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TÂM TÌNH TÂY BẮC SEATTLE THÁNG SÁU - 2015                          
CHUYỆN LAN CỦA MONICA 
 

Một buổi xế trưa, cô Monica người bạn Ấn Độ mà tôi mới quen, ghé nhà biếu tôi một hộp 
chè ngọt Gulab Jamun, chè này mới nhìn giống 
hệt như chè xôi nước nấu đường vàng của ta, 
nhưng lúc ăn thì vị khác hẳn vì làm bằng bột 
sữa và được chiên lên trước khi thả vào nước 
đường chứ không phải luộc như chè xôi nước.   
 

Cô ấy bảo mới làm xong, vội mang qua 
cho tôi ăn lúc còn ấm.  Trước kia tôi đã thử 
món chè này, nhưng không thích vì quá ngọt, 
theo tôi, so sánh với chè xôi nước thì món này 
thua xa, nhưng chiều bạn tôi cũng lấy một viên   www.foodtourist.in 
Gulab Jamun và vài muỗng nước đường ra cái chén nhỏ, ăn ngay để không phụ lòng tốt của 
Monica.  Mới nếm thử tí nước đường là tôi đã thấy muốn ăn tiếp, vì trong vị thanh của đường có 
phảng phất mùi hoa hồng, thế là vừa miệng, tôi ăn hết chén chè, rồi nói với Monica là tôi có mua 
chè này ăn thử trước đây nhưng không thích, sao chè của cô khác và ngon quá. 
 

 Monica nói, có lẽ tôi thấy ngon và khác hơn chè mua ở tiệm ăn Ấn Độ vì chè này cô nấu với 
nước đường ướp hoa hồng (rose syrup) làm lấy ở nhà, của mẹ cô gửi qua.  Cô kể là tháng nào cô 

cũng nhận được thức ăn của mẹ cô gửi cho vài lần, còn cô thì 
thỉnh thoảng có gửi hành tây ở đây về cho bà, thấy tôi có vẻ 
ngạc nhiên về vụ gửi hành tây về Ấn Độ, cô nói là bên đó 
chuộng hành tây trồng ở Mỹ lắm, chỉ mấy người có tiền mới 
mua được hành của Mỹ để nấu ăn thôi. 

Lần trước lúc nghe Monica kể chuyện mấy con khỉ trong vườn 
lan của bố mẹ cô mang mấy nhánh Dendrobium aggreatum lên 
tít trên ngọn cây xoài, rồi 
một thời gian sau cây lan 
này mọc kéo một đường dài 
từ ngọn đến gốc cây, tôi đã 
thấy thích thú lắm rồi, chỉ  

 redmart.com   muốn hỏi thêm về chuyện 
khỉ và lan mà không có dịp nào, hôm nay gặp lúc cô nhắc đến 
mẹ nên tôi hỏi ngay, nào ngờ lại được cô kể cho tôi một 
chuyện rất lý thú sau đây. 
 
 Vườn lan mà bố mẹ Monica có bây giờ là do ông nội cô 
để lại cho người con trai độc nhất là bố của cô.  Thời của ông 
nội, vườn lan đã sung túc lắm rồi, chỉ không có nhiều những 
loại lan từ Nam Mỹ, Mexico như:  Cattleya, Laelia, 
Epidendrum ... Vườn rất rộng và có hàng rào bao quanh, lan thì trồng rải rác khắp nơi trong vườn, 
thường thường là được gắn vào những thân cây lớn, vì nhiều quá nên đôi khi có mất một hai cây 
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cũng không biết.  Một ngày kia khi đi thăm những cây lan quý treo gần nhà, ông cụ tá hỏa tam tinh 
khi khám phá ra cây Cattleya độc nhất cụ quý hơn vàng không cánh mà bay đi đâu mất.  Mới đầu 
cụ một mình tự đi tìm trong vườn, sau khi không thấy kết quả cụ mới huy động quản gia, đầy tớ 
lớn, đầy tớ nhỏ, đầy tớ trai, đầy tớ gái bỏ dở những công việc làm thường ngày để đi tìm cây lan 
quý cho cụ.  
 

Sau này mỗi khi kể lại chuyện mất lan của ông nội, bố 
của Monica cho việc cụ bắt cả đàn đầy tớ đi tìm cây lan là vô 
ích, vì đâu có ai trong đám người ấy biết mặt mũi hình dáng 
của cây lan ấy ra sao ngoại trừ ông nội, bà nội, bố của 
Monica và người quản gia thân tín mà ông cụ đối đãi như bạn 
thân.  Chẳng qua là ông nội cuống lên rồi bắt mọi người xúm 
lại đi tìm cho bằng được mà không nghĩ là có mấy người 
trong đám đó biết cây Cattleya đó trông giống như thế nào? 
Hôm đó mọi người trong nhà bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ làm việc để 
xục xạo hết các ngõ ngách từ trong nhà cho đến ngoài vườn, 
không bỏ qua một chỗ nào, kết quả là cây lan yêu quý của 
ông nội vẫn biệt vô âm tín.  Mấy ngày sau đó ông nội gọi 
từng người làm lên hỏỉ kỹ từng người xem cái ngày mất cây 
lan đó có ai đi đâu ra khỏi nhà không.  May cho họ là hôm đó 
nhằm vào ngày lễ, ai ai cũng ở nhà, chỉ cầu nguyện và ăn 
uống thôi chứ không ai đi đâu cả.              www.aos.org 
 

Từ ngày mất cây lan Cattleya thì ông nội cô mới chú ý đến những cây lan trong vườn nhiều 
hơn, nhờ đó mới khám phá thêm ra là lâu lâu lại bị mất một cây lan.  Kẻ ăn người ở trong nhà 
nguời nào trông khả nghi là bị theo dõi chặt chẽ, hàng rào chung quanh nhà xây cao cả 3, 4 thước, 
có trèo vào được cũng khó mà ra nổi, thế mà lan thỉnh thoảng lại có một cây biến mất, thủ phạm 
không khi nào tìm được . 
 

Một ngày kia, khoảng hai năm sau vụ mất cây lan Catteya quý và hiếm, vào một ngày đầu 
thu mát mẻ ông nội của Monica cưỡi voi, mang theo 4, 5 người đàn ông trai tráng để vào rừng săn 
lan.  Trời mát lại ra đi từ sáng sớm nên ông nội và mọi người cứ muốn đi thêm nữa, mặc dù đã 
kiếm được rất nhiều lan rồi mà không ai muốn về.  Đến một khoảng rừng thưa, có một miếng đất 

rộng, chung quanh rải rác nhiều cây cổ thụ cao 
ngất trời , lại có nhiều gốc cây bị gió bão làm 
gẫy, nằm la liệt khắp nơi, ông nội bảo hãy 
nghỉ chân ở đây, uống nước, ăn bánh xong 
xuôi rồi sẽ quay đầu trở về nhà. 

       Nằm lim dim nghỉ mệt một chốc, ông  
mới nhỏm dậy ngắm cây lan Dendrobium 
secundum to, có cả trăm nhánh , đầy ăm ắp nụ 
ơi là nụ mới tìm được.  Đang thưởng thức cây 
lan rừng tuyệt đẹp thì ông nghe thấy những  

 tkamada.web.fc2.com    tiếng la hét có vẻ vui mừng của đám gia nhân  
vọng lại, vừa lúc đó một người trong đám đó chạy tới ông, một tay cầm một cây lan Dendrobium 
chrysotoxum rất lớn, một tay cầm một cái gáo tưới nước làm bằng tre có cán thật dài dùng để múc 
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nước tưới lan, người này bảo với ông là tìm 
được hai thứ này ở đàng kia, ở đó có vô số 
lan, đủ mọi loài, mấy người kia thì đang bận 
rộn gỡ lan ra khỏỉ những thân cây.  
 
 Nhìn cái gáo múc nước quen thuộc, 
một ý nghĩ thoáng ra trong đầu, ông vội đi 
theo người đầy tớ, chỉ có mấy chục bước là 
tới chố mọi người đang hoan hỉ vui vẻ bóc 
gỡ lan, bên cạnh đó là một mớ lan, to hơn cả 
mớ lan mà ông và gia nhân tìm được từ sáng 
đến giờ.  Đang ngạc nhiên và chóng mặt vì            
lạc vào vườn lan tuyệt đẹp của thiên nhiên   www.blackorchids.cz  
thì ông nghe có tiếng chí chóe trên cao, nhìn lên thì ông thấy biết cơ man nào là khỉ, khỉ chúa, khỉ 
quân, khỉ mẹ, khỉ con đang ở trên cây nhìn xuống, phản đối những người lại đang gỡ lan. Ông nội 
của Monica nghĩ ra ngay là rừng lan này thuộc về đám khỉ cả trăm con đang la hét ở trên cây kia, 
và đám khỉ này là thủ phạm đã ăn trộm những cây lan của ông từ mấy năm nay.  Ông ra lệnh cho 
mọi người ngừng tay, rồi ông chỉ cho ông quản gia nhìn lên trên cao, còn vô số là lan bám vào 

những gốc cây, cành cây, nhiều không đếm được.  

       Mọi người mang mớ lan đã gỡ về nhà.  Vài ngày 
sau ông nội, người quản gia và hai người gia nhân trèo 
cây thật giỏi trở lại khu rừng lan của đám khỉ, trên lưng 
voi có một thúng chuối chín và nhiều ống nước, bình 
nước làm bằng ống tre và quả bầu khô.  Mọi người đi 
một mạch đến nơi, ông nội cho trải lá chuối xanh lên 
trên cỏ, bày chuối, bày nước ra trên lá chuối, rồi khi 
thấy đám khỉ xuất hiện, ông lấy chuối lấy nước bảo hai 

 www.huffingtonpost.com  người gia nhân kia ăn, ăn xong là hai người leo lên cây, 
leo thật cao gỡ lan xuống, đưa cho ông nội, sau đó ông nội lại cho 
họ ăn chuối và cho nước uống.  Ngày hôm đó hai người này cứ ăn 
chuối, uống nước xong lại trèo lên cây gỡ lan, mang lan xuống đưa 
cho ông nội, rồi ông nội lại cho ăn chuối và uống nước.  Mọi sự việc 
này đều diễn ra dưới mắt của đám khỉ, nói đúng hơn là đàn khỉ này 
không bỏ sót một hoạt động nào của đám người dưới đất hết.   
 
  Đi như vậy đến khoảng chục lần rồi một hôm ông nội sửa soạn 
đưa chuối cho anh người làm ăn thì thấy có một con khỉ đang len lén 
đến gần, ông nội bảo anh kia ăn chầm chậm, rồi đưa thêm cho một 
quả chuối nữa, đồng thời ông cũng đưa cho con khỉ một quả, nó 
ngần ngừ một giây rồi cầm lấy quả chuối, lùi ra xa, đứng bóc ăn.  
Chờ cho khỉ ăn xong quả chuối, ông cầm ống tre có nước đưa cho, 
khỉ cũng cầm nước tu ngon lành y hệt như anh người làm.  Ông nội 
bảo anh người làm leo lên cây hái lan ngay, thế là con khỉ tự động làm giống hệt anh ta, leo lên 
cây, và thật là mau, anh kia chưa lên đến nửa cây thì khỉ đã mang về cho ông một cây Ngọc Điểm 
(Rhynchostylis gigantea).  Lúc đó ông nội và ông quản gia mừng lắm nhưng không nói gì, khỉ để 
cây lan ở đó xong, ông nội lại cho nó một quả chuối nữa, ăn xong nó vẫn còn lảng vảng, nhảy nhót 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.blackorchids.cz%2Fgalerie%2Fthajsko%2F&ei=J3hsVYDyFpHEogTHsIF4&bvm=bv.94455598,d.cGU&psig=AFQjCNGNAQKhl6Sp3Prcw6X3VTwyi-YRHA&ust=1433258371117426
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quanh quẩn chung quanh chỗ mọi người tụ tập, 
nhưng ông nội bảo mọi người hôm nay như thế là 
đủ rồi, mình đi về sớm một bữa. 
  
Ngày hôm sau đoàn người trở lại khu rừng lan đó 
ngay.  Ông nội và ông quản gia lại bày chuối, bày 
nước ra cỏ.  Lần này không phải một con khỉ mà 
là hai con, nhảy đến ngay đứng chờ.  Ông nội cho 
hai anh người làm ăn chuối, uống nước, người 
quản gia cho chuối và nước cho hai con khỉ.  Ăn 

 www.wpthm.com     chuối xong và uống nước no bụng, hai người và 
hai con khỉ thi nhau leo lên cây gỡ lan mang xuống.  Một con lại mang về một bụi Ngọc Điểm, 
còn con kia thì ôm trong bụng một bụi Giả Hạc (Den.anosmum).  Xong việc người và khỉ lại được 
thưởng chuối và nước. 
 

Ngày tiếp ông nội không nghỉ ngơi, vì ông không chờ được, đi vào rừng luôn mỗi ngày, ông 
cũng bày chuối và nước ra cỏ, lần này có thêm cơm nấu 
nhão trộn mật ong nắm lại từng nắm nhỏ, đã có hai ba 
con khỉ đứng chực ăn.  Lần này ông không cho hai 
người kia ăn chuối, uống nước hay leo cây hái lan nữa, 
mà chỉ cho ba con khỉ chuối, cơm nắm trộn mật ong và 
nước, ăn xong đám khỉ chí chóe như bảo nhau leo lên 
cây hái lan, chúng làm việc này mau lắm, chỉ trong 
vòng mười phút chuyền từ cành cây này sang cành cây 
khác là con nào cũng ôm về được một cây lan, so ra thì 
đám khỉ làm việc này nhanh hơn hai người kia gấp bội 
và khỉ còn trèo lên tận ngọn cây trong khi người thì 
không làm được việc này.                   www.pinterest.com 
                      
 Từ đó về về sau, mỗi khi trở lại khu rừng lan đó, ông nội bày chuối, cơm và nước ra cỏ là ít 
nhất có năm sáu con khỉ ra chực ăn.  Có một lần lúc đàn khì mang lan về, ông nội không tin được 
mắt của mình nữa khi thấy một con khỉ ôm cây lan Cattleya ông mất hai năm về trước đặt trên cỏ, 
nhìn ông chờ cho ăn.  Ông nhận ra ngay cây lan Cattleya vì bao nhiêu lâu nay những cây lan gỡ 
được trong khu rừng lan này phần nhiều đều là những cây ông bị mất trước đây, ông đã từng bảo 
với mọi người là thế nào cũng có ngày đám khỉ mang cây Cattleya về trả lại ông… nhưng ông 
không ngờ ngày đó lại sớm như vậy.  Hôm được lại cây Cattleya, ông nội vui lắm, còn hơn một 
nải chuối chín và gần mười nắm cơm, ông thưởng cho hết đám khỉ. 
 
 Sau này ông nội bắt hai trong đám khỉ đó, một con đực và một con cái mang về nuôi để khi 
nào đi vào rừng săn lan thì lại mang chúng theo.  Lạ một điều là không khi nào hai con khỉ này bỏ 
trốn luôn vào rừng khi đi tìm lan, ông nội nói tụi nó không những nghiền vị chuối chín mùi, mà 
còn nghiền thêm những món trái cây khác như xoài, mía, và cơm trộn mật ong mà ông hay cho 
chúng ăn nên khi ăn quen những thứ này rồi thì chúng không đi đâu được.  Thành ra hai con khỉ 
này sinh con đẻ cháu, đám khỉ con chắc cũng nghe lời dạy của ông bà cha mẹ nên không thấy đi 
đâu hết, chỉ quanh quẩn sống trên những cái cây cao ở trong vườn.  Khi nào phá lắm thì lâu lâu 
mang một cây lan lên trên cao trồng như trường hợp cây Dendrobium aggregatum mọc từ trên 
ngọn xuống gốc.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.wpthm.com%2Fstockphotos%2Fchest-species-spiritual-tropical&ei=bHlsVejRM4bKogSYnoPYDg&bvm=bv.94455598,d.cGU&psig=AFQjCNF8YVZ6q-9dHalr0rQfQTlFrq3pxA&ust=1433258641316345
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fvirgiecorn%2Fo-r-c-h-i-d-s%2F&ei=HWlsVb7cGpTfoATiq4OoBA&bvm=bv.94455598,d.cGU&psig=AFQjCNGwe5xma4S69eOLJMqQzpKRRqqk6w&ust=1433254558016556
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 Monica kể về sau truyện này lan truyền ra ngoài, có vài người chơi lan bắt chước ông nội cô 
huấn huyện khỉ để đi hái lan nhưng hình như chỉ có một hai người kiên nhẫn làm được, còn thì 
đành bỏ cuộc vì ít ai có thì giờ làm chuyện quá công phu này. 
 
 Hôm Monica ghé tôi chơi kể chuyện này là ngày thứ Bảy, trùng với ngày chị Vân và chị 
Thảo đang đi trẩy hội Redland International Orchid Festival ở Miami.  Như thường lệ các chị biết 
tôi nôn nả lắm vì ở nhà không được đi, khi nào các chị mua xong xuôi rồi cũng gọi cho tôi để báo 
cáo tình hình, và kể ra những cây lan các chị mới mua được.  Khi đang nói chuyện với Monica, tôi 
được điện thoại của chị Thảo, bảo tôi là mở computer ra xem đi, chị mới gửi cho tôi ảnh của cây 
lan Pelathantera insectifera chị mới mua được hơn 100 đô la, đó là cây lan chị thấy ngay ở cửa 
hàng đầu tiên chị mới bước vào, chị phải mua vì nó to quá, trông tốt tươi và nhất là chị chưa thấy 
loại này lần nào.  Tôi nghe vậy cũng không chờ khách về, rủ Monica đi xuống nhà dưới mở 
computer ra xem ngay.  Ảnh vừa hiện ra, chỉ toàn lá và rễ, không có một cái hoa nào tôi buột 
miệng hỏi Monica cho có chuyện:  “Cô có biết cây lan này không, chị tôi mới mua nó ở Orchid 
Festival.” 

  
 Câu trả lời thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi:  “Lan này trong vườn của ba tôi nhiều lắm 
chúng tôi gọi nó là Lan Ruồi, ba tôi hay để mấy cây này gần mấy bụi chuối cho mát vì nó thích 
bóng râm”.  Nghe xong câu trả lời tôi biết ngay là Monica đã thật sự nhận ra cây lan này rồi, vì 
theo như tên khoa học Pelathantera insectifera, trong cái tên này cũng hàm chứa con ruồi con 
muỗi trong đó. 
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Thật là trong người của cô Monica diễm lệ này đã có 
giòng máu mê lan đang chảy, máu mê lan này tích tụ đã 
mấy đời, cha truyền con nối rồi.  Phần tôi, trong thâm tâm, 
hết lòng ngưỡng mộ người bạn trẻ này, vì cây lan chị 
Thảo mới mua tôi chưa được thấy từ xưa đến nay, mà cô 
này mới nhìn ảnh lại biết ngay. 
 
 Trước khi ra về Monica rủ tôi hôm nào dắt cô xuống 
phố cho cô ngắm mấy cửa tiệm bán quần áo.  Tôi hứa 
ngay là sẽ có ngày dắt cô đi chơi một buổi, còn nói đùa là 
cô chỉ việc kể chuyện vườn lan của bố cô cho tôi nghe là 
cô muốn đi đâu tôi cũng sẵn sàng. 
 
  Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình 
Tây Bắc Seattle, tháng Bảy, 2015. 
                                
                                                                              
          
                     Nguyễn minh Đức 
 Phạm Hảo 
          


