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Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 8, 2016:
Mùa Hạ và Lan ở Seattle
Tôi đặt cái chậu lớn trên cái bàn đá nằm dưới bóng mát của cây hạt dẻ. Xong rồi đi mở vòi nước
cho nước chảy tràn trề, lênh láng ra khỏi mặt chậu, rồi bắt đầu tưới lan.
Đầu tiên là những cây Maxillaria sophronitis, vì được gắn vào khúc rễ cây dương xỉ nên tôi
nhúng từng cây ngập trong nước rồi vớt ra, đến đám Bulbophyllum vietnamense (Bulbophyllum
helenae). Loại này trồng bằng vỏ cây và đá bọt nên không nhúng được, phải cầm gáo dội lên
từng cây. Kế đến là đám Hoàng thảo nghệ tâm (Den. lodsigesii), cũng phải tưới từng cây và sau
đó cứ lần lượt tưới từ từ hết cây lan này đến cây lan khác. Cây nào không kịp tưới hôm nay thì
để đó ngày mai lại tiếp tục.

Vào mùa Hạ, mỗi tuần tôi tưới kiểu này một lần, những ngày kia thì chỉ cần phun nước lên
những cây lan cho có độ ẩm và nước giữ lan cho tươi là đủ. Nhưng tháng này tôi siêng năng
hơn, chỉ vài ngày là lại chịu khó tưới kỹ càng thế này một lần. Chẳng qua là vì có lý do, chị
Thảo với chị Vân sắp lên đây chơi hai tuần, nên tôi ráng o bế vườn lan của tôi để các chị thấy lan
ở Seattle không thua gì lan của xứ nóng Florida. Mấy tuần lễ nay, khi nói chuyện điện thoại, khi
nào hai chị cũng than vãn là dưới Florida nóng quá, lan cần phải tưới nước liên miên không thì
cây nào cây nấy rủ nhau héo hắt ủ ê ngay, nhất là đám Hoàng Thảo nghệ tâm mà năm ngoái các
chị mua được một mớ thật rẻ của SO ORCHIDS, năm nay bị nắng nhiều quá, cây không thấy
phát triển như các chị mong muốn.
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Nghe các chị phàn nàn như vậy, tôi ngắm đám Hoàng Thảo Nghệ Tâm, thì thấy những cây lan
này của tôi tốt tươi, mơn mởn như rau sam. Nói hơi quá một chút, nhưng rất đúng vì đám lan
này thi nhau mọc như cỏ dại khi gặp được mấy đám mưa liên tiếp… Thế nên chuyến này nhất
định phải khoe dân Florida những cây lan tốt của mình, cho mấy chị này thèm. Tôi cứ hai ba
ngày lại nhúng cả cây vào nước, được nước, được nắng ấm ban ngày, ban đêm thì khí hậu lại
thấp xuống cả 30 độ F, nên có nhiều cây còn phởn phơ ra hoa một lần nữa, mặc dù mấy tháng
trước đã đồng loạt ra hoa rồi.
Mùa này nếu không phải nấu nướng, giặt dũ, dọn dẹp, đưa đón các cháu thì suốt ngày tôi chỉ ở
ngoài vườn. Hết tưới cây rồi đến trồng cây, làm cả ngày không hết việc ngoài đó, vì việc gì cũng
muốn làm, thích thú nhất là lẩn thẩn tà tà chia ra những cây lan nhỏ. Lúc nào tôi cũng để sẵn
một cái kéo cắt cành, vài mảnh gỗ, một túi sphagnum moss và cuộn giây cước. Đám Isochilus
aurantiacus và Isochilus linearis cây nào cũng có những bụi nhỏ chìa ra, đầy rễ và cây con, quá
tốt. Chỉ cần cầm kéo cắt mấy nhát là đã có đủ để làm được cả chục cây nhỏ khác.

Mua ở Andyʼs Orchids là phải trả cả gần 30 đô la mới được
một cây chứ không phải rẻ, nhất là loại Isochilus aurantiacus
có hoa màu cam tươi, hình như là ít thấy bán ở đâu. Thứ này
không biết tại sao lại hợp khí hậu miền Tây Bắc. Năm kia, tôi
chụp ảnh mấy bụi này gửi cho Andyʼs Orchids, vì lúc mua của
anh ta, ba cây này lơ thơ, èo uột, vài cái lá lại bị vàng. Anh ta
nhìn ảnh mấy cây lan này đã tăng trưởng gấp trăm lần, hoa lại
nở ở từng mỗi đầu cành, sững sờ, trả lời lại là loại này xuất xứ
từ Mexico, Nam Mỹ, Trung Mỹ mà sao lại chịu khí hậu
Seattle mà mọc tốt đến như vậy.
Còn Dendrobium nobile cũng chẳng kém, không những đã ra
bao nhiêu cây con, lá nào lá nấy bóng lên như được bôi mỡ,
mà những cành vừa già kịp nhờ khí hậu ấm áp của mùa Xuân
vừa qua cũng vội vàng hối hả đơm ra không biết bao nhiêu là
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nụ. Thành ra kể như là trong hai mùa Xuân - Hạ, Dendrobium nobile của tôi nở hoa hai lần,
chính tôi, nhìn thấy những cái nụ chi chít bám theo cái cành dài cũng ngỡ ngàng, không tin được
mắt mình. Và chỉ chớp nhoáng trong vài tuần, những cái nụ hoa này đã chín muồi, sẵn sàng nỡ
trong nắng ấm.
Ấy là còn chưa kể đến cây Renanthera Kalsom, cây Holcoglosum wangii và Ascocentrum
christensonianum, mấy tháng trước đã ra được hai
cành hoa màu tím nhạt, một cành vừa tàn, thì hôm
nọ ra tưới cây lại khám phá ra một nụ hoa màu
xanh thật nhạt vừa nứt ra ở nách chiếc lá xanh
đậm. Có lẽ giống lan này gốc gác ở miền Trung
và miền Cao nguyên Trung Phần của Việt Nam,
nên khi được trồng ở đây, gặp được khí hậu mát
mẻ như những vùng đó nên hoa cứ mọc liên tiếp
không muốn nghỉ.

Cây này thuộc loại Vanda, nhưng là Vanda của
xứ mát nên lúc tìm được để mua, tôi đã không
ngần ngại mua 3 cây, thay thế những cây Vanda
lớn không chịu được khí hậu lạnh, mà tôi cũng
không tìm đâu ra chỗ để treo những cây loại lớn
này. Thành ra bây giờ tôi đã lượm lặt được cả
mấy chục cây Ascocentrum christensonianum và
Holcoglossum, hình dạng thì giống y hệt Vanda
lớn, nhưng kích thước thì thật là xinh xắn dễ
thương. Không có chỗ cho Vanda lớn thì trồng
loại nhỏ này cũng đỡ cơn ghiền, chỉ tội phải
siêng năng tưới nước mỗi ngày thôi.
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Theo tôi, mùa Hạ ở Seattle mát và đẹp hơn hết mọi nơi trên toàn nước Mỹ, cho nên mùa này tôi
không muốn bỏ nhà, bỏ vườn cây đi đâu hết. Năm ngoái nể lời con rể và con gái, đi chơi mười
ngày, về nhà cây cối xác xơ, phải tưới liên tiếp một tuần lễ mới trở lại đâu vào đó. Chuyến đó,
Trúc Mành của tôi thiệt hại quá nặng nề, những cây trước khi đi chơi có cả mười cành lả lướt,
lúc về hơn một nửa khô như rạ, chỉ còn sót lại có hai hay ba cành mạnh mẽ. Nhờ năm nay quyết
chí không đi đâu, ở nhà sáng chiều phun nước nên đám Trúc Mành mới tốt trở lại, bắt đầu ra cây
con. Sáng nào tôi cũng ra thăm mấy cây này trước tiên, dí mắt vào những cái lộc non mới ra,
theo dõi sự tăng trưởng của từng cái keiki. Thiếu điều mỗi khi ra vườn, tôi muốn mang theo cái
thước để đo xem cây đã mọc dài được thêm mấy phân rồi. Sau trận Trúc Mành bị tàn phá năm
ngoái đó, tôi đã học được bài học đau đớn, nên đã nghĩ rồi, lần sau đi nghỉ hè là Trúc Mành phải
đi theo tôi ngay bên cạnh như những lần trước, không thể ỷ y vào người khác được...
Ra đón các chị ở phi trường vào buổi sáng. Ở nhà tôi đã có sẵn nồi bún ốc vì chị nào cũng
chuộng món nước, ngoài ra tôi còn xào một đĩa Singapore noodle với thịt ba chỉ và tôm, nước
dừa và cà ri, mục đích là làm cho ấm lòng những người ở xứ nóng đến viếng xứ lạnh. Bay
nguyên cả một đêm, nên ở phi trường về đến nhà, thay quần áo, rửa mặt rửa tay sạch sẽ xong
xuôi là tất cả chúng tôi ngồi vào bàn ăn dùng
bữa trưa. Tất cả vali lớn nhỏ gì cũng để nguyên
một chỗ, chờ ăn uống no bụng để lấy lại sức rồi
mới tính chuyện mở vali ra được.
Ai cũng xin một tô bún ốc vì thấy đĩa rau ghém
mát mẻ hấp dẫn, đầy đủ các loại rau, từ rau
diếp, rau muống chẻ, rau chuối, tía tô, kinh giới,
ngò ta, ngò gai, rau răm. Mùi thơm mát của rau
bay lên cũng đủ quyến rũ rồi, nói chi còn có đĩa
ớt đỏ và đĩa chanh xanh nằm phơi phới bên
cạnh. Ăn uống no nê tôi rủ các chị lên gác ngủ
trưa lấy sức nhưng chị Vân bảo phải lo lấy xoài
và cây ra, không thì trời nóng lên, mấy thứ này để kín trong vali từ chiều hôm qua đến giờ sẽ hấp
hơi nóng mà hỏng hết.
Chiếc vali lớn được mở ra, chị em chúng
tôi chuyền tay nhau từ vali lên đến mấy
cái rổ để trên bàn gần một trăm quả xoài
đủ loại, quả nào quả nấy vẫn còn tươi
xanh, những quả xoài này phần nhiều
được hái từ vườn của Thuỷ, bạn tôi ở
Florida, còn một phần nhỏ thì hái từ vườn
của chị Lâu, bạn chị Vân. Có vài quả đã
hơi hườm hườm, chúng tôi cắt ngay ra
chấm với nước mắm đường có rắc vài lát
ớt đỏ tươi lên trên, thật là không gì ngon
bằng. Tôi ngừng làm việc, ngồi ăn cho hết
đĩa xoài xanh, vét sạch không còn tí mắm
đường nào rồi mới đi rửa tay, uống nước, sau đó tiếp tục đến phần thích thú nhất là mở cái vali
có chứa lan.
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Chúng tôi kéo cái vali chứa lan ra vườn sau, có sẵn chậu nước đầy ở đó để lan vừa được gỡ ra là
sẽ được nhúng nước mát ngay cho tỉnh hồn. Chị Vân mê Giã Hạc và Hạc Vĩ nên chị có rất nhiều
hai loại này. Lần này, chị mang lên cho tôi mỗi loại ba cây, những cây này được chị Thảo cẩn
thận nâng niu mở ra trước nhất vì có thân thòng xuống, dễ bị gẫy. Mỗi cây đưa cho tôi là tôi lại
xuýt xoa, ngắm một lúc mới mang đi tưới. Cây nào chắc chắn nằm yên trong chậu thì treo lên
ngay, cây nào lỏng lẻo là được thay chậu, gài lại chắc chắn đâu ra đó.
Chị Thảo thì cho tôi toàn những cây lớn,
mà chuyến vừa rồi đi hội lan ở dưới
Miami chị mua được của Carolina
Orchids, vườn này của ông Tom Nasser
mà tôi cứ chê là hay gắt gỏng mỗi khi tôi
gọi điện thoại mua lan của ông. Chị Thảo
lại bảo là ở ngoài ông ấy rất lịch sự, lại
có bà vợ đẹp và sang. Chị cho tôi cây
Dendrobium primulinum to bằng cái nồi
nấu cơm, loại này theo tôi biết rất dễ
trồng nhưng ít người làm cho nó nở hoa
được. Nó đòi hỏi một khí hậu phải thật
nóng ban ngày và lạnh ban đêm, có nghĩa
là nhiệt độ giữa ngày và đêm phải cách
nhau ít nhất là 20 độ F thì Dendrobium primulinum mới chịu nở hoa.
Tôi còn được một bụi Pleurothallis divaricans cũng đã già, rất lớn, chị Thảo nói chắc dưới đó
không đủ lạnh để ra hoa nên mang lên đây cho tôi. Còn có một bụi Dendrobium moschatum có
ba cành già dài hơn một thước và hai cành con mới nhú ra. Cây này lên đây lớn nhanh như thổi,
chỉ vài hôm ở Seattle là hai cành non mới ra lớn vọt lên đến gần nửa thước. Chị Thảo mấy hôm
sau ra vườn tôi ngắm lan, thấy cây
này chị tưởng là cây của tôi đã có sẵn,
không không nghĩ là cây mình mới
mang lên mấy ngày trước vì cây trông
lớn và mạnh hẳn ra chỉ trong vài
ngày. Chị Thảo cũng mang lên cho tôi
hai chậu Bletilla, chậu màu vàng là
Bletilla ochracea và chậu màu tím là
Bletilla striata. Tôi nghe lời chị Vân
trồng vào hai cái chậu lớn, tuần sau ra
xem đã thấy cây con nẩy đầy ra chung
quanh những cây lớn.
Các chị lên được vài hôm thì cô Diệu
Hiền ở San Jose cùng gia đình ghé
thăm tôi. Chắc bạn đọc nếu ai theo
dõi thường những bài viết ở trang hoalanvietnam.org mấy năm trước như 2013, 2014 thì thế nào
cũng đã từng đọc những bài viết rất duyên dáng của cô Diệu Hiền, tả ra những chuyện của những
người bạn mê lan của cô và của chính cô nữa. Tôi rất thích đọc truyện của cô Diệu Hiền, sau này
có lẽ bận rộn chuyện con cái nên cô không viết nữa, thật là đáng tiếc...
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Chúng tôi, thân mẫu của cô Diệu Hiền, chị Vân, chị Thảo, cô Diệu Hiền và tôi, những người đàn
bà mê lan họp lại, trước là đi quanh vườn ngắm cây, ngắm lan, sau thì vào trong nhà tha hồ nói
chuyện về lan, về cây, không ngừng được, quên cả chồng và hai con của cô đi chơi đâu đó quanh
quẩn trong nhà và ngoài vườn. Theo lời yêu cầu của cô, tôi cũng có dắt cô Diệu Hiền đi xuống
đường sau nhà tôi cho cô được tận mắt nhìn thấy những cây hạt dẻ cổ thụ.
Gia đình cô Diệu Hiền ra về rồi. Chị Vân
và chị Thảo cùng xúm lại, ngạc nhiên hỏi
tôi:“Cô này còn trẻ rất trẻ, mà theo cách
nói chuyện thì mê lan quá, mê gấp mười
lần tụi mình chứ không phải chơi, và lại
biết đủ thứ lan, mình đâu có dám mua
hai cộng Trúc mành khô khan với giá
100 đô la, mà cô này dám order từ Thái
Lan mang sang như thế, phục thật.ˮ
Tôi thì đã ngạc nhiên về cô Diệu Hiền từ
năm 2013, lần gặp cô đầu tiên ở Tiệc Tân
Niên của hội Hoa Lan Việt Nam. Sau
ngày đó, về nhà rồi, tôi cứ nghĩ đến
người đàn bà rất trẻ, rất xinh đẹp, rất
duyên dáng, suốt ngày bận rộn với gia đình, chồng và hai con nhỏ mà sao lại tìm được thì giờ
cho cái thú vui, thường là chỉ để dành cho những người có tuổi, không còn vướng bận chuyện
đời. Rồi lại nghĩ là cũng mừng, thú chơi hoa lan và những loài lan quý không thể nào mai một
được với những người như cô Diệu Hiền này.
Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle tháng Chín, 2016.

Phạm Hảo
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