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Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 6, 2016:
Orchid Sale
Cuối tháng Tư, vào ngày sinh nhật của cháu Vân Tràng, con gái tôi nghỉ làm một ngày để ở nhà
chơi với con và làm bánh. Nên sẵn khi tôi sửa soạn đi bộ buổi sáng, cháu nhờ tôi ghé chợ Trader
Joe’s mua mấy hộp cream cheese để làm kem.
Về đến nhà đưa cho cháu xong, cháu lại nói là thiếu quế
bột và dầu ăn, thế là tôi nói tôi có thể đi ra đó mua ngay
bây giờ, vì đang còn hăng hái muốn đi bộ thêm nữa nên
tôi không ngại, đi bao nhiêu cũng không mệt. Khi cầm
chai dầu ăn và lọ bột quế ra tính tiền, lúc đó mới khoảng
gần 10 giờ sáng, chợ vẫn còn vắng, vui miệng tôi nói với
cô bán hàng: “Từ sáng đến giờ tôi đã ở đây 2 lần rồi.” Cô
bán hàng không tỏ vẻ ngạc nhiên, còn bảo tôi: “Sáng nay
mới mở cửa bà mua 3 gói cream cheese đó mà, có phải
không.”
Tôi nói cô giỏi quá, đáng nhẽ cô phải đi làm nghề thám tử
mới đúng, sáng nay cô đâu có tính tiền cho tôi mà cô biết
trúng ngay chóc tôi mua cái gì. Cô bán hàng cười bảo là
tôi là khách hàng quen của tiệm cô, hầu như ngày nào
cũng ghé, cô còn biết thói quen của tôi là khi bước vào
tiệm tôi đi thẳng đến chỗ quầy bày hoa lan rồi mới đi đâu
thì đi. Đúng quá là đúng, từ mười năm nay tôi vẫn làm như thế nên các người bán hàng ở đấy ai
cũng biết, vì tôi đã có lần may mắn mua được bao nhiêu cây Dendrobium aggregatum với giá
8 đồng một cây, nên từ đó khi nào ghé chợ này tôi cũng đi đến quầy lan trước xem có gặp may
mắn nữa không. Vì ngoài Dendrobium aggregatum ra, sau này tôi còn mua được ở đấy rất nhiều
loại lan khác như cây Oncidium twinkle, Dendrobium nobile, Oncidium Sharry Baby.
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Cô bán hàng hỏi nếu tôi mua lan liên tiếp như thế thì chỗ nào mà chứa cho hết. Tôi vui vẻ tiết lộ
là tôi có gần hai ngàn cây lan bây giờ, và nếu gặp cây lan mà tôi thích thì tôi vẫn cứ tiếp tục mua
nữa. Trong khi tôi và cô bán hàng nói chuyện, xếp hàng sau tôi có một người đàn ông tuổi trung
niên, ông ta không những đã không sốt ruột vì phải chờ chúng tôi mải mê cà kê dê ngỗng, mà lại
còn cười tủm tỉm ra vẻ thích thú theo dõi câu chuyện. Thế nên khi tôi nói là tôi có gần hai ngàn
cây lan, cô bán hàng thì muốn xỉu và tỏ vẻ không tin, thì người đàn ông kia góp chuyện: “Hai
ngàn cây lan là nhiều lắm đó, nhưng tôi biết có một ông này ông ấy có cả mười ngàn cây lan,
ông ta ở Seattle này chứ không xa.”
Tôi sửng sốt:“Ở ngay Seattle này
hả ông, trời ơi, ước gì tôi được
gặp ông ta.”
Trả tiền xong, tôi ra cửa chợ, có
ý chờ người đàn ông vừa mới tiết
lộ cho tôi biết có một người ở
Seattle này có đến mười ngàn
cây lan để lân la hỏi tiếp chuyện.
Ông ta đi ra, nhìn quanh quất,
hình như cũng có ý muốn nói
chuyện tiếp với tôi. Tôi hỏi ông
có biết nhà cái người trồng lan
đó ở đâu không làm ơn chỉ hộ.
Ông ta nói biết nhưng mà họ đâu
có bán lan đâu mà tôi muốn biết
để làm gì. Tôi bảo tôi chỉ cần đi
ngang nhà ông ta cũng được, không cần phải vào nhà. Rồi hình như ông ta chợt nhớ ra điều gì
thú vị lắm, ông ta bảo tôi: “Tôi nhớ ra rồi, hình như lâu lâu vào khoảng muà hè, ông ta có bán
cây một lần, để tôi về hỏi lại mẹ vợ tôi, rồi tôi cho bà biết nhé, thấy bà có vẻ mê làm vườn quá,
bà nên đến đó một lần khi họ có Plants Sale cho biết, nếu có thể, bà cho tôi Email address và số
điện thoại của bà, nếu biết ngày nào tôi tin cho bà biết ngay.”
Khỏi phải nói thì ai cũng biết là lúc bấy giờ tôi mừng như một đứa trẻ được người lớn cho một
gói kẹo to, vội vã đưa số điện thoại, Email address cho ông ta. Trước khi đường ai nấy đi, tôi còn
dặn ông ta: “Ông làm ơn nhớ dùm tôi cái vụ này nhé, tôi chỉ cần nói cho ông biết là tôi nghiền
lan còn hơn người ta nghiền cocaine nữa đấy.” Ông ta cười vang lên, rồi lắc đầu lắc cổ đi ra xe.
Về đến nhà tôi kể cho con tôi cái vụ mới khám phá ra một ông ở Seattle này trồng rất nhiều lan,
con tôi hỏi tôi có biết ông ta ở đâu không, tôi nói phải chờ, may ra ông ấy có cái Plant Sale thì
mình sẽ đi đến đó xem sao. Từ hôm ấy, lần nào đi Trader Joe’s tôi cũng ráng để ý xem có gặp lại
được cái ông có thể mang đến cho mình cái tin vui đó không mà không gặp. Khoảng hai tuần thì
tôi nhận được lời nhắn của ông ta, cùng địa chỉ chỗ bán cây, mừng quá, tôi ghi ra giấy rõ ràng,
địa chỉ, ngày giờ... Cũng không quên gửi một cái Email cám ơn đến người đã giúp mình, kèm
theo lời hẹn là nếu có gặp nhau nữa thì thế nào tôi cũng phải mời ông ta đi ăn bánh ngọt, uống cà
phê một lần. Ông ta trả lời lại, rất vắn tắt: “Chúc may mắn.”
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Chỗ bán cây đó cách nhà tôi khoảng 15 phút lái xe. Mở cửa từ 10:00 giờ sáng đến 2:00 chiều.
Hôm đó là ngày Thứ Bảy, tôi dậy sớm, thổi nồi xôi lạc ăn cho chắc bụng, rồi nhờ con tôi đưa đi,
đến đúng địa chỉ. Trong trí tưởng tượng của tôi, nơi này phải là một khu vườn um tùm, xanh
tươi. Ngược lại, đây là một cái nhà kho khô khan, xấu xí, giống như một cái đề pô xe lửa cũ, nằm
trong một khu có nhiều hãng xưởng nhỏ. Người Mỹ gọi những khu như vậy là Industrial park.
Chưa đến 10 giờ, mà khi tôi bước xuống xe thì đã thấy một hàng dài cả trăm người đứng chờ ở
đấy rồi. Tôi vội vã vào xếp hàng ngay. Nhìn các ông các bà đứng phía trước, ai cũng mang theo
mấy cái giỏ, cái túi trống, thùng cạc tông, đoán là những người này chắc đã đi ở đây nhiều lần rồi
nên họ đã có kinh nghiệm, mang theo túí để chứa cây mua được. Thấy vậy tự nhận ra mình
chẳng biết gì về cái vụ bán cây này cả, đã đi trễ, lại còn đi tay không nữa.

Đã qua 10 giờ mà cái hàng dài chỉ nhích được khoảng hơn một mét, thêm 15 phút nữa cũng
chẳng tiến thêm được bước nào. Tôi hỏi người đứng trước mình tại sao họ không cho khách hàng
vào. Ông ta trả lời, họ đã bắt đầu cho người vào từ lúc 10 giờ rồi, nhưng chỉ cho đúng 20 người
thôi. Nếu có ai trong số những người đó mua xong, đi ra thì họ sẽ cho thêm người vào, đi ra
2 người thì cho vào 2 người, đi ra 5 ngườì thì cho vào 5 người. Điều tra được như vậy, tôi ngán
ngẩm, nghĩ là đến lượt mình được vào thì chắc chẳng còn cây nào còn xót lại. Nhưng nhìn những
người xếp hàng trước mặt và sau lưng mình, thấy phần đông ai cũng có vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn,
nói cười rôm rả, thì lại nghĩ là chắc họ biết cái vụ bán cây này có lẽ đáng cái công đứng chờ, nên
mình cũng nên theo họ “Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống.”
Thế mà cũng hay, đứng nghe dân chúng chuyện qua chuyện lại, tôi được biết ông chủ vườn cây
này mê cây còn hơn những thứ người khác mê trên cõi đời này. Có ông kể hồi xưa cha của ông
ta làm lính chữa lửa. Một đêm về lúc gần sáng, họ được lệnh gọi đi chữa cháy ở địa chỉ này.
Đến nơi thì họ xông vào phòng ngủ cứu được ông chủ vườn, kéo ra ngoài. Trên người ông ta chỉ
có cái áo may ô và một mảnh quần lót. Lúc đó lửa đang cháy phừng phực, sắp lan ra đến cái
greenhouse lớn, thì ông ta lại phóng vào ngay chỗ đó, nhanh đến nỗi không ai kịp ngăn ông ta
lại. Vào được trong đó rồi, ông ta cầm vòi nước, phun từ cửa vào đến trong, phun một cách điên
cuồng tứ tung trên những cây hoa, cây lan quí.
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Bên trong thì ông ta, bên ngoài thì đám lính chữa lửa, vậy mà họ cứu được cái greenhouse lớn,
không thiệt hại một cây nào. Chỉ có cái phòng ngủ dã chiến ông ta làm cạnh vườn lan để lâu lâu
ngủ lại đêm ở đó bị xém một phần. Ông ta bảo chẳng đáng gì, cứu được vườn cây mới là việc
quan trọng. Nghe lóm được chuyện về người chủ vườn cũng thoả mãn được óc tò mò một tí
nhưng cũng bị nghe lóm một tin không vui là hình như năm nay là năm cuối cùng ông ta bán cây
như thế này, sang năm không chắc gì có nữa. Một người khác lại bảo rằng cái tin bán cây lần
cuối cùng như thế này ông đã nghe mấy năm nay rồi, mà sau đó năm nào cũng vẫn nhận được
giấy báo, chắc không đúng đâu, chỉ là tin vịt đấy.
Rồi thì tôi cũng được bước qua cái cửa sắt kiên cố để vào
trong kho, tưởng là sẽ được thấy bông, được chạm hoa khi đã
lọt vào trong đó rồi, nhưng không phải dễ như vậy, lại phải
xếp hàng thêm một trận nữa. Lần này đứng sau một sợi dây
chắn ngang, không được sờ vào cây, nhưng được thấy một
phần của những cái kệ bày cây để sát theo tường. Một phần
thôi, vì tôi đang đứng trước một cái hành lang ngắn, sau đó rẽ
tay trái là một cái hành lang nữa, không biết dài ngắn thế nào
mà thấy dân chúng lao xao đi lại chọn lựa. Càng nhìn thiên hạ
hoạt động một cách hăng say, tôi lại càng nôn nao muốn được
vào cho mau. Nhìn sơ sơ đã thấy đủ mọi thứ cây, nào là
những cây trồng trong nhà, những cây rau thơm, và thật nhiều
lan, nhiều nhất là Phalaenopsis và Cymbidium.
Cuối cùng tôi và 19 người nữa được vào, ai nấy đều vội vã xoải cẳng đi vào thật mau, như sợ
người giữ cửa đổỉ ý giữ lại. Nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 12 giờ rồi, chẳng còn bao lâu nữa là
đến giờ họ đóng cửa. Tôi rẽ trái thấy một hành lang thật dài, có khoảng 20 cái kệ có bánh xe như
cái bàn ăn dài, trên đó toàn là cây, càng đi vào xa càng thấy nhiều lan, mặc dù chỉ có vài loại
nhưng rất nhiều, và rất tươi tốt. Chỉ khoảng 10 phút là tôi đã xách trong tay được 10 cây lan:
- 5 Cây Maxillaria sophronitis. Cây nào cây nấy khoảng cả 50 nhánh, mỗi cây 20 đô la,
loại này nếu mua của Andy’s Orchids thì chỉ có 3 cộng mà phải trả gần 30 đô la.
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- 1 Cây Dendrobium wardianum chỉ có 2 nhánh, nhưng trên một nhánh có đến 5 cái nụ
mập mạp, cây này giá 10 đô la.

- 1 Cây lan hài lai chứ không phải nguyên thuỷ, màu trắng có những chấm nâu, có đến 3 cái
nụ, giá 10 đô la.
- 2 Cây Dendrobium aberrans lai Den. eximium, hoa trắng thật đẹp, mỗi cây 20 đô la, và
cuối cùng một cây Dendrobium convolutum, 2 cái nụ, giá 10 đô la.
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Tôi ngừng chọn cây vì hai tay không còn chỗ để ôm, để xách nữa. Nhìn quanh thấy những người
mua nhiều có vài người họ dùng những cái thùng cạc tông dài, để cây đã lựa trong đó, đi đến đâu
thì kéo cái thùng đi theo. Tôi cũng bắt chước, tìm được một cái thùng dài, nếu để đứng lên thì cái
thùng chắc phải cao bằng tôi. Bỏ cây vào đó rồi, thong thả tôi mới kéo cái thùng đi sâu xuống
dưới cái hành lang đó. Phía dưới này thì có đủ loại Cymbidium và Phalaenopsis. Tôi không thích
Phalaenopsis mấy vì thấy quá nhiều ở mọi chỗ, mọi nơi, nhìn nản cặp mắt, mà ngược lại, ở đây
lại thấy những cây Phalaenopsis lai giống Doritis rất nhỏ, xinh xắn, và lại có nhiều màu lạ mắt.
Tôi lựa được hơn chục cây, cây nào cũng có khoảng 2 đến 3 cành hoa, trông thật dễ thương.
Những cây Phalaenopsis ở đây ông chủ để cho những cành hoa tự do mọc lơi lả chứ không lấy
cây nẹp chặt lại như ở những chỗ khác, thành ra nhìn thấy như cây lan có vẻ tự nhiên, lả lơi rũ
xuống. Sau cùng tôi tìm được một cây Dendrobium moschatum gíá 10 đô la. Cây này tôi đã
thèm từ khi chị Thảo gửi cho xem cái ảnh cây của chị đang nở hoa, giờ đây đi loạng quạng thế
này thì lại kiếm ra một cây, trông cũng khá, được 5 cành vừa lớn vừa nhỏ, chứ không đến nỗi tệ.
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Nhìn đồng hồ cũng đã gần 2 giờ, chung quanh tôi ngoại trừ những người mới được cho vào còn
hăng hái, còn lại ai cũng thấy mỏi mệt. Tôi thì vừa mệt vừa đói. Trả tiền xong xuôi đâu đó, ra
khỏi cửa gặp cái taxi vừa trờ tới, tôi vẫy ngay để được về nhà cho mau chứ không gọi con tôi đón
như hai mẹ con đã tính từ sáng.
Đến nhà tôi mang cây xuống greenhouse để đó vì cần phải lo cho cái bụng đang đói cồn cào.
Lên bếp, tôi uống một ly nước lạnh để lấy sức, rồi bắt đầu bắt tay vào việc làm món Bún mắm
tôm ăn với thịt luộc và đậu rán. Tôi bắc nồi luộc miếng thịt ba chỉ, rồi rán đậu hũ, pha một chén
mắm tôm chanh tỏi ớt, rau húng dũi và ngò tươi, thơm ngát thì đã hái trong vườn từ sáng sớm.
Bún cũng đã luộc và đánh thành từng con sáng nay trong khi chờ nồi xôi lạc chín. Chỉ có 45 phút
là tôi đã có một bữa bún giản dị, nhưng hấp dẫn. Làm xong món nào tôi cứ bày lên bàn từ từ
từng món. Hôm ấy, tôi chẳng phải
đi gọi ai trong nhà đi ăn cơm, hình
như mọi người nhìn đĩa thịt ba chỉ
luộc, đĩa bún, đĩa đậu rán, đĩa rau
thơm, chén mắm tôm nãy đến giờ
đã thèm lắm rồi, đã quanh quẩn ở
đâu đó, chỉ chờ tôi tuyên bố bữa
ăn sẵn sàng rồi là ngồi xuống ăn
ngay.
Xong bữa cơm, tôi tỉnh hẳn người.
Ra vườn, tôi mới kéo từ từ trong
giỏ ra từng cây lan sáng nay đã
khổ công đi thu thập được, ở chỗ
mua tối mắt tối mũi không có thì
giờ nhìn kỹ, về đây thấy cây nào
cây nấy đều tốt tươi. Tính ra thì
quá rẻ, chỉ có 200 đô la mà tôi được đến 20 cây lan, cây nào cũng già dặn, đã nở hoa, hoặc có nụ,
hoặc đã sẵn sàng đơm nụ.
Suy nghĩ lại thì hôm nay tôi có được một ngày vui, được đi mua lan rẻ, được trải qua cảnh xếp
hàng sốt lòng sốt ruột để được vào cửa. Dưới cơn mưa, được thỏa thích chọn lựa bao nhiêu cây
lan trong cái cửa hàng bán lan thật là lạ, lần đầu mới thấy trong đời, mà tôi ở đây bao nhiêu năm
rồi mà không hề hay biết. Cũng nhờ cái tật hay bắt chuyện với người lạ thì mới ra được cái
Orchid Sale thú vị này, đúng là Trời cho. Tiện đây cũng xin cầu Trời cho sang năm ông này ông
ấy vẫn bán để còn có dịp đi, kiếm chác thêm vài cây nữa.
Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle tháng Bẩy, 2016.
Phạm Hảo
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