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Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 5, 2016:
Dendrobium nobile
Sáng thứ Bảy, một ngày đầu mùa Hạ, thuở đó là lúc ba tôi mới nghỉ hưu và chị em chúng tôi vừa
bước vào tuổi cập kê, Ba tôi bảo chị Vân:
“Chiều nay con làm cho ba mấy nắm cơm, rồi rim vài con tôm, nhớ làm khá khá cho phần bác
Phú nữa, để sáng mai ba với bác Phú đi đánh bẫy chim, chuyến này bác với ba đi theo xe của
bác lên tận trên Đơn Dương.”
Thường khi ba tôi cuối tuần hay đi bẫy chim cu đất một mình, cụ hay đạp xe đạp đi quanh quẩn
những vùng phụ cận của thành phố Nha Trang như Thành hay Suối Dầu. Nhưng thỉnh thoảng
bác Phú rảnh rỗi thì hay rủ ba tôi đi những nơi thật xa vì bác có xe hơi. Bác Phú là người Nha
Trang, làm ăn chăm chỉ, có tiệm sửa xe hơi mướn cả chục người thợ, ngoài ra còn có 5 chiếc xe
đò chạy đường Đà Lạt- Nha Trang, nên bác rất bận. Nhưng Bác cũng như ba tôi đam mê giống
chim cu đất, miền Bắc gọi là chim gáy. Công việc dù có bề bộn đến đâu, tuần nào bác cũng phải
ghé nhà ba tôi ngồi chơi, uống nước trà hay nước nụ vối, nghe chim gáy ít nhất là một lần. Bác
rất ít nói, tôi thường thấy hai người ngồi dưới bóng mát của giàn hoa Tigôn, chỗ đó ba tôi có treo
mấy cái lồng chim gáy, ngồi chơi nói chuyện một tí thì ba tôi hay bác Phú bụm hai bàn tay vào
miệng, bắt chước y hệt tiếng chim gáy, làm thế khoảng vài phút, thế là mấy con chim gáy trong
lồng tưởng bạn mình đến, hùa theo
gáy lảnh lót. Hai người bạn già ngồi
trầm ngâm, gật gù thưởng thức giọng
Thổ, giọng Đồng, giọng Kim của
mấy con chim.
Ngồi đến giờ ăn cơm chiều thì bác
Phú đứng dậy, lững thững đạp xe ra
về. U tôi đoán là Bác Phú chỉ có ba
người con trai, không có con gái,
Bác hay ghé đây trước là vì mê chim
gáy, sau là chắc muốn để ý nết đi nết
đứng, nết ăn nết nói của chị Vân, ý U
tôi nói là Bác đang muốn tìm con dâu ngoan hiền cho người con trai lớn của Bác.
Chị Vân xin tiền U tôi, sai tôi chạy ra chợ Phường Củi gần nhà mua một mớ tôm tươi, còn dặn là
nhớ mua một lạng thịt ba chỉ để rim tôm cho béo. Chị thì ở nhà lo nấu cơm, U tôi có để riêng
một hũ gạo mới để dành nấu cháo và làm cơm nắm. Chị Vân làm cơm nắm rất ngon, U tôi bảo
vì chị đang ở tuổi Mười Bẩy Bẻ Gẫy Sừng Trâu nên tay chị mạnh, chị nhào cơm kỹ và rất dẻo,
khi cắt miếng cơm nắm ra, mặt của miếng cơm mịn như miếng bánh đúc. Ba tôi thích ăn cơm
nắm chị Vân làm, bảo là ăn cơm này no lâu, thành ra khi đi rừng với bác Phú, ba tôi hay sai chị
làm cơm nắm để hai người ăn trưa cho chắc bụng.
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Sáng hôm sau chị Vân dậy sớm, cắt cơm nắm sẵn từng lát, gói lá chuối. Tôm rim bỏ trong hai
chiếc hộp nhỏ, chị nấu nước nụ vối đổ đầy cái bi đông. Xong xuôi, chị bỏ tất cả vào cái ba lô,
trên cùng để thêm hai quả cam và hai quả chuối, để sẵn trên bàn. Ba tôi lúc đó cũng đã thay
xong bộ quần áo đặc biệt, chuyên môn dùng khi đi đánh bẫy chim mà chúng tôi hay gọi là bộ
quần áo “đi rừng”, gồm có cái áo ka ki mỏng dài tay, cái quần ka ki vải giày hơn có nhiều túi, và
đôi giày vải bố cột giây, cùng cái mũ cùng màu. Tôi bị giao cho việc giặt quần áo của cả nhà
nên sợ giặt bộ quần áo này sau ngày ba tôi đi rừng về lắm, vì khi nhúng nước vào thì mấy cái
quần cái áo này rất nặng, phơi thì cũng phải xem chừng, dở qua lật lại, cần hai nắng mới khô.
Nhất là khi nào ba tôi lội vào đám rừng có nhiều cỏ gai, chúng tôi phải xúm vào gỡ hết những cái
gai cỏ cho sạch sẽ rồi mới mang đi giặt được.
Sau khi ba tôi đi rồi, chúng tôi được chị Vân cho ăn sáng bằng những miếng đầu thừa của thỏi
cơm nắm, những miếng vụn cắt không được ngay ngắn chị Vân để dành lại, chấm với ít nước
tôm rim còn xót lại dưới đáy chảo, có lẫn những miếng tỏi băm vụn, thơm ngon lạ lùng. Còn
thòm thèm, chúng tôi xin chị Vân hôm nào chịu khó làm cho chúng tôi một bữa cơm nắm ăn với
cá cơm kho kẹo hay thịt nạc kho tiêu kiểu kho cho các bà đẻ ăn. Chị Vân ra điều kiện là nếu
ngoan, chịu khó học bài, chơi biết nhường nhau, không cãi nhau thì thế nào chị cũng làm cho
một bữa. Sau này, ở bên Mỹ, thỉnh thoảng thèm món cơm nắm ăn với tôm rim, tôi cũng làm
cơm nắm, rim tôm. Bây giờ thì
tha hồ một mình một đĩa tôm
rim với thịt ba chỉ, mà lại không
muốn ăn thịt, ăn tôm, cứ lấy lát
cơm nắm chấm với nước tôm,
mới tìm lại được hương vị tuyệt
hảo của ngày xưa.
Trưa hôm đó, U tôi bảo tôi chà
và rửa cái bể nước chìều ngang
hơn một mét, chiều dài hai mét
trong phòng tắm, rồi múc nước
giếng lên chứa đầy để Ba tôi về
có sẵn nước tắm gội. Tôi lười,
chỉ muốn nằm dài ra đọc quyển
sách Yêu của Chu Tử mới mượn
được của chị Vi. Tuần tới đã
phải trả rồi, nhưng không dám cãi lời, còn nhớ là phải ngoan để được ăn bữa cơm nắm nữa, nên
cũng phải hùng hục đi chùi rửa bể nước, rồi xách nước đổ tràn trề, tràn lên cả thành bể.
Hơn 6 giờ chiều Ba tôi mới về, chúng tôi ở nhà sau nên không thấy Ba tôi vào nhà. Đến lúc
U tôi gọi dọn cơm cho Ba ăn, chúng tôi chạy ra trong lúc Ba tôi đang cởi giày. Dung khéo lắm
nhanh nhẩu hỏi Ba tôi là hôm nay Ba có bẫy được con chim nào không. Ba tôi bảo chờ cả ngày
chẳng được con nào, nhưng ra thềm nhà trước mà xem, có cái này hay lắm.
Chúng tôi vội vàng chạy ra trước cửa nhà, đoán là chắc có con gà rừng hay con đa đa, ba bẫy
được. Đến nơi thấy một cụm hoa lan to bằng cái giỏ đi chợ nằm ở một góc thềm, chúng tôi đồng
loạt mừng rỡ hét to lên. Ngắm nghía thấy cây lan này trông lạ, khác với những cây Ngọc Điểm,
Giả Hạc, Hạc Vĩ mà thỉnh thoảng Ba tôi đi rừng mang về.
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Ba tôi bảo để Ba tôi tắm rửa, ăn uống xong xuôi rồi sẽ tìm cái móc để treo lên, nhớ phải treo ở
chỗ mát chứ cây này ở xứ lạnh, không chịu nổi cái nắng ở Nha Trang đâu. Ba tôi bảo trong khi
chờ đợi, đứa nào lấy nước phun cho bụi lan tỉnh hồn lại đã. Tôi vội vã nghe lời, cẩn thận nâng
niu ôm bụi lan ra giếng, múc một gầu nước lên vẩy nhè nhẹ trên những nhánh lan đẹp, có vài
cọng lan dài còn sót lại những đóa hoa màu trắng, viền ngoài của cánh hoa là màu tím lạt.

Ăn cơm xong, Ba tôi ra giếng đứng nhìn chúng tôi xăm xoi bụi lan, Ba tôi bảo:
“Không có Bác Phú thì hôm nay các cô không có bụi lan này đâu. Nó ở mãi tận trên cao, Bác
Phú với Ba phải cởi dây giày ra nối hai cái sào treo lồng chim thật chặt vào với nhau mới dứt nó
ra được từ cái cây rồi kéo xuống. Mấy lần mệt quá, Ba bảo đừng cố nữa thôi đi về không thì hụt
chuyến xe đón mình. Bác Phú cứ nói ráng một chút, tôi thấy mấy cô con gái của anh nó thích
bông hoa quá mà, mà lan này đâu có thấy ở rừng dưới mình đâu. Lâu lâu mình mới lên trên này
một lần, lần sau sợ đâu còn nữa. Mang bụi lan này về là tụi nó mừng hết lớn.”
Chúng tôi hỏi tên lan này là lan gì, Ba tôi bảo không biết, và Bác Phú cũng chịu thua rồi. Nhưng
Bác Phú nói hôm nào sẽ rủ Bác Dưỡng là bạn của Bác, có trồng lan nên biết nhiều thứ lan lắm,
lên nhà mình chơi thì thế nào cũng ra tên của nó. Khoảng nửa tháng sau, Bác Dưỡng ghé qua,
liếc qua một cái là Bác nói ngay là cây lan Thạch Hộc, các ông thầy thuốc Nam hay dùng để làm
thuốc. Sau này thấy trong sách của Phạm Hoàng Hộ gọi tên hoa này là Hoàng Thảo Thạch Hộc
thì tôi công nhận Bác Dưỡng hồi đó giỏi thật. Nghe lời Bác Dưỡng và Ba tôi, chúng tôi treo cây
lan Thạch Hộc này dưới bóng mát của cây tầm duột, ngay cạnh giếng, và có dịp là cứ tạt nước.
Cây lên tốt lắm, cứ mỗi năm vào độ tháng Ba, trời mát là những cành già đơm những cái nụ tròn
mập, có cành thì ra những keikis, dưới gốc cũng đâm ra bao nhiêu là cây con.
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Đến lúc qua Mỹ, một lần vào mùa Xuân, tôi ghé tiệm lan quen, mua được cây lan gọi là
Dendrobium nobile màu tím hồng. Thấy đẹp quá, dặn ông chủ là nếu có thứ lan này thì nhớ để
dành, tôi sẽ mua hết. Vài năm sau vào tháng Tư, tôi ra đó mua được ba cây Dendrobium nobile
thật lớn, một cây màu trắng tinh và hai cây màu vàng. Loại này rất dễ trồng, cứ tưới tha hồ, và
lại còn chịu lạnh nữa, nên chị em chúng tôi càng mê thêm, cứ gặp Dendrobium nobile là mua,
lớn nhỏ gì cũng được.
Một buổi chiều, vừa ra khỏi sở, đáng nhẽ là phải lái xe thẳng đến chỗ tập thể dục, thì trong đầu
tôi lại muốn ghé tiệm lan, ngừng xe, đi vào tiệm, tôi thấy họ treo một cây lan Dendrobium nobile
thật to. To hơn cả cái giỏ cần xế, hoa màu tím thật lạt gần như màu trắng, cánh hoa viền màu tím
đậm hơn, và mắt hoa thì màu tím đen, hoa nhỏ chứ không to như những cây tôi đã có ở nhà.
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Cây này nếu chịu khó đứng mà đếm, thì ít nhất phải là hơn 300 cành. Nhìn quen những chậu
Dendrobium có ở nhà, cây nào lớn nhất thì cũng chỉ được 30 cọng chứ đâu có xum xuê như cây
này nên vừa nhìn thấy cây lan, tim tôi đập mạnh, mắt hoa cả lên, chân đi không vững, đúng như
câu: “Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng.”
Vội chạy vào bên trong tìm ông chủ để hỏi giá, ông nói có để dành cho một người khách quen
nhưng chờ mãi không thấy đến lấy, hoa nở đã lâu rôi, nếu tôi muốn mua thì trả ông ta 350 đô la.
Dĩ nhiên là tôi gật đầu, dù ông ta có nói 400 hay 500 gì nữa thì tôi cũng sẵn sàng. Về đến nhà tôi
gọi điện thoại bảo chị Thảo về sớm xem cây lan. Chúng tôi suốt một buổi chiều bỏ ăn bỏ uống,
cứ quanh quẩn bên người bạn mới. Đến tối khuya cũng chưa chịu đi ngủ, nhà tôi doạ là sẽ kê
một cái giường cạnh cây lan cho hai chị em tôi ngủ tối nay. Vào nhà tắm rửa, đã leo lên giường
rồi, chợt trong óc lóe ra một ý nghĩ, tôi vội vàng chạy xuống phòng chị Thảo, xông vào, tôi nói
ngay như sợ quên mất:
“Thảo ơi, em nhớ ra rồi, cây này màu hoa cũng như thân của nó giống hệt như cây Hoàng Thảo
Thạch Hộc hồi đó Ba với Bác Phú đi đánh chim trên Đơn Dương mang về cho mình. Lúc ở tiệm,
Michael nói với em cây này là species mà em không để ý, so với những cây Dendrobium nobile
lai giống thì cành, thân, lá với hoa của nó đều nhỏ hơn những cây đó.”
Chị Thảo ngẫm nghĩ khoảng vài giây rồi gật đầu đồng ý với tôi, còn khen tôi giỏi, sao mà nghĩ ra
điều này hay vậy. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thời gian đó cũng khoảng hơn 5 năm, cây Hoàng Thảo
Thạch Hộc ở với chúng tôi, ngày nào tôi cũng tưới, cũng ngắm, nhặt lá khô, lá vàng, cắt xén
những cánh hoa tàn nên hình ảnh của nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi rồi, bây giờ chỉ
cần thấy cây hoa lan mới mua về, ngắm từ chiều đến khuya thì những hình ảnh xa xưa cất dấu ở
trong đầu lại hiện ra từ từ. Lạ thêm một điều là vài hôm sau chị Vân và Dung ghé nhà tôi xem
cây lan mới mua, chúng tôi lẳng lặng không nói gì hết. Dung thì không nhớ gì cả, mà ngạc nhiên
làm sao, chị Vân mới nhìn cây lan là nhớ ra là cây này giống y hệt cây Hoàng Thảo Thạch Hộc
chúng tôi có ở Nha Trang hồi còn nhỏ.
Cây lan đó sau này bị một trận bão làm tơi tả rồi tàn tạ
dần, tôi mang lên Seattle, ráng vớt vát chia ra được
khoảng chục cây nhỏ, mấy năm nay rồi mà vẫn chưa cây
nào chịu nở hoa lại.
Mỗi năm cứ đến mùa Dendrobium nobile nở là chúng tôi
lại đi tìm mua, vì giống Dendrobium nobile những này
được một cái vườn lan bên Hawaii tên là Yamamoto, với
những kỹ thuật tân tiến, đã cho lai giống ra được cả trăm
màu, trăm sắc khác nhau, thật là tài tình. Vì vậy phải chờ
mùa hoa nở đi mua thì mới dễ hơn, tha hồ mà chọn, năm
nào cũng có màu mới ra như loại lụa may áo dài Hồng
Hoa ở Saì Gòn hồi xưa. Những cây này lúc mua ở tiệm,
vì vấn đề chuyên chở xê dịch, họ hay chèn và cột lại với
những cái que dựng cho thẳng đứng, tránh để cành không
bị gẫy. Mang về nhà, tôi thả hết những cành dài ra, cho
những cành tha hồ tự do, đứng thẳng lên hay chúc xuống,
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mạnh mẽ hay lơi lả, tự nhiên trong không gian như cây Hoàng Thảo Thạch Hộc treo cạnh bờ
giếng, mà Bác Phú và Ba tôi đã gỡ từ trên cây cao xuống ở trong rừng Đơn Dương và mang về
Nha Trang cho chị em chúng tôi thuở nào.
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Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc, Seattle tháng 6, 2016.

Phạm Hảo
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