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Trốn Cơn Dịch Bệnh 
 

 

Không biết hôm nay là thứ mấy nữa? Kể từ khi chính phủ đóng cửa truờng học là bọn trẻ nhỏ 

được nghỉ học ở nhà, bọn trẻ vui mừng hớn hở lắm. Còn nhỏ mà, hai cậu cháu trai, chín mười 

tuổi nên đâu biết gì về tình hình, thế sự, được nghỉ không đi học là thích rồi. 

Tội cho bà ngoại thôi, ngày ngày tôi sang trông cháu sớm hơn thường lệ, nên cũng ít có thời gian 

ở nhà chăm hoa, ngắm kiểng. Ngày này lại sang ngày khác, hôm nay rảnh rang đôi chút, xé mấy 

tờ lịch mới biết là ngày thứ bảy 21 tháng ba, trên lịch còn có ghi hẳn hoi “họp hằng tháng của hội 

HLVN”. Hằng tháng cứ gần đến ngày họp của hội, không ít thì nhiều, tôi cũng cố lựa ra tối thiểu 

cũng một chậu hoa ưng ý để mang đi “khoe” cùng anh chị em trong hội. Không nhất thiết là chậu 

hoa phải to hay phải là nhiều hoa. Cũng chẳng đòi hỏi loài hoa đó phải hiếm phải quí, nói vậy 

chứ các anh chị trong hội thường đem vào những chậu hoa vừa lạ, vừa hiếm mà còn to lớn nữa 

phải dùng từ “khủng” mới đủ. Có lẽ tại tôi mới tham gia mấy năm nên chưa có nhiều hoa lạ hay 

to lớn.  

Nhắc đến đây, tôi lại nhớ đến cách đây hơn năm sáu năm gì đó, tình cờ có dịp đi mua sắm ở 

thương xá Westminster, hôm đó tại đây có triển lãm hoa lan của hội Newport Harbor. Ngoài 

những phòng triển lãm hoa, tranh ảnh và còn nhiều những gian hàng bán lan nữa. Bưng lên, bỏ 

xuống ngắm nghía hết chậu này đến chậu khác, tôi cũng kiếm được vài chậu ưng ý. 

Nhân dịp này tôi đã được gặp bác Bùi Xuân Đáng, sở dĩ tôi biết vì tôi có thấy hình Bác qua trang 

nhà của hội HLVN.” 

 “Dạ, con chào Bác.ˮ 

Tôi đến chào hỏi. Bác vui vẻ trò chuyện và gợi ý tham gia hội. Thời điểm đó tôi còn bận bịu với 

công việc làm nên chưa tham gia được, và hẹn nhất định sẽ tham gia khi có điều kiện. Thấm 

thoắt mà tôi đã tham gia hội được hơn 4 năm rồi. 

Nếu ai chưa tham gia buổi sinh hoạt của hội HLVN thì không thể nào hình dung được buổi họp 

sẽ diễn tiến như thế nào. Không khí đầm ấm như một gia đình hơi “bự” một tí, các bác, anh chị 

người nào cũng hân hoan với những chậu hoa “cưng” trên tay như đi trẩy hội vậy.  
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Mỗi người một tay sắp xếp hoa, theo loài theo giống cho ngăn nắp để được chấm giải: Nhất với 

tua mầu xanh duơng, Nhì mầu đỏ và Ba mầu vàng. Ngoài ra lại có bữa ăn trưa ngon lành với giá 

tuợng trưng $15 / một năm và một sinh 

hoạt đặc biệt chưa từng thấy ở bất cứ một 

hội nào đó, giải sinh nhật và giải hiện 

diện với một cây lan. Vui nhất là trong 

tháng nếu có nhiều người sẽ dùng trò 

chơi: Oẳn tu tì hay Tay trắng tay đen của 

thời thơ ấu đển đinh đoạt. Mỗi tháng lại 

có một đề tài nói chuyện khác nhau như 

thay chậu, tưới nước, bón phân hay cách 

trồng những cây lan của quê nhà hay trên 

thế giới. 

 heo như  ịch trình, thường vào đầu 

Xuân thời điểm tốt nhất để thay đổi chất 

trồng và thay nhà mới cho lan. Người 

điều hợp và hướng dẫn cách thức phân chia chậu cho lan, lần này là anh Bùi Mạnh Hà, phó hội 

truởng của hội nhà. Tôi rất háo hức trông đợi buổi họp này, vì biết đâu mình lại được một chậu 

lan đẹp của anh sau khi trình bầy! Hấp dẫn và hào hứng nhất là những cuộc đấu giá sôi nổi, mọi 

người dành nhau để cố sở hữu mật cây lan đẹp. 

Tiếc thay lệnh: ở nhà và giữ khoảng cách “Stay at home và social distancingˮ nên ngày hội đã bị 

hoãn lại vì tụ họp không thể hội họp đông người được. Suốt ngày đi ra ngắm mấy chậu lan, đi 

vào “ ướt” nhanh trên mạng coi tình 

hình dịch bệnh thế nào. Cũng may có 

mấy chậu lan để chăm, để ngắm, chứ 

nhìn mãi mấy con số thống kê dịch 

ấy hoài cũng đâm ra nẫu ruột. Quá 

nhiều thời gian trống trải, may khẩu 

trang ủng hộ dịch cúm, bắt sâu bọ 

cho hoa, nấu ăn, vẫn chưa hết giờ vì 

chẳng đi đâu ra ngoài được.  

Lò mò lên Internet, vào trang nhà 

của hội HLVN đọc những bài, những 

loại hoa mới phát hiện tại quê nhà, 

để tận mắt nhìn những chậu hoa đẹp 

của hội mình. Thôi thì ngắm hoa 

hàm thụ vậy, trời bên ngoài vẫn mưa rả rích. Tách cà phê nóng, ta với một trời kiếm lan. Các cô 

bác anh chị có ngắm “rừng lan xoã tóc” của anh Hà, và những mẫu Cymbidium mới của anh bạn 

trẻ nhất hội Nguyễn Duy trên Facebook của hội HLVN chưa? Nếu chưa, thì nên vào xem nhà. 

Ngắm nghía mãi những bông hoa, săm soi cánh hoa tròn trĩnh, môi hoa đậm thẩm. Lòng thầm 

ước muốn, giá mình có hoa đẹp như thế, quyết định sẽ chăm nom cho tốt. Câu nhật tụng này, tôi 

tự nhắc nhở mà vẫn chưa khắc phục được. Thế mới biết, như mặt trời xoay quanh quả đất, bài 

học căn bản chăm hoa là tưởi nước, bón phân, phải ôn tập hoài hoài. Nói đến tưới nước bón phân 

làm tôi chợt nhớ đến cách tự làm phân hữu cơ cho lan, loại phân bón này được truy cập rất nhiều 

trên Internet trong năm qua. 
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Gợi tính tò mò của tôi, tự làm phân bón hữu  

cơ à? Trong suốt năm vừa qua, có rất nhiều giới 

trồng lan tài tử cũng như chuyên nghiệp trong 

nước. Họ hướng dẫn làm phân bón từ nhiều 

loại rau quả thừa, gọi là GE. Vậy GE là gì?  

Thì ra là từ chữ Garbage Enzyme. Trong các loại 

GE, nào từ quả dứa, quả chuối, đậu nành, lô  

hội v.v... Tôi chỉ chọn chuối để thử nghiệm, vì 

trong chuối có đủ thành phần kali, phosphate, 

potassium và magnesium rất cần cho lan. Sau thời 

gian thử nghiệm, tôi tưới bón cho vườn lan nhỏ 

của mình, kết quả cũng khá khả quan. Cây tươi tốt 

cho ra rễ và cây con nhiều hơn. Không biết có chủ quan hay không? Nhưng tôi thấy mầu hoa 

đậm đà hơn năm trước. Cây cho nụ nhiều hơn. Nhất là sau khi tưới, vườn lan thơm hẳn lên, 

không phải hương lan mà là hương chuối.  

 

Cách thức để có được dung dịch phân bón 

cũng khá đơn giản, chỉ cần chờ đợi hơi lâu tí 

thôi. Chờ đợi là niềm hạnh phúc, cứ nghĩ 

vậy là bắt tay vào việc được thôi. Với công 

thức 10:3:1. Ta sử dụng     t nước, 300 g 

chuối, 100 gr đường nâu. Chuối để cả vỏ cắt 

ra tưng khúc, tất cả cho vào một bình nhựa, 

có nắp đậy kín. Vì trong quá trình lên men, 

hỗn hợp tạo ra gas làm tăng thể tích, nên 

mỗi tuần ta nên mở nắp cho khí gas thoát ra 

và đóng nắp trở lại. Công việc lích kích này 

chỉ cần trong vài tuần lễ đầu thôi. Thời gian 

trôi qua nhanh, sau 3 tháng là chúng ta có 

thành phẩm tự mình làm ra: phân bón hữu cơ, organic không độc hại. Nhớ là lấy nước trong và 

sử dụng dần. Cách thức pha để tưới bón cây cũng khá tương tự như phân bón hoá học. Chúng ta 

dùng 2 muỗng cà phê GE cho 1 gallon nước.  ưới cho lan bất kỳ thời điểm nào.  
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Trong lúc trốn tránh dịch bệnh, mời các cô, bác anh chị em mình làm thử đi. Ra đường phải đeo 

khẩu trang còn tưới lan khỏi cần đeo mặt nạ, vì hữu cơ nên không có độc, còn vương vương 

hương chuối nữa. 

Hẹn khi dịch bệnh đi qua, chúng ta lại sinh hoạt trở lại như thường lệ. Khoe nhau những chậu 

hoa đẹp, những tà áo mới, những mẩu chuyện vui buồn trong khi trốn dịch cũng như những món 

ngon nghiên cứu khi không ra nhà hàng được và đừng quên cho “mình” biết, ai đã thử nghiệm 

làm phân chuối bón lan. Chúc các cô, các bác và các anh chị em mùa phục sinh an bình và thành 

công với bình GE phân chuối. 

 

 

Nguyên Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 


