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Kim Ngân 
 

 

Tôi đang sở hữu một chậu lan rừng, tên khoa học Dendrobium lindleyi, đồng danh Den. 

aggregatum. Do nhà vườn Ching Hua Orchids, từ bên Đài Loan đem qua Vancouver, BC, 

Canada.  Nhân dịp triển lãm hoa lan vào cuối tháng 3 năm 2010, lúc mua chậu lan đã có một giò 

hoa, đem về nhà hai tuần sau hoa nở, sau đó cứ mỗi năm vào mùa hè là hoa nở.  Nhưng giống lan 

nầy ở Việt Nam hoa lại nở vào mùa xuân. Den. 

lindleyi mọc các nước Đông Nam Á và phía nam 

Trung Quốc. Riêng Việt Nam, giống lan nầy mọc 

khắp ba miền, ở độ cao từ 650 đến 1300 mét.  Thân 

giống quả trám, hay giống bóng đèn.  Thân bọc một 

lớp mỏng màu trắng giống như tờ giấy, lá dầy và 

cứng, giò hoa mọc ở giữa thân, chiều dài từ 15 đến 25 

cm. Hoa từ 10 đến 20 chiếc, hoa to từ 3 đến 5 cm, 

màu vàng rực rở.  Den. lindleyi tên Việt, Vẩy Cá, Vẩy 

Rắn và Vẩy Rồng.  Cả ba tên tôi không biết mỗi tên 

do ai đặt ra, và có từ bao giờ?  Lúc đầu tôi muốn đặt tên nhưng hơi ngại, nhưng suy đi nghĩ lại 

lan nầy cũng đã có tới ba tên, bây giờ mình đặt thêm một tên nữa cũng chẳng sao.  Nên tôi quyết 

định chọn tên Kim Ngân, vì hoa màu vàng giống như đồng tiền vàng. 

 

Theo người mình, màu vàng biểu tượng cho may mắn, ai cũng muốn có nhiều vàng và tiền đầy 

túi.  Đầu năm mà có chậu lan Kim Ngân trong nhà cũng mang biểu tượng năm mới có vàng và 

tiền vô nhà.  Nhưng tên cũ gọi đã quen nên tên mới khó chấp nhận, ai thích gọi tên Vẩy Cá, Vẩy 

Rắng,Vẩy Rồng cứ gọi, nếu thích tên mới Kim Ngân thì cũng tốt. 

 

Mùa Xuân về tôi xin đặt tên thêm một giống phong lan, màu vàng rực rở, có mùi thơm và hình 

dáng rất đẹp. Tên khoa học Dendrobium brymerianum, thuộc 

giống phong lan. Den. brymerianum nơi mọc tại các nước, Ấn 

Độ, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam, và phía nam Trung 

Quốc. Riêng tại Việt Nam, giống lan nầy mọc tại Lai Châu, Sơn 

La, Lào Cai, và Hà Giang. Den. brymerianum loại nhỏ và trung 

bình, lan thích nhiệt độ từ mát đến ấm, đỉnh của thân hình nhọn 

mũi mác.  Khi cây chuẩn bị ra hoa, thân bắt đầu rụng bớt lá, giò 

hoa mọc gần chót thân cây, cho hoa từ 1 đến 5 chiếc, màu vàng 

láng bóng, chiều ngang của hoa từ 5 đến 7 cm. Den. 

brymerianum hoa có hình dáng cấu trúc rất lạ, lưỡi hoa tua ra 

giống như đuôi con chim màu vàng, nên tôi xin đặt tên cho 

giống lan nầy là Hoàng Thiên Nga, có nghĩa là con thiên nga 

màu vàng, nghĩa thứ hai là con thiên nga ở trên thượng giới.  
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Lúc đầu tôi muốn chọn tên Quỳnh Nga, sợ hiểu lầm là hoa Quỳnh màu vàng, còn chọn tên 

Huỳnh Nga tên nầy ít ai dùng, nhiều khi lầm nghĩa tên và họ, nên tôi chọn tên Hoàng Thiên Nga, 

vì màu vàng ở Việt Nam thường dùng chữ Hoàng. 

 

Đầu tháng 11 năm 2012, tôi vô eBay đấu giá chậu lan Hoàng Thiên Nga với gía 11.46 US, cộng 

cước phí 7.90 US, coi như gần 20 US, nơi gởi tại Thái Lan.  Trả tiền xong gần ba tuần sau tôi 

nhận được, họ bỏ bụi lan vô hợp giấy, bên ngoài ghi đồ chơi (toys).  Người đưa thư họ bỏ vô 

thùng thư chiều thứ sáu. Nhưng đi làm về tôi quên xem thùng thư, đến sáng hôm sau mỡ nắp 

thùng thư ra mới thấy, bụi lan chịu lạnh suốt đêm với nhiệt độ 5 C, thật tội nghiệp.  Tôi vô chậu 

ngay, xong lấy B1 xịt thật đẫm lên thân và lá.  Bụi lan được ba cây lớn và khoảng 30 cây con từ 

1 đến 2 cm, vì đang mùa Đông bên Canada nên tôi phun B1 hàng tuần. 

 

Mùa Xuân năm nay, chậu lan tí hon của tôi, tên 

khoa học nở đuợc ba giò hoa, trong bài Xà Phát 

Nữ Thần tôi đặt tên Ngô Công, tôi xin đưa hình 

lên để quý vị cùng thưởng thức. Còn cây Den. 

hancockii, trước đây tôi đặt tên Huyền Trúc Lan 

cũng nở lác đác vài bông, coi như an ủi chủ nhơn 

của nó trong dịp Xuân về. 

 

Dạo nầy tôi đang bị thất nghiệp, thời gian cũng 

rảnh nên tôi đến họp mặt, với mấy ông bạn cao 

niên tại tiệm MC Donald vào sáng thứ sáu, từ nhà đi bộ đến đây 700 mét.  Nhóm nầy có cái tên 

là Càfê Thứ Sáu, tất cả hội viên trên 60 tuổi.  Tôi là người trẻ nhứt trong đám già.  Sáng thứ  bảy, 

tôi đi ăn với nhóm năm người, trả tiền theo kiểu xoay vòng.  Sáng chúa nhựt, ra tiệm càfê Star 

Buck uống càfê với mấy người bạn đi làm chung, và mấy người bạn Canadian da trắng.  Ngày 

thường sáng dậy sớm đưa bà xã đi làm, về nhà giặt đồ, hút bụi nấu cơm, thỉnh thoảng đi chợ, 

chiều phải lái xe đi rước bà xã.  Về nhà, bà xã vô bếp nấu ăn, ăn xong mình phải rửa chén bát. 

Đàn ông ở hải ngoại là như vậy đó, nhiều khi quý ông còn bị quý bà cất đi sự cảm hứng, nên tôi 

xin tặng quý vị bài thơ lục bát bốn câu: 

 

      Sao không thương thằng anh nhỏ. 

     Mang kiếp nhả tầm biết tỏ cùng ai. 

      Cô đơn ngày tháng kéo dài. 

      Người đứng gác khuê môn đành khép lại. 

 

Trở lại nhóm Càfê Thứ Sáu, lúc bận đi làm tôi ít ra đây, khi bị thất nghiệp tôi mới ra thường. 

Thấy mặt tôi đến, mấy anh bạn già mừng lắm.  Hôm thứ sáu tuần trước tôi đến, ngồi uống càfê 

có anh bạn hỏi tôi:  

 Sao anh thấy Hòa làm thơ có bốn câu, sao không làm tám hay mười hai câu?  

 



Hội Hoa Lan Việt Nam      www.hoalanvietnam.org 

 

Tôi trả lời:  

 Tại vì em theo trường phái Trình giảo Kim, ông ta có thế võ chém ba búa, nếu ai đỡ được 

ba búa ông ta bỏ chạy. Còn em chỉ chém có bốn câu, nếu chém tiếp thì lộ ra dốt về thơ.  

Anh bạn cười và nói: 

 Sao Hòa ở gần nhà thơ Phan Nam không đi thọ giáo?  

Tôi trả lời:  

 Nhà thơ Phan Nam, thơ anh viết hay dùng Hán Việt, phải có người dịch, nhứt là tuổi trẻ 

bây giờ đọc thơ anh coi như bù tịch, còn em thì thích tình yêu và hơi lãng mạn. Anh hỏi Hòa bữa 

nay có bài nào đọc nghe chơi, vậy em xin tặng anh bốn câu: 

 

     Đời người chẳng được  bao lâu. 

     Sao không vui lại cứ âu sầu. 

    Cùng chung dệt mộng vui hương sắc. 

      Cho tim thổn thức tóc rối nhầu. 

 

Đọc xong anh nói:  

 Anh nghĩ Hòa thuộc trường phái Hồ Xuân Hương thì đúng hơn.  

Tôi trả lời:  

 Nếu em sanh cùng thời với bà Hồ Xuân Hương, em sẽ tìm đến bà để xin bà nhận em làm 

đệ tử.  Em thích nhứt bài thơ Đánh Cờ của bà.  Nhưng thời gian không công bằng, nếu bà còn 

sống mà sáng tác bài thơ Đánh Cờ, sẽ có người khen và cũng sẽ có người chửi bà là mụ già mất 

nết.  Nay bà đã mất hơn 100 năm, em thấy không ai dám chê bà, mà liệt bà vào những nhà thơ 

trứ danh của Việt Nam.  Nếu bây giờ em làm thơ cho thêm chút mặn nữa, thì sẽ có người chửi em 

là thằng mắc dịch.  Thôi em xin chấp nhận lạt tí để khỏi bị lên áp huyết.  Anh thấy không, những 

người vẽ tranh tuyệt tác, lúc còn sống bán không ai mua, mà còn bị chê nữa, đến khi chết tranh 

lại rất đắt giá.  

Anh bạn nói:  

 Đâu Hòa cho mặn tí nữa coi cở nào.  

Ông bạn già ngồi kế bên thốt lên:  

 Tới luôn đi bác tài. 

Tôi nói:  

 Nếu các anh yêu cầu, em xin cống hiến tiếp bốn câu: 

 

       Sao anh chọc thủng bức màn the. 

      Để nước hồng loan khóc đầm đìa. 

    Màn kia tạo hóa cho em có. 

      Giọt lệ cho anh, giọt tình đầu. 

 

Đọc xong, anh bạn vỗ đùi và thốt:  

 Đủ mặn rồi, anh đề nghị Hòa cho tựa bài thơ nầy đi.  
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Tôi trả lời:  

 Em làm thơ ít đề tựa nếu anh yêu cầu, thì em chọn tựa Giọt Tình Đầu.  

Anh bạn ngồi kế bên thốt lên:  

 Tựa bài thơ được lắm. À! nhớ thứ sáu tuần sau ra nữa nhe, càfê để tụi anh bao. 

 

Nói về tranh, tháng trước bác Bùi Xuân 

Đáng, có email và tặng cho tôi hình bức 

tranh do bác vẽ. Phong cảnh sơn thủy  hữu 

tình, tôi nghĩ chỉ có miền Bắc mới có 

phong cảnh đẹp như vậy. Trong bức tranh 

có những khóm lan mọc trên cành cây, bên 

kia sông có cây Điệp đang trổ hoa, cũng 

có người gọi Hoa Phượng. Trong tranh, tôi 

thích nhứt là con chim màu vàng. Bác cho 

màu thật sắc sảo, giống như con chim hình 

chụp, bức tranh đập vào mắt tôi có sức hút 

kỳ lạ.  

 

Để kết thúc cho bài viết, tôi xin làm bốn câu thơ: 

 

    Anh nghèo không có nhẫn vàng, nhẫn bạc. 

     Chỉ có tấm lòng với chậu Kim Ngân. 

     Có hương thơm biểu tượng tấm chân tình. 

     Màu sắc ấy như kho vàng kho bạc. 

 

Xin hẹn lại kỳ tới. 

 

 

Vancouver, BC, Canada Feb. 2013. 

Trương Thái Hòa 

 


