
những cái đốt phình ra. Lúc xưa khu đất này trồng đủ mọi thứ tre trúc, tre đen, tre vàng... nhưng
từ lúc biết được cây tre bụng Phật, bà Harsha cho đào, nhổ đi hết những cây tre, cây trúc đó, và
trồng chỉ độc nhất loại tre này. Trên những cành tre, cô Ananda treo đủ thứ những loại Trúc Lan
và những loại lan có lá trông giống lá tre, lá trúc hay lá cỏ.
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Nên ở đây ta thấy nào là Dendrobium hancockii, Dendrobium odiosum, Dendrobium
falconeri, Oerstedella centranium, Oerstedella schweinferthianum, Ceratostylis aurantianum,
Sobralia decora, Sobralia macranthum, Sobralia callosa... Chỗ này thì cả bà Harsha và cô
Ananda cùng thích, chiều nào hai người cũng phải ghé đây, vừa ngắm trúc vừa ngắm trúc lan.
Năm nào, vào ngày sinh nhật của ông chồng, bà Harsha cũng có một cái tiệc mời những
bạn của ông bà đến vườn lan. Những ngày đó cô Ananda rất bận, nếu bà Harsha còn muốn thêm
mấy món bánh đặc biệt để đãi khách mà chỉ có cô Ananda làm mới ngon, thì cô còn bận hơn.
Thường thường tiệc của bà mời cả trăm người, khách được mời đến từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ
đêm. Trước khi khách đến là những món điểm tâm đã được bày sẵn trong cái phòng ăn thật lớn,
có năm cái cửa lớn mở rộng thông ra vườn, khách vừa thưởng thức bữa điểm tâm vừa đi lại
ngắm những cây lan được treo, trên những cành cây, thân cây nằm bọc theo khoảng sân lát gạch
hoa kéo dài cả một phần tư mẫu đất. Sau đó khoảng 5 tiếng đồng hồ sau thì đến bữa trưa, cuối
cùng khi mặt trời lặn là bữa tối được dọn ra, ngoài ba bữa này, những món ăn vặt, những thứ quả
cây, bánh ngọt, nước uống lúc nào cũng sẵn sàng cho khách.
Khi nào có tiệc như vậy thì mấy ngày trước đó cô Ananda làm việc rất cực nhọc để
những cây hoa, cây lan cây nào trông cũng gọn gàng, tươi mát sẵn sàng cho khách ngắm... Sau
đó, vào ngày có tiệc chính, cô ít khi xuất hiện, trong khi mọi người vui vẻ ngoài kia thì cô ngồi
trong căn nhà nhỏ của cô đọc sách. Nhà này rất nhỏ, có hai tầng, tầng dưới có bếp, nhà tắm, và
cô Ananda bày ở phòng khách một bộ ghế mây, trên gác thì không có một thứ đồ đạc nào hết
ngoài những kệ sách được đóng sát tường, cao từ sàn nhà đến trần nhà và một bàn làm việc nhỏ
trên đó có đặt cái computer, chỗ ngủ cuả cô Ananda là cái sàn
gỗ lúc nào cũng được lau chùi bóng loáng. Monica thích chỗ ở
của cô Ananda lắm, khi nào đi ăn tiệc của bà Harsha, đến nơi là
chạy đi tìm cô Ananda ngay, và lúc nào cô này cũng để dành
riêng Monica một hộp bánh cô làm cho tiệc, trong đó có mấy
món bánh mà Monica ưa thích. Sau đó thì hai cô cháu đi tha
thẩn trong vườn chơi với nhau. Nhờ vườn rộng nên hai người
khi nào thấy thấp thoáng bóng người đi đến thì lại ra dấu cho
nhau im lặng, rồi dắt tay nhau lùi lại, tìm một chỗ kín đáo hơn,
Monica thích trò chơi thú vị này lắm. Có lúc xui, trốn không
kịp thì cô Ananda phải đứng lại, xã giao với mọi người một tí.
Có những người chơi lan, bạn của bà Harsha phục sự hiểu biết
về lan của cô Ananda nên cố công đi kiếm cô để nói chuyện.
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Monica kể rằng, có một lần dự tiệc ở nhà bà Harsha, sau khi ăn bánh ăn trái thỏa thích
rồi, Monica lên gác của cô Ananda nghỉ trưa để chiều lấy sức phá phách tiếp. Ngủ dậy, cô
Ananda hỏi Monica có muốn ăn món gì nữa không để cô lên nhà trên lấy cho, Monica bảo còn
no lắm, cô Ananda nói rằng hôm nay cô có một món ngọt đặc biệt muốn đãi Monica. Thế là hai
cô cháu đi ra vườn, cô Ananda dắt Monica đến cây Dendrobium antenatum già, có khoảng trên
50 cành, cao hơn một mét, cô Ananda lấy ngón tay quệt những giọt trông như giọt sương bám
vào thân và viền theo lá của cây lan, rồi cô lấy lưỡi liếm, cô cứ làm như vậy 5, 6 lần. Monica

thấy vậy cũng bắt chước làm theo, thì ra những giọt sương này là những giọt đường tiết ra từ
thân và lá của cây lan. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Monica hỏi nhà tôi có cây Dendrobium
antenatum nào không, tôi nói có 4 cây, mới biếu bạn (chị Đăng Hoàng Mai) một cây cách đây
nửa tiếng.
Monica xin tôi dắt cô ấy đi xem cây Dendrobium antenatum, chúng tôi vào trong nhà vì
cây lớn nhất đang nở hoa tôi bày trong sunroom. Nhìn cây lan, bây giờ tôi mới để ý, có nhiều
giọt trắng trong như giọt sương bám trên lá, Monica le lưỡi liếm một cái lá, rồi gật gù bảo tôi thử
xem, tôi lấy ngón tay út quệt vài giọt, nếm thử thì thấy mấy giọt nước nhỏ này ngọt lịm như
những giọt xi rô, Monica và tôi ăn đường của cây lan một lúc rồi Monica bảo đến nhà tôi làm cô
nhớ nhà qúa, nhất là khi ăn đường của cây lan Dendrobium antenatum này lại làm cho cô nhớ
nhà hơn, và nhớ cô Ananda. Cô bảo sang năm thế nào cô cũng tìm cách về thăm nhà, tôi có cần
gì bên đó không? tôi cũng không bỏ lở cơ hội, xin cô là nếu có về, nhớ chụp cho tôi xin một ít
ảnh vườn lan của Ba cô thì quý hóa cho tôi lắm. Và nếu có qua vườn của bà Harsha thì cũng cho
tôi xin vài cái ảnh của bà, cô Ananda và những cây lan to và lạ của họ.
Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle, tháng 9, 2015.
Phạm Hảo

