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Cây Lan Dị Dạng của Guatemala
Cũng giống như những người mới biết đến hoa lan với thiên hình vạn trang mầu sắc mê hoặc,
nhưng mãi cho tới khi về hưu tôi mới có nhiều thì giờ rảnh rỗi để thực hiện thú đam mê của
mình. Sau khi tạm thỏa mãn với bộ sưu tập những cây Cattleya, Cymbidium, Dendrobium thông
thường, tôi bắt đầu tìm kiếm những cây lan có hình dáng kỳ lạ.
Vào năm 1990, Internet hãy còn quá mới mẻ cho nên hình ảnh tin tức về hoa lan chẳng có bao
nhiêu, tôi đành phải tìm đến trong sách báo. Trong số các cuốn sách thông thường như: The
Manual of Cultivated Orchid Species, The Illusrated Encyclopedia of Orchids, Orchid Genera,
Home Orchid Growing v.v... đã cho tôi biết đến nhiều loài lan kỳ lạ, nhưng những loài lan này
rất khó lòng tìm thấy trên thị trường hoa lan Hoa Kỳ.
Khoảng năm 1992-1993 gì đó, khi tìm kiếm những cây lan lạ bầy bán tại hội hoa lan Fascination
of International Orchid Show tại South Coast Plaza, tôi thấy có một gian hàng đến từ Guatemala
có nhiều cây lan trơ rễ hình như mới bóc từ rừng về. Trong số đó có cây lan tên tuổi lạ hoắc:
Coryanthe speciosa, giả hành giống y như Oncidium sphacelatum nhưng lá to bản hơn. Hỏi hoa
ra sao? Mầu sắc thế nào? Người bán bèn mở một cuốn sách chỉ cho tôi xem hình dạng của cây
lan và cho biết là có nhiều mầu sắc khác nhau, nhưng phần đông là mầu vàng hay nâu vàng
nhưng hình dáng thực là kỳ lạ, không ai có thể tưởng tượng đó lại là những đóa hoa lan.
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Hỏi giá tiền, ông ta nói cây này rất hiếm, nên giá là $50, nhưng thấy tôi đeo bảng tên của ban Tổ
chức ông ta hạ giá còn $30. Vội móc túi trả tiền và hỏi sơ qua về cách trồng ông ta nói cũng
giống như loài Stanhopea, nghĩa là trồng bằng vỏ thông nhỏ với châu gỗ vì chùm hoa sẽ mọc ra
từ đáy chậu. Thấy hình dáng loài Stanhopea ở ngoài bìa cuốn sách trông cũng lạ mắt, nên tôi
mua thêm cây Stanhopea jenishiana nữa.
Mang về mở cuốn Home Orchid Growing của bà Rebecca Tyson Northern, đem những lời căn
dặn của một nữ lưu nổi danh về những kinh nghiệm nuôi trồng đủ loại hoa lan ra thực hành. Và
sau đó mấy cây lan này cho tôi những bông hoa đẹp lạ thường.
Năm 1995 tôi vẽ hai bức tranh, một bức với 2 cây lan của quê hương thân yêu: Dendrobium
anosmum (Dã Hạc) và Paphiopedilum delenatii (Hài Hồng) và một bức khác với cây Coryanthes
speciosa và Odontoglosum grande của Guatamala đem đi triển lãm tại Fascination of
International Orchid Show và đã đem lại cho tôi tấm bằng khen.
Sau đó tôi đem 2 bức tranh này tặng cho Hội Hoa Lan Hoa Kỳ (American Orchid Society) để tán
thưởng việc làm của hội này.
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Roy Shall, Hội trưởng hội Hoa Lan Orange County, cho biết 2 bức tranh này đã được treo tại
khách sảnh của trụ sở chính của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ tại Delray Beach, Florida. Sau đó tôi hân
hạnh nhận được thư của American Orchid Society mời tới thăm viếng, nhưng với điều kiện tự
túc nên tôi đành lòng phải từ chối, dù rằng nhiều hội viên khác đã đồng ý góp phần chi phí để
cùng tôi đi dự buổi tiệc khoản đãi theo thông lệ chỉ có rượu vang và trái cây.
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Còn về cây Stanhopea jenishiana, xin mời các bạn hãy xem hình ảnh cây lan, nhưng đừng hỏi
đến cây Coryanthes speciosa vì sau khi cây vừa mới ra hoa chưa kịp thu hình vào máy, tối hôm
đó con đại thử Opossum đã làm rớt chậu lan xuống đất. Khóm lan văng ra khỏi chậu, mấy bông
hoa gẫy nát và cơn lạnh mùa Đông năm đó đã làm cho mấy giả hành thối nhũn như nhúng nước
sôi…

Những năm sau đó tôi cũng cố gắng tìm nhưng Coryanthes speciosa tuyệt vô tăm tích, còn
Stanhopea đầy rẫy trên thị trường, tha hồ mặc sức sưu tầm. Nhiều người chê loài lan này chỉ có 3
ngày đã tàn, nhưng lầm to vì một chậu có thể cho 7-8 dò hoa, nếu không phải là thứ nở tung cùng
một lúc, các dò hoa nở liên tục cũng được cả tháng mà hương thơm thực là vô địch.
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