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Chuyện Kể Đầu Năm 2017
Người xưa có tục lệ: Khai bút đầu năm, do đó tôi cũng muốn bắt chước theo gót tiền nhân.
Thông thường khi có chuyện vui hay có đóa lan đẹp vừa nở, chúng ta thường cho lên Facebook
để chia sẻ với ban bè, ít ai muốn đưa lên ảnh những bông hoa tàn, nhị héo hay là những chuyện
thất bại của mình. Nhưng kẻ già nua lẩm cẩm này lại muốn làm công việc trái ngược, mong có
người đồng cảm và may ra có thể giúp ích được chút gì cho ai chăng?
Nguyên là vào một ngày cuối tháng 11 hay đầu tháng 12 vừ qua, vùng Tiểu Saigon có một trận
gió nóng, được gọi là “Santa Ana windsˮ thổi về từ sa mạc Mojave. Dù đã được các đài truyền
thanh, truyền hình thông báo từ trước, nhưng tôi chẳng thèm để ý vì cứ đinh ninh rằng mấy cây
lan đều được để trong hiên nhà hoặc treo dưới tàn lá rậm rì của cây mận Mỹ Tho rất an toàn.
Hôm đó trời nắng chói chang, nhiệt độ lên gần tới 100°F, không khí khô như rang. Vừa nhô đầu
ra khỏi cửa, hơi nóng phà vào mặt như bước vào lò lửa, vội vã trở vào trong nhà có hơi lạnh mát
rượi của chiếc máy điều hòa nhiệt độ.
Mấy ngày sau ra vườn tưới lan, vẫn thấy cây cối xanh um tươi tốt. Nhưng khi bước ra phía sau
thì ôi thôi, mấy cây lan Vanda ngày nào cho những bông hoa xinh đẹp treo ở trên giàn và cây
mận phía Tây Bắc đều bị cháy xém.
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Cây nào nhẹ cũng cháy mất vài ba lá, còn quá nặng, bỏ đi thì tiếc công nuôi dưỡng bao năm mà
để lại thì:
“Chỉ cần trông thấy mà đau đớn lòng.”

Cây Vanda tricolor hình như muốn làm hài lòng chủ nên tuy đã muộn màng cũng cố ra 5 dò hoa,
khi gặp cơn gió chướng này 3 chùm trên ngọn mới nhú ra khoảng 3 phân đều bị cháy nhũn như
luộc, cùng chung số phận những lá non của cây chanh Thái Lan, Thiên Lý và những cụm rau
thơm ...
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Tuy vậy cũng còn vớt vát được một cây Renanthera Tom Thumb lá bị cháy gần hết, may thay
chùm hoa mới nhú chừng 5 phân vẫn còn xanh tốt. Mang vào trong nhà lấy mầu Acrylic tô son
điểm phấn, người nào tinh mắt mới nhận ra những vết sẹo lồi lõm và hơn một tháng sau, cây ra 2
chùm nụ đón chờ ngày Tết Kỷ Sửu 2017.

Chỉ vì một phút lơ đãng, mà thành ra uổng phí công lao nuôi trồng bao nhiêu năm. Phần khác tự
thấy mình không còn đủ sức trông nom dù rằng chỉ có khoảng 50 cây còn lại. Mỗi lần có Hội
Hoa Lan là trong dạ thấy bồn chồn, bối rối. Không đi, trong lòng cảm thấy không yên, mà đi thì
không sao có thể kiềm chế được cái tật muốn sở hữu những bông hoa đẹp của đất trời, mua về lại
bỏ mặc vì không còn hứng thú trong những việc cần
thiết như tưới nước, bón phân và nhất là thay chậu.
Ban bè thăm hỏi, đành thú nhận bây giờ cúi xuống
đứng lên đã muốn hoa cả mắt, lưng mỏi rụng rời:
“Huệ không còn đủ sức trông nom, còn kể gì đến lan
nữa.”
Thú vui còn lại, bây giờ gói ghém trong việc viết bài
cho trang Hoalanvietnam.org, cần đến trí óc chứ
không cần hoạt động chân tay. Nhưng ngồi lâu cũng
mỏi lưng, mờ mắt đành đứng dậy ra trước cửa nhìn
đến hòn đá vô tri gửi gấm lòng mình.
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Hoặc ra vườn sau ngó quanh, ngó quẩn hoặc để mắt sau những cây Long Vi (Stag horn,
Platycerium) hay là mấy cây dứa kiểng (Bromeliad, Neogerelia) lá đủ mầu sắc có thể bỏ mặc cả
tháng cũng không hề hấn gì.
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Thản hoặc hôm nào lòng trần còn mơ tưởng đến những bông lan xinh đẹp của quê huơng lại vào
giá vẽ, ghi lại hình ảnh ở một nơi yên tĩnh, tịch mịch nào đó có núi cao, rừng rậm, có thác nước
chảy, bên những cây lan thân thương như: Holcoglossum wangii, Thunia alba, Habenaria
rhodhocheila, Paphiopedilum barbigerum, Dendrobium nobile để cho lòng mình được nhẹ
nhàng, thanh thản, cho phù hợp với điều vẫn hằng tâm niệm từ lâu:

“Tâm an, vạn sự anˮ

Đầu năm khai bút, Bolsa 1-1-2017.
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