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Comparettia speciosa 
 

 

Sáng sớm thứ bẩy, khi tôi hãy còn mơ màng trong giấc ngủ nướng chập chờn, điện thoại bỗng 

reo vang. Tưởng ai, nhưng đó là chi Vân Anh rủ tôi đi xem Hôi chợ Hoa lan ở Redland, 

Homesteads, Florida. 

Tuần trước chị đã nhắc rồi mà tôi quên bẵng đi mất. Chị Vân Anh là người bạn thân thiết nhất và 

là chủ một tiêm Nail khá đông đúc ở vùng Tampa Bay. Cũng giống như tôi, chồng chết khi 

chúng tôi đang vào tuổi hoàng hôn xế bóng, con đã lớn có gia đình riêng và đã đi xa lập nghiệp. 

Nhưng chị may mắn hơn tôi là còn có bà mẹ đẻ và cô em gái trông nom cửa tiệm trong lúc chị 

bận việc riêng. 

Như đã dự định, chúng tôi xuôi theo xa lộ 75 về phía nam xuyên qua các thành phố ven biển tây 

nam của Florida như Saras, Port Charlotte rồi tới Fort Myers. Tại đây chúng tôi ghé thăm vườn 

lan Sundance Orchids & Bromeliad, nơi bán những cây dứa cảnh và có khoảng 25,000 cây lan 

đủ loại, một số nhỏ là những cây Vanda lai giống còn phần đông là những loại lan thông thường. 

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục theo xa lô 75 tới Cape Coral, Bonita Springs, khi gần tới Naples 

chuyển sang phía Đông, tới Fort Lauderdale rồi đổ xuống Homesteads.  

Đây là một vùng đất phì nhiêu, 

có nhiều người Việt mình làm 

chủ những trang trại rộng lớn. 

Bạn thân của chị Vân Anh là 

chị Châu Lan, một trong những 

người đó và cũng là người bạn 

cùng chung trên con tầu vượt 

biển năm xưa. Chị Lan tiếp đón 

chúng tôi rất niềm nở. Sau  

khi trà nước xong xuôi, chị  

dẫn chúng đến phòng ngủ rồi  

ra vườn sau. Chúng tôi lặng 

người, vô cùng kinh ngạc trước 

những rặng vải trái đỏ thẫm trải 

dài dường như vô tận, những 

rặng nhãn da bò sai trái đến nỗi 

gần như muốn gẫy cành. 

Những rặng khổ qua, lá xanh 

mướt đầy những trái căng tròn 

cùng một mầu, chỉ nhìn vào đã 

nghĩ đến món khổ qua nhồi thịt 

hay món gỏi ròn rụm mà muốn 

chẩy nước miếng. 

 

www.Chim về núi nhạn 
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  www.Chim về núi nhạn 
 

 

Trong chiếc nhà kho rộng rãi, 15-20 người vừa đàn ông, đàn bà đang lựa chọn những trái cây bỏ 

vào thùng đóng gói để những chiếc xe hàng đến mang đi khắp các tiểu bang xa, ngoại trừ 

California vì vấn đề kiểm dịch quá nghiêm ngặt.  

 

 

Chị Lan mang một rổ trái cây đủ loại, dẫn chúng tôi ra thăm vườn lan của chị. Chúng tôi sững sờ 

trước những cây lan đủ loài từ Á sang Âu gắn vào cành cây nhãn, chôm chôm hoặc cây ổi. 

Những cây cần nắng bám đầy trên thân cây xoài cao lớn đã cắt cụt ngọn hoặc thân cây dừa mọc 

quanh một chiếc ao nhỏ có đầy sen và súng. Cảnh vật thật là thơ mộng, đâu đây có tiếng chim cu 

đất cục cù cu… gợi cho chúng tôi những ngày thơ ấu của quê hương xưa cũ. Vừa đi vừa nếm 

những trái mãng cầu hay sa pô chê ngọt sắc, chúng tôi dạo bước trong vườn nghe chị Lan kể câu 

chuyện cũ.  
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Năm 1954 khi mới 6-7 tuổi, chị theo cha mẹ rời bỏ quận lỵ 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La, theo tầu há mồm di cư vào vùng 

Liên Khàng, Đà Lạt. Tại đây, cha chị là giáo viên Tiểu học, 

gia đình được cấp phát 20 lá tôn và một nửa mẫu đất để làm 

nhà và trồng trọt. 

Mười hai năm sau, chị lấy chồng là sĩ quan tại trường Võ bị 

Quốc Gia. Năm 1975, chồng phải đi cải tạo, cha mẹ ruột lần 

lượt qua đời, chị ôm con về sống với gia đình nhà chồng. 

Mười năm sau vợ chồng qua Hoa Kỳ theo diện H.O. và 

được một nhà thờ bảo trợ về Florida. Tại đây anh lái máy 

cầy cho một nông trại rồi bắt đầu mua vài mẫu đất rồi mua 

thêm gần 100 mẫu nữa. Ngày ngày ông cựu sĩ quan kiêm 

giáo sư toán học lái máy cầy, cầy ruộng, gieo hạt hoặc trông 

coi đám thợ hái cây trái theo mùa.  

Đời sống hiện nay của anh chị hoàn toàn thoải mái, tiền bạc 

dư dả, mấy đứa con sau khi tốt nghiêp đại học đã đi xa theo 

nghề nghiệp chuyên môn và chỉ trở về nhà Xuân - Thu nhị kỳ. Cha mẹ không còn, bạn bè xa 

vắng, thú vui của anh là những trận đấu bóng bầu dục hung bạo, còn chị là mấy cây lan, cho nên 

các vườn lan cũng như các Hội chợ bán lan quanh vùng đều có mặt chị. Nhưng chị không mấy 

vui vì thiếu người bầu bạn, chuyện trò, chị muốn biết rõ về những cây lan hương sắc quê nhà mà 

tên Việt cũng như tên khoa học mà chị đều không hay biết. Chị chỉ còn cố nhớ theo ký ức về 

hình ảnh những cây lan mà cha chị đã gom góp được ở vùng Liên Khàng, Đà Lạt, cho nên chị ở 

vào tình trạng như “sẩm sờ voi”.  

Gặp tôi chị rất mừng rỡ cho nên suốt 2 ngày chúng tôi quấn quýt cùng nhau đi khắp các gian 

hàng để tìm những cây lan Việt, nhưng chỉ có mấy cây Hỏa Hoàng (Ascocentrum miniatum) và 

một cây Giáng Hương hông nhạn (Aerides rosea).  
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Chị Vân Anh mua được vài cây 

Dendrobium, sau đó chúng tôi ghé 

thăm vuờn R.F. Orchids và chị 

mang về mấy cây Vanda lai giống 

hoa mầu tím xanh hay tím hồng, giá 

đắt như vàng.  

Không uổng công cho tôi mấy ngày 

ròng rã, tôi tìm được một cây lan 

hiếm quý ít khi thấy trên thị trường 

đó là cây Comparettia speciosa. 

Cây này được gắn trên một khúc 

cây nhỏ đang có 3 chùm hoa mầu 

cam rực rỡ. Khi đó một bà da trắng 

đang cầm cây lan ngắm nghía, xem 

đi xem lại rồi ngần ngừ bỏ xuống.  

Tôi vội vàng bước tới, cầm lấy cây lan xem và không chần chừ móc $140 ra trả. Người bán là 

một ông Mỹ già cho biết ông 

nuôi cây này từ 3 năm trước, đã 

tách ra được 2 nhánh nhỏ. Hỏi tôi 

từ đâu tới? Khi biết chúng tôi đến 

từ Tampa, ông đưa lại cho tôi 

$10 và nói là tặng cho chút tiền 

xăng, nhớt.  

Hỏi về cách trồng, ông cho biết: 

Ánh sáng vừa phải, không để 

nắng chiếu thẳng vào. Nhiệt độ 

không được dưới 50°F. Độ ẩm ưa 

thích 80%. Giá thể phải thoáng 

và không úng nước. Lan không 

ưa bón quá nhiều phân, chỉ một 

vài lần vào mùa Hạ là đủ. Khi 

hoa tàn đừng cắt cành hoa vì năm 

tới có thể sẽ ra hoa trở lại. 

Hí hửng cầm cây lan bước ra, bà 

Mỹ trắng lúc nãy chặn tôi lại, hỏi 

mua bao nhiêu. Khi tôi cho biết 

chuyện, bà hậm hực nói: 

“Cô thực là may mắn lắm! Tôi 

tìm cây lan này đã lâu, khi thấy 

lại không đủ tiền mặt vì ông này 

không nhận chi phiếu.  
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Chuyện này cho tôi thêm một kinh nghiệm, khi đi mua lan nên mang theo tiền mặt và khi đã gặp 

cây lan yêu thích nhất là những cây lan hiếm quý, không nên tiếc một vài chục để rồi ân hận, vì 

có thể 5-7 năm sau hay lâu hơn nữa cũng không sao tìm thấy. 

Tìm hiểu về loài lan Comparettia gồm chừng 

50-70 giống mọc khắp Nam Mỹ từ Mexico, 

cho tới Brazil và Bolivia. Cây Comp. 

speciosa được người ta nuôi trồng nhiều hơn 

cả vì cây này còn có biệt dạng mầu đỏ thẫm.  

Ngoài ra 2 cây khác là Comp. falcata và 

Comp. macroplection cũng được ưa chuộng 

vì mầu sắc đep đẽ nhưng rất khó tìm. 

         Comparettia speciosa  

              Orchid limited  

  

   Comparettia  falcata 

    Orchclub 

    

    

 

 

 

 

 

 

Comparettia falcata 

Orchclub 

 

 

 

 

 

 

Câu chuyện hoa lan giữa 3 đứa chúng tôi có lẽ không bao giờ chấm dứt, nhất là từ khi tôi giới 

thiệu với chị Vân Anh và chị Châu Lan về trang www.hoalanvietnam.org.  
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Từ đó những cuộc điện đàm kéo dài có khi cả giờ đồng hồ mà chưa ai chịu nhường ai. Người ta 

nói: hai người đàn bà và một con vịt sẽ thành cái chợ, chúng tôi chẳng cần đến cái con vịt cũng 

đủ rồi. 

Chuyện của 3 chị em chúng tôi còn nhiều, xin hẹn để đến khi khác. 

 

 

Võ Thúy Lan 

 

 

    

  


