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Năm Gà Nói Chuyện Hoa Lan
Theo thông lệ, các tờ báo Tết dù ở quê nhà hay bất cứ ở phương trời xa lạ, mỗi năm đều có vài
ba câu chuyện nói về con vật biểu tượng cho năm đó. Trang hoalanvietnam.org cũng không
thoát khỏi ngoại lệ, cho nên đã có những bài: “Trâu và Lanˮ hay “Chuột và Lanˮ.
Biểu tượng năm Đinh Dậu 2017 là năm con gà, vậy xin cầu chúc các bạn và gia đình an vui hạnh
phúc như bức tranh Đông Hồ tả cảnh đàn gà: vợ chồng con cái xum họp vui vẻ biết bao.

Nói về năm Dậu chắc ai ai cũng còn nhớ đến trận Đống Đa, 228 năm trước vào chiều ngày
mùng 5, năm Kỷ Dậu 1789, Vua Quang Trung đã dẹp tan 29 vạn quân nhà Thanh tại trận Ngọc
Hồi, Đống Đa, Thăng Long.
Vào Internet chúng ta sẽ thấy quang cảnh nhân dân chúng ta từ trong và ngoài nước vui mừng
ngày kỷ niệm cuộc chiến thắng lẫy lừng ra sao.
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Đối với chúng ta, gà là một nguồn thực phẩm quý giá cho nên từ chuyện thờ cúng tổ tiên cho đến
văn chương thơ phú đã có những giai thoại về gà. Những ngày giỗ tết đều phải có đĩa xôi, con gà
trên bàn thờ.
Bạn đến chơi nhà cũng phải có con gà đãi khách, nhưng cụ Nguyễn Khuyến lại có bài thơ được
truyền tụng đến ngày nay.
Thơ rằng:
Chẳng mấy khi bác đến chơi nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra hoa, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta…
Mấy ngưởi trẻ tuổi bây giờ ăn nhậu tưng bừng, nghĩ rằng con gà có đáng giá là bao mà cụ Tam
Nguyên Yên Đổ lại phải “keo kiệtˮ với bạn bè đến như vậy. Chúng ta nên nhớ vào khoảng 1850,
khi 3 lần thi cụ đều chỉ đậu tú tài cho nên phải làm thày đồ dậy học kiếm sống. Nhà nghèo kiết
xác làm gì ra gà để cụ thết đãi bạn bè nên đành phải làm một bài thơ tạ lỗi.
Đó là chuyện của mấy cụ nhà nho còn trong dân gian, bài chửi mất gà lại là những kiệt tác phẩm
có một không hai. Nếu ai có thể tự hào với kỷ lục Guiness về cái bánh chưng vĩ đại nặng 1.4 tấn,
cũng có thể tự hào là chỉ có Việt Nam chúng ta mới sáng tác ra bài chửi văn vẻ như thế này,
không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Xin hãy đọc những áng văn chương tuyệt tác dưới đây.
Miền Bắc:
“Làng trên xóm dưới, bên ngược bên xuôi, tôi có con
gà mái vàng. Sáng nay tôi còn cho nó ăn, thế mà bây
giờ nó bị mất! Ai bắt được thì cho tôi xin, nếu không
trả thì tôi chửi cho mà nghe đấy… ấy… ấy!
Bố cái thằng chết đâm, cha cái con chết xỉa! Mày day
tay mặt, mày đặt tay trái, nỡ ăn cắp của bà đây con gà.
Này bà bảo cho chúng mày biết: Thằng đứng chiếu
ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng
bế cái hài, thằng nhai thủ lợn… Con gà nó ở nhà bà là
con gà. Nó bị bắt trộm về nhà mày thì thành con cú, con cáo, con thành đanh mỏ đỏ, nó sẽ mổ
mắt, xé xác ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con cái nhà mày đấy… ây… ấy!
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Mày mà ăn thì con gà nhà bà thì ăn một miếng chết một đứa, ăn hai miếng chết hai đứa, ăn ba
miếng chết ba đứa, và ăn cả con gà đó sẽ chết cả nhà cả ổ nhà mày.
Cha tiên nhân ông nội, ông ngoại, ông dại, ông khôn, đồng môn chi rễ nhà mày nhá! Mày gian
tham đã ăn trộm ăn cắp con gà mái nhà bà. Rồi ra, nhà chúng mày chết một đời cha, chết ba đời
con, đẻ non, đẻ ngược, chân ra trước đầu bước ra sau, đẻ sót nhau. Chết mau, chết sớm! Chết
trẻ, đẻ ngang nhá. Bốn thằng cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ba thằng cầm cờ đỏ đứng đầu làng,
đưa đám tang cả nhà mày ra đồng làng chôn đấy. Mày có khôn hồn, mang trả ngay con gà đó
cho bà, kẻo không bà đào mồ, quật mả cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, thúc, bá, đệ, huynh, cô,
dì, tỷ, muội nhà mày đấy.
Hôm nay bà chửi một bài, ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền. Bà chửi cho mày hóa điên, bà rủa
suốt tháng liên miên không ngừng. Bây giờ bà mệt quá chừng, bà về cơm nước, nhớ đừng quên
a… Muốn sống thì thả gà ra, lạy bà hai lạy, bà tha cho mày.”
Miền Trung:
“Cao tằng tổ đĩ, cao tằng tổ khảo, cố tổ gia tông cả ông, cả bà, cả cha, cả mẹ, chú bác, anh em,
họ nội họ ngoại, xa gần ân ái, họ gái họ trai, dưới âm phủ đội mũ mà đi lên, trên thiên đàng xếp
hàng đi xuống, bây hãy vén mái tai, gài mái tóc, đặng chống tai lên cho rõ, chống cửa ngõ cho
cao, chặt hàng rào cho thấp để mà nghe tao chửi đây này:
Tam canh mụ đội, xóm hội xóm phường, xóm trước xóm sau, xóm trên xóm dưới, lư hương, bát
nước, chiếu trải giường thờ, tau bới mả cha bay rung rinh như thuyền mành gặp sóng, tau nín
như nín đẻ, tau dập như dập cứt mà bay cứ bươi ra, bay chọc cho tau chửi. Tau chửi cho tan nát
tông môn họ hàng cái quân khốn khiếp, cái quân vô hậu kế đợi đã ăn của tau bảy con gà xám,
tám con gà vàng. Bây ăn chi mà ác nhơn ác nghiệp. Bây ăn bằng nồi đồng, bây ăn bằng nồi đất,
bay ăn lật đật, bay ăn ban đêm, bữa túi. Bây ăn cho chồng bây sợ, cho con bây kinh, bây ăn cho
ngả miếu sập đình, cho mồ cha bây chết hết để
một mình bây ngồi đó bây ăn. Đồ quân ăn chó
cả lông, ăn hồng cả hột. Cái quân không sợ trời
đánh thánh đâm, trời đánh thánh vật. Bây ăn
mần răng mà hết một chục rưỡi con gà?”
Thực là đủ kiểu, từ chửi cao cấp cho đến chửi
bình dân của miền Bắc và miền Trung nhưng
tuyệt nhiên không có miền Nam đâu nhé. Có lẽ
miền Nam đất cát phì nhiêu, lợn gà ê hề, tính nết
hào phóng cho nên không có bài chửi mất gà.
Trước năm 1975, dân miền Nam dù rằng nghèo
kiết xác cũng không quá thèm nhạt một miếng
thịt gà, nhưng tôi đọc ở đâu đó một tù binh Hoa
Kỳ đã ngậm miếng đầu gà suốt 3 ngày trong trại cải tạo.
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Khi vào đến Camp Pendleton, dân tỵ nan chỉ cần nhìn vào đoàn người xếp hàng là biết ngay, bữa
đó ăn gì? Dài nhất là gà và ngắn nhất là món Chop Suey mà phe ta gọi là “Chó Mửaˮ.
Và bây giờ cái bọn “Bồi bếp đĩ điếm” khi xưa đã trở thành “Khúc ruột ngoài ngàn dậmˮ trở về
quê hương cũ tìm lại hương vị ngày xưa đã không dám đụng đến món thịt gà vì sợ rằng đã được
người “Anh em đồng chí phương Bắcˮ tẩm thứ gì vào trong bao cám, và người “Anh em đồng
bào ruột thịtˮ tiêm thêm chất gì vào để biến con gà thiu thối thành món gà quay nước dừa thơm
phức.
Nhưng thôi, xin hãy đi vào đề tài chính với Hoa Lan kẻo lạc đề. Lục tung đám sách vở và tìm
trên mạng không hề nghe nói đến lan con gà nhưng có lan con vịt.
Úc Châu có một loài lan được gọi là Lan Vịt Bay (Caleana major, the Flying Duck Orchid). Đây
là một cây địa lan nhỏ cao chừng 50 phân, có 2-4 hoa, nở từ tháng 9-12.

Nhưng đêm hôm qua lại thấy anh bạn trẻ Nguyễn Thiện Tịch hiện về trong mộng nói: Anh thử
hỏi ông Google về lan chân gà xem sao?
Sáng hôm nay, vội theo lời chỉ bảo, liền mở máy gõ
mấy chữ: Chicken feet orchid thấy có bài viết: “May
Dreams Gardensˮ của bà hay cô Carol nào đó viết về
một cây mà bà/cô gọi là lan chân gà: Stenosarcos
‘Vanguard’. Bài viết đó còn nói là cây lan này lá có
sọc lai giống từ cây Sarcoglottis speciosus với cây
Stenorrhynchos speciosum.
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Stenosarcos ‘Vanguard’
maydreamsgardens.com

orchidcentral.org
Thêm vào đó trong bài “Common Names for Orchidsˮ của aerialphotolab.com lại thấy thêm 2
cây lan nữa.
Masdevallia veitchiana
Người Peru gọi cây lan này là Chicken Foot. Nhưng trang orchidspecies.com lại nói là Lan Mào
Gà (“In Peru Gallo-Gallo means rooster and refers to the rooster-like red comb, crest and
wattles of the flower.ˮ) Hãy nhìn kỹ hình ảnh bông lan bạn thấy nguồn nào có lý hơn.

abcorchidee.forumactif.org
Masdevallia veitchiana
orchidspecies.com
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Epidendrum ciliare
Người Costa Rica gọi là Lan Lông Gà (Chicken-feather orchid).

Epidendrum ciliare
visoflora.com
Nhân nói chuyện về lan với một ông bạn già ở quê nhà, ông cho biết: “Việt Nam là một nước
tiền rừng, biển bạc rất giầu có về mọi mặt, bất cứ chuyện gì không tìm thấy ở đâu, VN đều có
hết, ngoại trừ hai thứ.ˮ
Hỏi là thứ gì, ông ta nói: “Lờ sờ, Đờ đờ.ˮ
Hỏi nghĩa là gì, ông ta không giảng mà trả lời: “Bác hãy hỏi những người lãnh đạo...ˮ
Gặng hỏi, mà ông vẫn không hé răng, đành chịu thua và hỏi về chuyện hoa lan. Ông ta lên giọng:
“Ông xa quê hương đã lâu, lại thêm tuổi già lẩm cẩm nên không biết đó thôi. Chuyện con gà và
hoa lan nhiều lắm kể ra không hết. VN có Lan Đùi Gà và ngay ở Hội Hoa Lan của ông, có người
tên là Trần Đức Tạo cũng nói về Lan Đùi Gà đó thôi.”
Hỏi ông Trần Đức Tạo, người bạn vong niên đã cùng nhau thành lập Hội Hoa Lan từ năm 2004,
hiện giờ ông đã theo mấy cô người mẫu trẻ đẹp ngao du chụp hình ở đâu đó nên điện thoại không
thông mà email cũng bị trả về, chỉ nhớ mang máng là ông nói về một cây lan Vanda trong bài
“Ăn Bánh Trung Thu Thấy Lan Đùi Gà”.
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Sau đây xin bạn đọc hãy nghe lời bạn già của tôi kể:
Thứ nhất: Lan Đùi Gà
“Tên các cây lan mà các ông thường dùng nghe quá rắc rối khó đọc và khó nhớ, mình là người
Việt phải dùng tiếng Việt, thằng Tây hay thằng nào muốn hiểu về hoa lan của mình, nó phải học,
phải biết tiếng Việt. Cớ gì mình lại phải dùng tiếng của nó, cứ nhìn theo hình dáng mà đặt tên có
phải dễ hiểu không? Có 2 thứ Hoàng Thảo: Đùi Gà Tròn và Đùi Gà Dẹt.”

Đùi Gà Tròn (Den. nobile)

Đùi Gà Dẹt (Den. finlayanum)
Bùi Xuân Đáng

Thứ Hai: Gà và Lan
“Một tay chơi lan ở Thủ Đức nổi tiếng vì những cây
lan ngoại nhập có cái tên lai căng: Dendro nắng.
Quanh vùng Thủ Đức, Bình Dương, Hóc Môn thiếu
gì trang trại bán những cây lan này như: Dendro
nắng Hawaii Gem, Dendro nắng xưa U Thai,
Dendro nắng bà Liễu, Dedro nắng Urawan v.v...
Nhưng những cây lan của anh ta cao lớn khác
thường, có cây cao gần 2 thước. Hoa nở từng chùm,
có chậu gần tới hai chục cành, mầu sắc: trắng, tím,
hồng, vàng đủ hết lại có mùi thơm nhẹ nhàng cho
nên được nhiều người yêu chuộng.
Hỏi về việc tưới bón ra sao, anh ta chỉ nói sơ sơ là
bón bằng phân gà. Khách mùa về và làm theo lời
anh dặn, cây lan chỉ qua một mùa hoa là đã đi đời
nhà ma.
saigonhoa.com
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hoalandep.net
Thân lắm anh mới tiết lộ rằng quê anh chính gốc ở làng Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh
Hưng Yên. Nơi đây nổi tiếng về một giống gà có đôi chân to gấp 2-3 giống gà thường. Đôi chân
với lớp vảy sần sùi, các vảy thịt như hạt bắp, màu đỏ đậm. Phân của giống gà này khô và không
nặng mùi như gà thường. Nhân một chuyến về thăm quê, thấy quá nhiều, anh xin về một
bao để bón cho lan. Sau khi ủ phân cho mục, anh pha thật loãng rồi tưới cho lan mỗi tuần một
lần và cây lan phát triển mau lẹ…
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rongbay.com
Có người lại nói rằng anh vẫn còn giấu nghề, chính mắt trong thấy anh ta thấy chủ nhân trại lan
cắt tiết con gà rồi trộn với phân, sau đó ủ đúng 3 tháng10 ngày mới đem ra dùng…ˮ
Tin được hay không, xin tùy bạn đọc, bởi vì có những điểm cần suy xét lại:
• Con gà Đông Tảo trung bình nặng 2 ký, giá bán chừng 2 triệu tương đương với $100
USD, mà người nói nghe đâu có trại bán gà Đông Tảo ở Hóc Môn.
• Ông bạn già kể câu chuyện này trước kia làm việc ở kho đạn Long Bình.
Dông dài với bạn đọc như vậy có lẽ đã tạm đủ cho ngày đầu năm, xin được dừng nơi đây.
Thân chúc các bạn yêu lan năm Đinh Dậu 2017 lan nở tưng bừng như cây lan Dendrobium
fimbriatum anh Chu Xuân Cảnh đã thấy ở miền thượng du Bắc Việt.
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Bolsa cuối năm con khỉ.
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