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Phảng Phất Hương Lan
Khi còn thơ ấu, theo mẹ về thăm quê ngoại nhiều lần nhưng tôi chẳng nhớ được gì, mãi cho tới
năm lên mười, có chút trí khôn tôi mới biết rằng ông ngoại tôi, có 2 cây hoa đặc biệt khác lạ,
quanh vùng không ai có. Đó là cây Hải Đường hoa mầu hồng tươi, hình dáng như quả trứng gà, e
ấp phô ra những chiếc nhị vàng và cây hoa Trà mầu đỏ thẫm, nghe nói của cụ Chu Mạnh Trinh
mừng thọ ông tôi: cụ Tú Chỉ Thiện, An Lạc, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Tới khi tốt nghiệp trung học về thăm, thấy ông tôi đang mê mải lau chùi những chiếc lá xanh
mềm uốn cong như lá cỏ của một cây lan nhỏ với hơn chục chiếc và dăm bẩy chiếc hoa chẳng có
gì là đẹp, nhưng ông tôi còn quý hơn vàng. Ông tôi chê 2 cây Hải Đường và hoa Trà là thứ
hoa “Hữu sắc vô hươngˮ và kể rằng theo truyền
thuyết của người Trung Hoa, khi đức Khổng Phu Tử
(551-479) trước Thiên Chúa giáng sinh, trên đường
từ nước Vệ trở về nước Lỗ qua một vùng núi rừng
thấy hương thơm tỏa ra thoang thoảng, tìm ra mới
biết có nhiều hoa lan trong đám cỏ dại nên đã than
rằng:
Lan vi vương giả hương
Kim nải dữ chúng thảo ngu
Xin tạm dịch: Lan có mùi thơm vương giả mà lại
phải mọc cùng đám cỏ dại. Nếu không có hương
thơm, đức Khổng tử khó lòng tìm ra được khóm lan
mọc lẫn trong đám cỏ dại.

borneophals.blogspot

Ông tôi thực là vất vả với cây lan này. Sáng ra phơi
nắng đến gần trưa mang vào hàng hiên, rổi khoảng
4-5 giờ chiều mang ra dưới gốc cây hải đường.
Chùm hoa cao hơn gang tay có 5-7 chiếc hoa mầu
hồng nhạt với vài chiếc sọc hồng thẫm, phảng phất
hương thơm nhè nhẹ.

Sau này tôi mới biết đó là một giống điạ lan, tên khoa học Cymbidium ensifolium, tiếng Việt gọi
là Thanh Ngọc.
Tại thành phố Nam Định nơi tôi trọ học có nhiều nhà nuôi trồng những cây lan kiếm khác: Mặc
Lan với chùm hoa cao khoảng 30-40 phân, hoa mầu nâu đen. Nếu hoa xanh nhạt dò hoa cao gọi
là Thanh Trường hay Thanh Đoản, nếu dò hoa thấp hay là: Tố Tâm, Đại Kiều, Bạch Ngọc, Tiểu
Kiều v.v... Xin xem bài “Lan Kiếm Truyền Thống Việt Namˮ.
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Mấy thứ lan này đều có mùi thơm phảng phất hương thơm của hoa cau, và tên khoa học là
Cymbidium sinense.

Nguyễn Ánh Xuân

Hà Khắc Hiểu

Năm 1954 khi thụ huấn tại trường Võ bi Đà Lạt, tôi có dịp đến thăm cụ Cử Bùi Tấn Niên, người
bạn của cha tôi, mới được biết đến nhiều cây lan hương sắc vẹn toàn của đất nước thân yêu. Dù
cho bây giờ đã 63 năm qua, tôi vẫn còn nhớ như in cảnh xưa năm cũ.
Đón chiếc xe thổ mộ do con ngựa già còm cõi như ông xà ích theo con đường đất ngoằn ngoèo
dẫn đến Trại Hầm, nơi sản xuất rau cỏ và những trái mận đặc sản của Đà Lạt. Hỏi thăm vài ba
lượt tơi mới tới nơi và một cảnh tượng đẹp lạ
lùng phô bầy trước mắt. Trước hàng hiên của
một căn nhà nhỏ nằm ở lưng chừng ngọn đồi
thấp, nằm trong khu treo hai khóm lan một
mầu hồng nhạt, trong họng hồng thẫm, còn
khóm kia mầu trắng toát. Cả hai khóm này
đều có những thân gầy gò khẳng khiu, dài
gần một thước tuyệt nhiên không còn một
chiếc lá, mang theo khoảng 20 bông hoa mọc
từ các đốt gần gốc cho tới ngọn, tỏa hương
thơm ngào ngạt.
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Nguyên Phong

Chu Xuân Cảnh

Cụ Cử cho biết cây lan mầu hồng là Dã Hạc còn cây mầu trắng là Bạch Hạc, sau này khi tìm
hiểu về lan tôi mới biết cây mầu hồng là Den. anosmum và cây hoa trắng chỉ là một biến dạng
của cây mầu hồng (Den. anosmum var. alba) mà thôi.
Bước vào trong phòng khách, trên bàn trà một khóm lan mầu hoàng kim rực rỡ, trong họng mầu
đỏ vàng quấn quanh trên khúc gỗ, hương thơm nhè nhẹ quyện lẫn chén trà mạn sen. Bên cửa sổ,
một khúc gỗ lũa bám đầy những cây lan nhỏ, giả hành có hình những trái lê nhỏ có mẩu đỏ tía,
những đóa hoa mầu vàng đậm cuống dài lung linh trong gió thực là tuyệt đẹp.

Lê Trọng Châu
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Sau này được bổ nhiệm về Sư Đoàn 4 Dã chiến, sau đó đổi thành Sư đoàn 7 Bộ binh tại Biên
Hòa, cư xá của chúng tôi có nhiều cây dầu, cây sao. Thân cây cao vút bám đầy những cây tầm
gửi và lan Ngọc Điểm (Rhynchostylis gigantea) và những khóm lan Kiếm lá to và cứng
(Cym. finlaysonianum). Vào mùa Xuân, nhìn lên thấy những chùm hoa mầu hồng, chấm tím
chen chúc giữa hàng lá xanh to bản, hương lan tỏa ra thơm ngát mùi trầm mùi quế. (Xin xem bài
“Chùm Lan Ngày Tếtˮ.)

Năm 1964, khi dẫn Hội tuyển bóng chuyền VN sang Bangkok dự trận tứ hùng với Thái Lan và
Nhật Bản, chúng tôi có dịp được tướng Dương Văn Minh tiếp đón và thăm vườn lan do chính
phủ Thái Lan tặng cho ông.
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Chúng tôi thực sự bị đám hoa hương sắc lạ lùng đó quyến rũ. Thực là muôn hồng ngàn tía, xanh
đỏ, vàng tím đủ mầu. Riêng tôi, tôi chú ý đến một vài cây lan lạ, trước hết là cây Cattleya, hoa to
bằng bàn tay, cành trắng như bạch ngọc, môi hoa tím ngắt trong họng mầu vàng hương thơm
ngào ngạt, sau đó là cây Vanda, mầu hoa xanh ngắt hương thơm nhè nhẹ.

prettyflowers.me

euflora.com

Tôi muốn mua vài cây lan lạ này, nhưng giá tiền quá cao so với đồng lương khiêm tốn nên đành
trở về tay không và tiếp tục sưu tầm những cây lan của quê hương với giá tương đối rẻ. Vì không
biết cách nuôi trồng, cho nên khi hoa tàn mới mang ra treo trên cành ổi trước nhà và ngày ngày
tưới nước, nên cây tàn lụi rồi chết dần.
Năm 1975 di cư sang Hoa Kỳ, gia đình tôi trôi nổi từ Tustin California, rồi đến Detroit một làng
heo hút giữa biên giới Texas, Oklahoma và Arkansas, rồi cuối cùng tới Peoria Illinois gió tuyết
lạnh lùng. Một hôm George Hotchiss, một luật sư đã về hưu đã thuê tôi đến dọn dẹp vườn lan ở
dưới tầng hầm (basement),
nơi đây có cả mấy trăm cây
lan chen chúc trên những
chiếc giá sắt. Sau khi hỏi
han, trò chuyện ông đã tặng
cho tôi một chậu lan, đó là
cây Cattleya Bob Bell cánh
trắng họng vàng, mang về để
trên cửa sổ hướng ĐôngNam có chút ánh nắng chiếu
vào, làn hương nồng nàn,
thơm ngát tỏa ra khắp phòng
khách.

RV orchidsworks.com
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Hai năm sau, khi đã tạm ổn đinh cuộc sống, tôi bắt đầu thực hiện mộng ước của mình bắt đầu
đến thăm vườn lan Hausermann ở gần Chicago, nơi đây có cả ngàn cây Cattleya đủ mầu và
chúng tôi đã chọn 2 cây: Cattleya Irene Finney cánh hoa mầu hồng với chiếc lưỡi mầu tím thẫm,
họng vàng và cây Cattleya Park Ridge ‘Thornridge’ mầu hoa y hệt như cây lan đã thấy ở Thái
Lan năm nào. Cả 2 cây lan này đều tỏa hương thơm ngát.

geocities.jp

orchidweb.com

Khi về hưu, chúng tôi dọn về California cho gần con cháu và hưởng ánh nắng chan hòa cũng như
tình đông hương ấm áp. Nhà có vườn rộng nên tôi có thể nuôi nhiều giống lan nhất là những cây
có hương thơm. Hầu hết các vườn lan từ San Jose đổ xuống Santa Barbara, rồi vùng Encinita và
tới San Diego không một nơi nào không có mặt chúng tôi. Bây giờ, nhiều vườn lan như
McLellan, Stewards, Jaroca đã đóng cửa. Trong bộ sưu tập những cây lan có hương thơm tôi
thích nhất những cây: Anguloa clowesia mùi thơm như hoa sen, Aerides houlettia, Lycaste
aromatica hương thơm như mùi quế.

paphyoblogspot.com

Nguyễn Thanh Sơn
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Thơm mát như hương cau, hương lúa có Cym. tracyanum, Cym. sinense, Encyclia citrina v.v...

E. F. de Vogel

flick.com

Những cây lan hương thơm ngào ngạt như mùi chocolat trộn lẫn với hương thơm của vanilla như
Stanhopea occulata, Stanhopea tigrina, Stanhopea jenishiana, Stanhopea graveolens v.v…
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Năm 2005, khi sang thăm xứ Úc, quê hương của những cây lan dễ trồng, hương thơm ngào ngạt,
tôi đã mang về 5-7 cây Dendrobium speciosum và vài cây như: Den. falcorostrom, Den.
jonesii v.v...

Bùi Xuân Đáng

bluenanta.com

Năm tháng trôi qua, vật đổi sao rời, tuổi đời chồng chất, những cây lan hương sắc ngày nào chỉ
còn ghi lại trong tâm khảm. Phần lớn đã chết dần theo năm tháng, phần vì không còn sức khỏe
để trông nom, phần vì chỗ ở hiện tại hạn hẹp nên số cây cần phải giới hạn.
Tuy vậy tôi cố gắng giữ lại vài cây có hương thơm như nhè nhẹ như: Den. fimbriatum và
Encyclia alata hay ngào ngạt như: Den. speciosum var. curvicaule, Den. Golden Rain x Den.
Lynette Bank, là những cây không cần phải tốn nhiều công săn sóc.
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Nhìn lại hình ảnh của những cây lan năm cũ, lòng tôi dạt dào cảm xúc bởi vì những cây lan này
đều gợi lại kỷ niệm của những người đã dự một phần nào quan trọng trong đời sống của tôi,
không thể nào kể ra cho hết.
Bùi Xuân Đáng 9-2017
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