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Lễ Tạ Ơn 2017: Bulbophyllum Elizabeth Ann ‘Buckleberry’  
 

 

Năm đầu tiên chúng tôi đã mừng ngày lễ trong đại này ở Detroit, một thành phố nhỏ có chỉ 600 

dân, tại miền biên giới đèo heo hút gió của Texas-Oklahoma và Arkansas. Cả thành phố chỉ có 

một ngọn đèn giao thông và một tiệm chạp phô duy nhất. Lễ Tạ Ơn năm đó, gia đình chúng tôi 

13 người có tới 2 con gà tây: một của hãng Campbell Soup tặng cho tôi và một của hãng thịt bò 

con dâu của chúng tôi làm việc. Vì cách nướng còn vụng về, chưa đúng cách, con gà tây khô như 

que củi nhưng chúng tôi đã ăn uống ngon lành và cùng nhau cúi đầu tạ ơn các đấng bề trên và tổ 

tiên đã phù hộ cho chúng tôi tới một thiên đường đầy: Tư Do - Dân Chủ và Thịnh Vượng, cũng 

như cảm tạ nhân dân Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng tôi. 

Cách đây vài tuần tưởng là thời ti t s  mát m , nhưng vào cuối tháng 10, miền nam Cali ornia 

b ng nhiên trời nóng như đổ l a ở vào gi a mùa Hè. Nhiệt độ lên tới trên dưới 100°F (37.8°C). 

Trời nóng tưởng chừng như muốn ch y ra m , mở c a bước ra ngoài hơi nóng từ sa mạc  o ave 

thổi về như một lò l a h t vào mặt, vội vàng lùi bước vào trong, đóng chặt c a đ  hơi lạnh từ 

chi c máy điều hòa khỏi thoát ra bên ngoài. Tội nghiệp cho vài cây lan dù đã có giàn che, nhưng 

ánh n ng xuyên qua k  hở làm cho lá bị cháy x m như người đốt l a. 

Th  mà chỉ mới tuần trước, tuần sau thời ti t đã thay đổi. Sáng ra nhiệt k  xuống còn sấp sỉ 50°F 

(10°C), trưa đ n mới nh ch lên 70-72F (21-22°C). Thời ti t khi lạnh, khi nóng làm cho bọn 

người cao tuổi sổ mũi, h t hơi muốn ốm. Người ta nói Cali có   mùa trong một ngày: sáng như 

mùa Đông, trưa như mùa Hạ, chiều xuống là mùa Thu và tối lạnh như mùa  uân vậy. Chỉ khác 

có một điều là mùa Thu Cali không có lá vàng, vì vậy cho nên các nhi p ảnh gia phải lặn lội tới 

các ti u bang xa xôi đ  thu nh ng b c ảnh đ p cho công chúng thưởng lãm.   

 

 

Nguyễn Triều Hương 
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Bùi Mạnh Hà 

 

Thành thực cám ơn nh ng người đã h t lòng vì nghệ thuật, không quản ngại gian lao, cho chúng 

tôi được thưởng th c nh ng cảnh đ p tạo hóa đã ban cho loài người chúng ta. 

Nhìn nh ng tấm ảnh mùa Thu đ p đ , trong lòng lại càng b i h i cảm xúc vì đã bao mùa Thu 

qua đi, mà mãi cho tới lúc gần đất xa trời tôi mới nhìn thấy v  đ p của mùa Thu với nh ng khóm 

cây lá vàng, thẫm nhạt hài hòa như một b c họa tài tình. Trạnh lòng nhớ lại quê hương cố cựu 

của tôi, mùa Thu chỉ là nh ng cảnh nghèo nàn: rặng tre già đã trút lá, mấy cây xoan chỉ còn 

nh ng cành trơ trọi kh ng khiu hay trên cánh đ ng lúa chỉ còn mấy gốc rạ thối mầu nâu sẫm … 

Từ sáng sớm, ng i bên máy điện 

toán theo d i nh ng tin t c quê 

nhà, toàn là nh ng chuyện không 

vui, nào là bão lụt, nào là nh ng 

chuyện cướp giật, đâm ch m. Nhất 

là gần đây cảnh đón ti p các vị 

nguyên thủ quốc gia tới dự hội 

nghị A EC tại Đà N ng với nh ng 

cô ti p viên mặc chi c y m đào hở 

hang khoe bày da thịt làm mất th  

diện quốc gia.  
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Ng i lâu nên m t đã hoa, chân đã thấy hơi tê, tôi đ ng dậy bước ra ngoài hàng hiên.  nh n ng 

ban mai xuyên qua tấm phên m t cáo, cho tôi thấy r  một vài cụm lan đang nở. Thoạt tiên là  

mầu t m h ng của cây 

Dendrobium Rainbow 

Dance, được lai giống 

gi a cây Dendrobium 

Kurenai và cây Den. 

unicum. Thông thường 

cây lan này nở vào 

mùa  uân, nhưng năm 

nay mới tháng 11 đã ra 

5-7 cành hoa ốm y u, 

cánh hoa vặn v o, mầu 

s c nhợt nhạt như 

người ốm đói ch  

không rực r  huy 

hoàng như nh ng năm 

về trước. 

 

 

 

 

Cạnh đó là chậu Coelogyne mooreana, Thanh đạm Tuy t Ngọc của bà Nguyễn Trần Ng  tặng 

cho năm ngoái, bây giờ dù đã quá lớn, nhiều giả hành đã mọc ra khỏi thành chậu đã khá xa 

nhưng vẫn còn cho ra 

2 dò hoa có l  vì trái 

mùa, hay vì đợt n ng 

nóng vừa qua cho 

nên èo uột và chỉ nhỏ 

b ng phân n a nh ng 

bông nở vào mùa 

Xuân và Hè.  

Cây lan này ở quê 

nhà chỉ nở hoa tại 

vùng núi Langbiang 

và Đà Lạt nơi có khí 

hậu mát m  nhưng tại 

miền nam Cali ornia 

gần như nở suốt   

mùa. 
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Mấy cây lan Hài cũng th : cây Paph. spicerianum của nhi p ảnh gia Thái Đ c Nhã tặng cho từ 

năm 2008 sống lay l t qua nhiều tang thương bi n đổi vẫn còn nở một bông, chậu lan Hài Đuôi 

công Paph. gratrixianum, k  niệm của ông bạn già  eter Kurzt, mầu s c nghèo nàn khác h n với 

nh ng cây mọc ở Khánh Hòa và Lâm Đ ng.  

B ng thấy một ánh h ng le lói sau cây Cym. finlaysonianum (Hoàng ki m lan, Ki m tiên vũ) lá 

tốt xanh um. Lôi ra bên 

ngoài mới bi t đó là cây 

Bulbophyllum Elizabeth 

Ann ‘Buckleberry’, cây 

lan có một k  niệm đáng 

nhớ. 

 hần đông nh ng cây lan 

tôi sở h u đều có một k  

niệm nào đó mà người 

Hoa Kỳ vẫn thường dùng 

với   ch : “Who, What, 

When, Where” đ  diễn tả 

cho chinh xác, nhưng tôi 

lại thêm vào mấy ch  

“How, How Much”: Ai, 

cái gì, ở đâu, khi nào, với 

ai, ai cho, mua bao nhiêu 

cho r  ngh a hơn …  

Khoảng năm 1988 gì đó, trong cuộc họp hàng tháng của Hội Hoa lan Orange County Orchids 

Society tại thư viện thành phố Yorba Linda, ông Bill Austin, Hội trưởng của hội, dẫn một bà tuổi 

c  trung niên đ n và giới thiệu r ng:  

“                  Clayton                                            ng cây lan, ô       

                   , v                                        Epidendrum    thôi.” 

 ua câu chuyện bà Cynthia cho bi t bà là một giáo viên trung học đã cư ngụ ở thành phố này 

khoảng 10 năm. Ch ng bà, một k  sư công nghệ, cả 2 người đều s p tới tuổi nghỉ hưu, con cái đã 

trưởng thành và lập nghiệp ở phương xa. Đ  s a soạn cho cuộc đời về hưu rảnh r i, bà muốn tìm 

một thú vui. Vợ ch ng bà đã mua một căn nhà có vườn rộng chừng n a mẫu. Vốn yêu thích việc 

tr ng cây, làm vườn cho nên nh ng ngày nghỉ gần như suốt ngày bà ở ngoài vườn còn ch ng bà, 

ông chỉ th ch cư i ngựa. Thành phố  orba Linda lại là nơi có nhiều trại nuôi ngựa cho nên nhiều 

nhà có đất rộng trên dưới một mẫu n m gi a một nơi giá đ t như vàng.  

Sau đó ông bà Clayton và vợ ch ng tôi có qua lại thăm vi ng nhiều lần, nhưng phần lớn chỉ có 

bà Cynthia với tôi là tương đ c. Vợ tôi chỉ th ch mấy luống rau và cây cối ngoài vườn, còn ông 

Clayton rất it khi gặp mặt vì ông đã đi cư i ngựa, họa h n l m mới gặp, nhưng chỉ qua một vài 

câu xã giao ng n ngủi ông bèn cáo lui vào phòng theo d i mấy con ngựa trên  nternet. Từ đó 

trong các hội chợ bán lan, bà Cynthia và vợ ch ng tôi thường dạo qua các gian hàng từ ngày mới 

khai mạc đ  tìm nh ng cây lan lạ.  ột hôm, chúng tôi thấy có gian hàng bán cây Bulbophyllum 

Elizabeth Ann ʻBuckleberryʼ FCC/AOS chỉ có một hoa với giá $60. Vợ tôi và bà Cynthia đều 

th ch, nhưng trong hội chợ chỉ có một cây duy nhất.  



Hội Hoa Lan Việt Nam   www.hoalanvietnam.org 
 

5 
 

 

 
 

Bà Cynthia nói:  

“                            ! Tôi th               , sau n         , tô                       

  .ˮ 

Bản t nh vốn hi u khách và thấy giá quá cao, vợ tôi nhường ngay, nhưng trong lòng vẫn còn hơi 

luy n ti c cây lan qu   t khi gặp …  

Tìm hi u mới bi t r ng cây Bulbophyllum Elizabeth Ann đã được ông J. Chambers cầu ch ng 

vào năm 1969, t c là đã lai giống từ 2 cây Bulb. longissianum và cây Bulb. rothchidianum  t ra 

cũng phải 7-8 năm về trước. Hai cây này đều mọc tại   Châu, nhưng không có mọc tại VN. 
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  Bulb.longissianum      Bulb. rothchildianum 

Hơn một năm sau, ông Clayton bị hãng cho nghỉ việc, bà Cynthia cũng  t khi lui tới hội hoa lan 

n a.  ột hôm bà điện thoại mời vợ ch ng tôi lại chơi. Tới nơi bà cho bi t r ng ông bà đã bán 

nhà và s a soạn dọn về Arkansas, nơi cả hai người cùng sinh trưởng ở đó. Căn nhà cũ, lúc mua 

chưa tói $200,000, trả góp 1  năm đã gần xong, bán với giá $ 650,000, và ông bà đã mua một 

căn nhà gặch   phòng ngủ, có vườn rộng và h  nuôi cá trên một th a đất rộng gần   mẫu với giá 

chỉ có $65,000 mà thôi.. 

Bà tâm sự: 

“Th                                                                                       , 

                      n                     ,                 a. Ô                     , 

                                                              . V                     vô công 

        ,                                                                      không cho tô      

th  gi                              . Thôi thì                                               

                                    ,       , giao thôn                   .               

                    Carbon Canyon                                                  ông  

                                                      .         v i trên             c        

            m,           khô                                c.            , ô                  

                                                                                    

                      .” 

Quay sang vợ tôi bà nói ti p: 

“               ch cây lan Bulbophyllum Elizabeth Ann ʻBuckleberryʼ        . T                

      chu                   m i               ,                                 ông    . Tôi 

                                                                    , nh  ông                 

          .” 

 

 

 



Hội Hoa Lan Việt Nam   www.hoalanvietnam.org 
 

7 
 

Vốn t nh sòng ph ng, vợ tôi vội móc túi trả tiền, nhưng bà Cynthia giơ tay cản lại nói: 

“                   ,                                                                         

    ,      i                   ô          qu        v                      .ˮ 

Tôi trả lời: 

“                                                                                         

                 ô                                     ch.ˮ 

Sau đó chúng tôi nhận được email với tấm ảnh của bà tươi cười bên căn nhà bề th  như một lâu 

đài và câu hỏi nên lập  reenhouse ở ph a nào?  

Ch ng bao lâu vợ tôi bị trọng bệnh r i qua 

đời. Tôi ch ng còn tâm tr  nào đ    gì đ n 

nh ng cây lan n a, tôi bán bớt nh ng cây 

lớn r i dọn về khu nhà tiền ch  ở thành phố 

Wesminster cho tiện đi lại.  

 ấy năm qua, cây Bulbophyllum Elizabeth 

Ann ʻBuckleberryʼ năm nào cũng nở hoa 

nhưng chỉ có một chùm duy nhất. Năm nay 

vào dịp lễ Tạ Ơn, lại ra tới 3 chùm hoa đ p 

đ . Sực nhớ đ n người đã tặng cho chúng 

tôi cây lan xinh đ p này, tôi g i điện thư 

hỏi thăm và kèm theo tấm ảnh, nhưng thư 

đi đã 3-  lần mà không thấy h i âm.  

17 năm qua r i còn gì  Vật đổi sao rời ch c 

gì bà Cynthia còn ở trên dương th , hay là 

bà đã cùng vợ tôi phù hộ cho tôi còn có cơ 

hội chiêm ngư ng nh ng bông hoa xinh 

đ p vào cuối cuộc đời. 

 

 

Lễ Tạ Ơn 2017 

B i Xuân       

 


