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Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng Mười - 2014 
Tóc Tiên - Holcoglossum 
 
  
 Mùa Hạ khô khan ấm áp rực rỡ đang bị cái dịu mát lâng lâng của mùa Thu đẩy đi từ từ 
mỗi ngày.  Áo mỏng, áo ngắn tay, giày xăng đan đã được xếp nằm yên một nơi trong tủ, nhường 
chỗ cho những chiếc áo dày, áo dài tay, giày cao cổ và khăn choàng. 
 
  Ra chợ nào cũng thấy những chậu cúc mâm xôi màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu đồng 
bày la liệt trên lối đi, trông quyến rũ lắm.  Mấy lần lòng không cưỡng được, đã định bưng mấy 
chậu bỏ vào xe, nhưng chợt nhớ ra là không nên vì ở nhà cũng đang ngổn ngang những cây cúc 
mua từ nhiều năm trước.  Cúc ở mọi chỗ, ở nơi nơi, từ vườn trước, vườn sau, vườn bên hông 
nhà, chỗ nào cũng thấy cúc.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Chậu thì vẫn còn đầy đặn, chậu thì chỉ còn vài nhánh cúc gầy yểu điệu rung nhẹ theo 
những ngọn gió Thu mềm, những ngọn gió Thu như muốn “Dìu thế nhân vào chốn Thiên Thai”.  
Cúc tốt vì vài ba ngày lại được thấm đượm những trận mưa đêm rả rích đầu mùa Thu, trông càng 
mơn mởn ra.  Cúc trong vườn có vẻ đẹp tự nhiên chứ không cứng ngắc như cúc đang được bày 
ngoài chợ, được trồng theo cùng một kỹ thuật nên cây nào cũng tròn trịa hoàn toàn, nhưng cây 
nào trông cũng giống nhau như đúc cùng một khuôn ra, nhìn chán mắt, đẹp thì có đẹp nhưng 
thỉnh thoảng cũng có người không thích vẻ đẹp gò bó này, bị chê là vậy. 
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Ở miền Tây Bắc, tôi còn nhận ra mùa Thu đã đến nhờ sự hiện diện của những đóa hoa 
crocus (Nghệ Tây) màu tím hồng trồi lên mặt đất, lúc này chỉ hoa thôi, không có lá.  Loại crocus 
này tên khoa học là Crocus sativus, người thường 
gọi là Saffron crocus, khác với loại có nhiều màu 
khác nhau nở vào khoảng đầu mùa Xuân.  Những 
đóa hoa crocus nở mùa Thu này được trồng hàng 
hàng lớp lớp ở những xứ ở Bắc Mỹ, Ấn Độ, Iran, 
Spain, Ý Đại Lợi... để cung cấp saffron là thứ gia 
vị đắt tiền vào hạng nhất có màu vàng cam dùng 
để nấu những món ăn của vùng Trung Đông, 
vùng Địa Trung Hải, Y Pha Nho, Ấn Độ. 

 
 Đắt là phải, vì saffron được lấy ra từ 
những nhụy hoa bằng những bàn tay và với 
những cái nhíp.  Tùy theo độ tốt xấu, giá có thể 
từ 500 Mỹ Kim đến 5000 Mỹ Kim cho gần nửa ký, tôi cũng có được một hộp nhỏ bột này mà 
mười mấy năm trước lúc con gái tôi đi lấy chồng có một người bạn thân mừng làm quà cưới vì 
biết cháu thích nấu ăn.  Mẹ con tôi không dám dùng để nấu những món ăn thường, chỉ dùng khi 
nào nấu món soup cá đặc biệt của miền Nam nước Pháp là soup Bouillabaisse thì mới dùng độ 
một phần tư muỗng cà phê bột nghệ Tây này. 
 
 Tôi bắt đầu biết nấu món súp này từ hồi còn học trung học.  Trong một lần đi cắm trại tại 
đảo Hòn Tre ở Nha Trang với thầy Kim và thầy Thạch.  Ban ngày thì chúng tôi lúc bơi lội, chán 
bơi thì theo thầy Kim vào những khu rừng thưa men theo bờ nước tìm lan rừng.  Tối thì ngồi 
quây quần bên lửa trại nghe thầy Thạch nói chuyện về cá và đủ mọi thứ động vật sống dưới biển 
vì thầy là một khoa học gia làm việc cho Hải Học Viện Nha Trang, và có lẽ về khuya đói bụng 
nên câu chuyện xoay qua phần ăn uống, cuối cùng là thầy chỉ chúng tôi cách nấu xúp 
Bouillabaisse.  
 

Tính tôi tham ăn và thích ăn ngon, lại mê đồ biển nữa nên hôm ấy nghe thầy kể và tả món 
xúp đó ra là thèm lắm, vì vậy tôi ghi chép rất cẩn thận cách làm xúp này trong quyển sổ tay.  Về 
nhà cứ nhớ đến món ăn ngon có cái tên hay hay chưa từng được nếm qua lần nào này, lâu lâu tôi 
lại dở sổ ra đọc đi đọc lại, rồi vừa tò mò vừa thèm qúa chịu không nổi nữa nên đến ngày Chủ 
Nhật tôi xin tiền U tôi cho đi chợ mua cá về để nấu.  

 
 Nha Trang là vùng biển trù phú nên có đủ 
mọi thứ cần dùng rất rẻ để nấu món này.  Nấu 
nước xúp là thích nhất vì đầu cá mú (grouper) có 
bán ở hàng cá gần như là quanh năm, theo lời 
thầy Thạch thì đầu cá mú vì có nhiều chất sụn, 
vừa mềm vừa cứng nên chất này làm nước xúp 
thành ra hơi sền sệt như keo lỏng, hai cái đầu cá 
mú lớn là nấu được một nồi nước thật ngọt, thêm 
một khúc thịt cá mú, một khúc thịt cá chai (dusky 
flathead, cá chai này tôi không thấy ở Mỹ) , một 
khúc thịt cá hồng (red snapper), mua mấy loại cá  
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này vì thầy Thạch dặn đi dặn lại là xúp này 
phải nấu với cá có thịt trắng, sau đó thêm mấy con 
ghẹ, một mớ bề bề (langoustine, trong Nam gọi là 
tôm tít) một mớ sò, một mớ nghêu, một mớ hến, 
thêm hành cần, khoai tây, cà chua, bánh mì.  Món 
này lần đầu tôi nấu mà lại thành công ngay mặc dù 
lúc đó ở Việt Nam mình không có saffron và vỏ cam 
tây, phải thay bằng vỏ quýt và hạt điều (annatto), 
nhưng vì nhờ cá tươi và lạ miệng nên nồi xúp hết 
sạch, thành công ngoài sự tưởng tượng của tôi.  

n bằng.  

 
 Sau này tôi để ý mỗi lần nấu món xúp này, 
khi sẵn sàng ngồi vào bàn ăn với gia đình hay với 
bạn bè thì bụng của tôi gần như là đã no rồi.  Cớ sự là vì sau khi nấu xong nước xúp thì phải vớt 
đầu cá ra khi cá vừa chín tới không nếu nấu lâu qúa thì xương rã ra trong nước xúp, ai ăn không 
để ý sẽ bị hóc, còn thịt cá rã hết trong nồi thì sẽ làm đục nước, đầu cá, nhất là đầu cá mú thì rất 
ngon, cần phải ăn lúc nóng chứ để nguội lạnh rồi thì tanh lắm, không ai muốn rớ tới.  Thế cho 
nên lúc sắp sửa vớt đầu cá ra là tôi đã rót sẵn một chén nước mắm mặn, xắt vào đó hai ba quả ớt 
Xiêm, để đầu cá vào một cái đĩa lớn, rắc tí hành ngò là tôi bắt đầu gỡ thịt cá chấm nước mắm ăn 
ngay, ngon nhất là đầu cá mú có những miếng sụn mềm, béo như những miếng giò heo hầm.  
Hết cái đầu cá thì cua đã bỏ vào nồi cũng vừa chín tới, hoặc thêm con bề bề, thế là lại cần thử 
một miếng cua và mấy con bề bề,  rồi cứ lần lượt bỏ vào nồi từng loại cá, tôm, nghêu sò, chín rồi 
là phải nếm mỗi thứ một miếng.  Lúc cắt bánh mì ra từng lát thì cũng phải lấy một lát quệt với 
rouille (loại xốt đặc biệt để ăn với xúp cá này, giống như xốt mayonnaise nhưng đặc hơn vì có 
trộn với ruột bánh mì) để ăn thử, Bánh mì phết bơ nướng cũng phải thử một miếng cho chắc ăn.  
Vì thử đủ mọi thứ từ đầu đến cuối nên đến lúc ngồi vào bàn thì no, lấy một tô không cá, không 
sò hến gì cả, chỉ có nước xúp và một miếng cua ăn cầm chừng mà thôi.  Nhưng nếu ngày hôm 
sau trong nồi còn lại một vài tô, hâm thật nóng lên thì thật là không còn gì ngo
 
 Đang viết mấy giòng này lại nhớ ra là thầy Thạch có 
nói, những người ngư phủ ở Marseilles là chỗ xuất xứ của 
món xúp này, khi nấu Bouillabaisse có nhiều người múc 
nước biển lên nấu cho hương vị của những món hải sản 
được giữ nguyên vẹn.  Mùa Thu tôi thích nấu xúp này vào vì 
trời mát húp xúp cá nóng thì ấm bụng, mùa Hạ nếu ăn xúp 
này sẽ phải vừa ăn vừa lau mồ hôi, mùa Đông lạnh lẽo lại 
làm xúp chưa kịp ăn đã nguội … 
 
 Vườn Thu của tôi có mấy cây lan Phượng Vĩ hay 
còn gọi là Huyết Nhung trơn (Renanthera imschootiana) 
đang nở hoa, Thân cây này lên thẳng, mạnh mẽ, cành hoa 
cứng cáp chứ không mềm, hoa rực rỡ như một cành hoa 
phượng đỏ, tươi đẹp, mà nếu ra vườn nguyên cả buổi sáng 
thì tôi chỉ ghé ngắm độ vài phút là dời chân qua đám lan 
Tóc Tiên vì đây là mùa hoa nở của lan này.  Những thứ hoa 
lan đẹp lộng lẫy qúa mà cớ sao nhìn mau chán, tôi lại đi tìm 
vẻ đẹp nhu mì thầm kín của những chùm hoa Tóc Tiên, có 
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thì giờ thì tôi suốt ngày cứ cầm hết cây này đến cây kia lên ngắm, không biết các cụ nhà  ta lúc 
đặt tên cho hoa này căn cứ vào thân, vào lá, hay vào hoa?  Tôi nghĩ hoài nghĩ mãi mà không ra 
câu trả lời, vì nhìn cây lan này tôi thấy từ thân, lá, hoa tất cả: cành thì mềm, hơi rũ xuống, lá thì 
nhọn và thon, hoa lại có màu tím lạt mơ màng, toàn thể cây lan đều đáng gọi là Tóc Tiên hết.  
 
 Tôi chỉ có hai loại Tóc Tiên, Holcoglossum kimballium và Holcoglossum wangii, hai loại 
cùng mua một lúc mà vấn đề ra hoa thì lại khác nhau, Tóc Tiên wangii thì đã có hoa từ mấy Thu 
rồi, còn Tóc Tiên kimballium thì quá lì lợm, mặc dù trông thấy lớn hơn Wangii nhưng cứ lớn 
mạnh thêm lên chứ không thấy bông hoa gì cả.  Mặc dù hai thứ cùng được chăm sóc tưới nước 
mỗi ngày.  Cuối Hạ trời đất vừa chuyển mình đón mùa Thu tới là tôi dùng phân làm cho nở hoa 
15-30 -15 của Miracle Gro pha loãng tưới mỗi ngày, Kimballium cứ bình chân như vại, thân thì 
cao lên, mọc thêm lá, mọc thêm rễ chứ hoa thì cả ba, bốn năm chờ đợi vẫn không thấy tăm hơi 
đâu cả, sợ rằng có khi phải chờ cả đến mười năm, hai mươi năm hay có khi đến cả ba mươi năm: 
 

Ta đợi em từ ba mươi năm 
Uống hoa phong nhụy hoài trăng rằm 

Heo may chớm đã lên mùa gió 
Ngăn ngắt chiêm bao lạnh chiếu nằm 

 
       Vũ hoàng Chuơng  
 
 Mỗi năm đến mùa Thu, mỗi ngày khi tưới những cây Tóc Tiên này là tôi cầm từng cây,  
nâng ngang tầm mắt, dí mắt nhìn vào dưới gốc xem đã có dấu hiệu gì cũa những đọt hoa nảy lên 
từ dưới gốc không.  Đôi lúc cũng có niềm vui làm cho ngừng thở từ những cây Tóc Tiên Wangii, 
có cây đã ra được hai cành hoa rồi, buồn buồn vui vui làm sao lại nhú ra một cành hoa nữa, mới 
đầu tưởng mắt mình loạng quoạng, lấy kính lúp xem thì đúng là đọt hoa, mừng đến nghẹt thở là 
vậy. 
 

Những cây Tóc Tiên Wangii nhỏ, trồng một mình thì mắn hoa như vậy.  Còn một bụi lớn 
mua của Andysorchids, thì cứ bận rộn ra rễ, những cái rễ mạnh khỏe, đầu rễ màu nâu lạt bóng 
bảy cứ thi nhau mọc thêm, quấn quýt với nhau, có nhiều khi có những cái rễ nhỏ nẩy ra từ rễ cái 
nữa, cây tốt như vậy nhưng hoa lại từ chối không chịu xuất hiện. 
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 Bụi Tóc Tiên nhỏ này chỉ có một cây thôi nhưng ra được sáu cành hoa, mạnh và quá tốt 
nên đôi khi cũng tự an ủi thôi nhìn cây cũng thích rồi, hoa thì có cũng được mà không có cũng 
chẳng sao.  Không phải chỉ riêng Tóc Tiên tôi mới canh chừng, mới mong chờ như vậy, loại lan 
nào trong vườn cũng làm tôi điên đáo như thế, không nhiều thì ít.  Cứ thế mà ngày này qua ngày 
nọ, tùy theo mùa, bận rộn theo dõi từng cây lan, chờ thấy chồi hoa nứt ra, đến khi hàm tiếu, cho 
đến lúc mãn khai, biết bao nhiêu là điều thích thú, vì thế cho nên chẳng ngạc nhiên gì khi càng 
ngày càng thấy có thêm nhiều người bỏ tiền bạc, thì giờ, công sức ra cho lan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Người mới tập tễnh chơi lan, thì khi nào cũng muốn mua thêm là đúng rồi, nhưng những 
người trong vườn đã có trên dưới cả ngàn cây rồi mà thấy cũng vẫn muốn mua.  Trường hợp của 
tôi Tóc Tiên có hai loại là kimballium và wangii, hai thứ cộng lại cũng được trên hai chục cây 
nhưng nếu gặp những giống Tóc Tiên khác như amesianum, flavescens, subulifolium, sinicum là 
thế nào cũng sẵn sàng bỏ tiền ra, dù có phải nhịn ăn nhịn mặc. Tôi đã có ý tìm những loại này lâu 
rồi mà chưa gặp may, tìm được mối rồi là tôi phải có được mỗi thứ ít nhất là hai cây. 
 

Đó là nói về những cây lần chưa có, đang tìm.  Tôi lại còn có cái tật đáng sợ là khi nào có 
một cây lan trong vườn đang nở hoa, ngắm đẹp quá, trong lòng lại muốn có thêm cây nữa.  Như 
mấy hôm nay thấy cây nở được hơn chục đóa hoa đẹp chơi vơi, vội mang vào nhà treo để đi ra đi 
vào là thấy, càng ngắm càng mê, lại đi vào mạng tìm xem có chỗ nào bán loại này không để mua 
thêm cây nữa, biết đâu sẽ tìm được cây có dáng thướt tha yểu điệu khác với cây mình đang có.  
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 Tuần lễ vừa qua anh Đỗ Khắc Tài ở bên Đức mới gửi cho những hình ảnh rất đẹp về lan 
Hài Paphiopedilum và Cypripedium là hai thứ lan anh đã nghiên cứu và trồng từ nhiều năm nay, 
thì trong đầu lại nghĩ hôm nào phải tìm mấy cây Cypripedulum trồng trong vườn.  Nghĩ đi nghĩ 
lại thì dân chơi lan chúng ta thật chẳng khác gì các ông háo sắc, bao nhiêu người đẹp cũng không 
đủ, nên cứ say mê tìm tìm kiếm kiếm đến suốt đời. 
 
 Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc tháng Mười Một, 2014. 
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