
Hội Hoa Lan Việt Nam   www.hoalanvietnam.org 
 

1 
 

Mưa Cali & Mưa VN  
 

 

Không hiểu tại sao miền nam California lại rất hiếm mưa và phần lớn chỉ là những trận mưa nhỏ 

chỉ đủ ướt mặt đường. Bản nhạc “It Never Rains in Southern Californiaˮ của Albert Hammond 

đã được xếp hạng thứ 5 trong những bản nhạc hay nhất của năm 1973 đã nói lên điều này.  

  Seems it never rains in Southern California 

  Seems I've often heard that kind of talk before 

  It never rains in California, but girl, don't they warn ya 

  It pours, man, it pours... 

Kéo tấm chăn mỏng che bờ vai và nghe tiếng mưa tí tách rơi trên mái, đổ xuống hàng phên che 

ngoài hiên, khiến tôi nhớ lại những trận mưa dầm dề ngày nọ qua ngày kia, dường như không 

dứt ở quê hương cũ. 

Những trận mưa tưởng như làm thối đất diễn tả trong bài hát “Đoàn Quân Đi” của cố nhạc sĩ 

Việt Lang, Lê Quý Hiệp người bạn nối khố từ tiểu học tại Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên rồi đến 

trường trung học Externat Notre Dame, hậu thân của trường Saint Thomas d'Aquin, tỉnh Nam 

Định. Sau đó chúng tôi đã cùng nhau cố gắng bấm ngón chân, để giữ thăng bằng đi trên con 

đường đất nhão nhoẹt, trơn như mỡ vào mùa Đông bụng đói, cật rét từ Bình Trì tới Chợ Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên vào những năm bắt đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.  

 Đoàn quân đi thấp thoáng trong đêm không một vì sao 

 Uốn khúc đường đào, mưa trơn bùn sâu 

 Đoàn quân đi dưới nắng gắt gay mình đầm mồ hôi 

 Thép súng say đời, vai nặng trĩu căm thù lòng sôi 

 Đoàn quân đi giữa sóng mến thương xuân về mùa thắm 

 Tôi thấy những nàng khăn hồng lệ thắm 

 Hẹn ngày mai chiến thắng chớ quên đường về làng xưa 

 Em vẫn mong chờ, tới ngày ấy đôi ta cùng mơ... 

Bài hát này đã làm nức lòng mọi tầng lớp nhân dân, đã được hầu hết quân dân Liên khu 3 gồm 

các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Kiến An, Quảng Yên, Hải Ninh và Hải Phòng ghi 

chép và học thuộc lòng. Nhưng buồn thay vào đầu 

năm 1949, tác giả đã bị kiểm thảo nặng nề vì “Sặc 

mùi Tiểu thư sản, làm nản lòng chiến sĩ”.  Ngay cả 

những nhạc sĩ có thể nói là làm cho ý chí chống 

Pháp của toàn dân lên cao độ như Văn Cao, Phạm 

Duy, Nguyễn Xuân Khoát, Tử Phác v.v… đều bị 

cảnh cáo, hạ từng công tác. Năm 2000, chúng tôi 

gặp lại tại Hà Nội mừng cho nhau còn sống sót qua 

những tai ương của đất nước và ôn lại chuyện cũ, 

và anh đã ra đi vĩnh viễn vào năm 2008... 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_An_%28t%E1%BB%89nh%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Y%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ninh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
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Thông thường mỗi năm miền Nam Cali chỉ có trung bình là 10 inches hay 254 ml nước mưa. 

Năm ngoái mưa chỉ có được khoảng 3.6 inches hay 59 ml. Nhưng ngặt nghèo và nghịch lý thay 

là mùa mưa ở miền nam Cali lại bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3, thời gian này khí hậu lạnh lẽo 

có khi xuống tới mức đông đá cho nên những cây lan nếu không được che mưa, lá cây sẽ bị thâm 

đen lỗ chỗ…  

Năm nay từ đầu mùa đã có vài trận liên tiếp, chẳng hiểu có bù đắp nổi chỗ nước thiếu của mấy 

năm hạn hán đã làm cho Thống đốc lên tiếng kêu gọi dân chúng tiết kiệm nước và thành phố 

Westminster đã ban hành việc phạt tiền cho những ai đã phí phạm nước.  Tin cho biết 3 ngày 

mưa dầm dề như vậy mà chỉ có hơn 1 inch nước.  Chẳng bù với miền Bắc VN, mỗi năm khoảng 

80 inches (2032 ml) nước mưa mà lại mưa vào từ đầu mùa Hè cho tới cuối mùa Thu. Vào mùa 

Đông chỉ có lấm tấm mưa phùn, vì thế mà những cây lan mọc mạnh kích thước lớn gấp 3-4 lần 

và tất nhiên cũng cho nhiều hoa hơn. 

Nếu chúng ta chỉ biết đến những cây lan VN qua các Hội Hoa lan ở địa phương tại Hoa Kỳ, hoặc 

trên sách báo thì quá ít ỏi.  Hay dù cho bạn đã cất công lăn lội về quê nhà thuê người dẫn đường 

vào rừng sâu để tìm những cây lan quý báu, bạn lại còn thất vọng hơn nữa bởi vì lan rừng đã bị 

bóc gần như chỉ còn lại ở những nơi thâm sơn cùng cốc. Ngay chính bản thân chúng tôi đã về 

thăm quê nhà mấy lần, mỗi lần khoảng chừng một tháng đi 

từ Bắc xuống Nam, đã được các anh chị em yêu lan dẫn đi 

thăm thú các vườn lan, đã thấy tận mắt, đã được tặng khoảng 

7000-8000 tấm hình, những tưởng rằng mình đã thấy, đã biết 

khá nhiều. Nhưng mấy tháng nay, ngồi ở nhà lướt trên các 

trang ảnh trên mạng Facebook mới biết rằng những gì đã 

thấy chẳng thấm tháp vào đâu so với nhưng hình ảnh các bạn 

yêu lan đã bỏ lên để giới thiệu. Tấm ảnh đầu tiên làm tôi 

kinh ngạc nhất là kích thước của một khóm lan có lẽ 

Dendrobium anosmum (Phi Điệp, Dã Hạc). Nếu chiều cao 

của ông bạn này là 1.60 thước thì cây lan này phải dài trên 3 

thước.  Rất tiếc là đã quá sơ sót không còn nhớ rõ ai là người 

đã bỏ tấm hình này lên mạng để có lời cám ơn cho phải 

phép.  

Trong nhiều bài viết chúng tôi thường dùng chữ rừng lan ý 

muốn nói rất nhiều hoa lan, nhưng không thể nào so bì vói tấm ảnh của chị Nguyễn Thị Khuyên, 

mệnh danh là cô gái Điện Biên đã post lên Facebook, chúng ta đã mấy người đã có diễm phúc 

được chứng kiến một rừng lan như chị. 
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Nhìn vào bức hình trên đây chúng ta thấy hình như đây là giống Dendrobium anosmum hay Den. 

parishii. 

Theo báo cáo của Tiến sĩ Leonid Averyanov vào cuối thập niên 1990, mỗi năm Việt Nam xuất 

cảng sang Trung Hoa và Đài Loan hàng chục tấn lan đủ loại. Những cây lan hài Paph. 

vietnamense, Paph. helenae chỉ 2-3 tuần lễ sau khi phát hiện, đã bị thương lái thuê người bóc 

nhẵn rồi bí mật chuyển ra ngoại quốc như Nhật, Đài Loan và nhất là vườn lan của Popow bên 

Đức nơi đây bán đủ các thứ lan hài hiếm quý của VN. Những hình ảnh dưới đây chắc hẳn đã làm 

cho những người yêu lan chúng ta tự hỏi nếu năm nào người ta lấy về chừng này cây thì bao lâu 

nữa loài lan này sẽ bị tuyệt chủng.  Nên nhớ rằng đây chỉ là một trong hàng ngàn chỗ thu mua 

lan rừng. 
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Nhưng nếu nhìn vào những hình ảnh khác trên Internet, chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần 

nào vì phong trào chơi lan ở VN khá rầm rộ ở khắp mọi nơi. Người mình đã biết cách thuần 

dưỡng trồng lan rừng một cách quy mô rộng rãi, tuy rằng chỉ gói gọn trong mấy giống có giá trị 

thương mại như: Ngọc Điểm (Rhynchostylis), Dã Hạc (Den. anosmum) và lan Tiểu Kiếm 

(Cymbidium sinense, Cym. ensifolium) mà thôi. 

Trước đây kiến thức hoặc kinh nghiệm trồng lan cũng rất giới hạn và ít khi được chỉ bảo cho 

người khác, nhưng gần đây việc thông tin trên mạng được phổ biến rộng rãi cho nên việc trồng 

lan không còn là vấn đề khó khăn nữa. Thêm vào đó khí hậu và thời tiết của VN với ẩm độ cao 

và những trận mưa rào lúc khô lúc ướt vào đúng mùa Hè-Thu rất phù hợp cho việc tăng trưởng 

của những cây lan. 

 

Gần đây đuợc tin anh Nguyễn Quang Thuyết ở Huế 

đã thành công trong việc nhân giống và gieo hạt 

những cây lan rừng khác. Chắc chắn đã và sẽ có 

nhiều người khác theo gương anh để chúng ta không 

còn phải nhập cảng những cây giống từ Thái Lan, 

Singapore hay Đài Loan nữa.  
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Hy vọng rằng trong tương lai rất gần, những cây lan đã tuyệt tích trong núi rừng sẽ trở về nguyên 

quán và chúng ta thường xuyên được chiêm nguỡng những khóm lan mầu sắc huy hoàng như các 

tấm ảnh dưới đây. 

 

Xin thành thực cám ơn các anh chị em đã bỏ những tác phẩm quý báu của mình trên các trang 

Web để chia sẻ với bạn đọc mà rất tiếc chúng tôi đã không ghi được nguồn gốc của tấm ảnh. 

 

Bùi Bảo Lộc 


