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Anh Nguyễn Thanh
Ngày 1-10-2011 vừa qua, Ban Chấp Hành hội Hoa Lan Người Việt và một số hội viên đã
dự một cuộc họp tại nhà anh Nguyễn Thanh, một hội viên năng động có nhiều cây lan đẹp và
cũng là người có nhiều kinh nghiệm trồng lan lâu năm.
Thoạt vào tới cổng người ta đã thấy sự gọn gàng, ngăn nắp của hai giẫy lan xếp dọc theo
lối đi vào khu vườn sau. Khoảng vườn khá rộng, mỗi chiều độ 20 thước, đầy đủ những giống lan
hiếm quý từ Aerides, Arachnis, Cattleya, Dendrobium, Schombugrkia, Laelia cho đến những
giống lan Việt Nam như Dendrobium thyrsiflorum, Paphiopedilum vietnamense v.v...
Tất cả những cây lan của anh đều xếp trên kệ dưới đất hay treo lên cao ngay hàng thẳng
lối, bên trên có lưới che nắng. Đặc biệt là những cây lan này đều ở trong tình trạng sạch sẽ
không có những lá úa, hay vỏ bẹ đã khô, hay dấu vết của côn trùng hay bệnh tật, chứng tỏ chủ
nhân là người đã dầy công tưới bón, chăm sóc.

Chỉ cần nhìn vào những dò hoa Schomburgkia và Laelia manh khoẻ, mập mạp đủ biết
chủ nhân là người thế nào. Anh cho biết hễ rời sở làm, về tới nhà anh vội ra vườn sau chăm sóc
nhửng cây lan mà anh đã bao nhiêu sưu tầm tìm kiếm.
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Này là cây Ansiella africana tươi tốt, xum xuê đã bao nhiêu lần đoạt giải danh dự trong
các kỳ triển lãm chung với cộng đồng Hoa Kỳ, cây Cymbidium finlaysonianum (Hoàng Hạc) hoa
vàng rực rỡ bên cạnh cây (Renanthera) Phượng Vĩ đỏ thắm, những chậu Laelia lai giống vói
Cattleya mầu tím đỏ lộng lẫy và cây Rossioglossum Rawdon Jester hoa vàng vằn nâu thực là
tương phản.

Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Anh Thanh đặc biệt ưa chuộng những giống Laelia cho nên anh đã sưu tầm rât nhiều
giống này, có nhiều chậu rất đắt và hiếm thấy trên thi trường.

Trên sân cỏ ngoài việc tưới nước chan hoà, anh còn trang trí khá nhiều chiếc chum với
giòng nước lúc nào cũng cuồn cuộn chẩy xuống để tăng cường ẩm độ cho vườn lan. Mọi người
chia nhau thăm thú vườn lan mong học hỏi được những điều hay ngõ hầu bổ chính cho sự khiếm
khuyết của mình hay tìm tòi những cây lan khác lạ trong đám cây quý giá này.
Nhưng chị Hội Trưởng đã lên tiếng mời mọi người vào bàn tiệc kẻo muộn. Nào là Vịt
Bắc Kinh với bánh bao không biết do chủ nhân hay khách mang tới, khay gà hấp muối trộn lẫn
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với hoa chuối và khế chua thái mỏng thực là bắt mắt và hấp dẫn vị giác của mọi người. Khỏi cần
phải hỏi, ai cũng biết món này là của anh chị Minh
& Yến vì ngoài anh chị ra, ai là người có khế chua
ở nơi đất khách này. Chả giò, bánh cuốn, bò cuốn
lá lốt, bánh bèo, nem nướng xôi gà v.v... Thôi xin
tạm ngưng kể kẻo nhiều người hối tiếc đã không
thể đến dự được.
Cuộc họp xoay quay mấy vấn đề chính:
• Đề tài trong những phiên họp tới.
• Nói chuyện trên đài truyền hình
VNA 57.3.
• Tham dự cuộc triền lãm hoa lan
chung với cộng đống Hoa Kỳ tai Wesminster Mall vào tháng 2-2012.
• Năm tới sẽ tổ chức tân niên tại một nhà hàng thay vì ở phòng hội.
Những vấn đề này sẽ được đem ra thảo luận với các hội viên trong phiên họp để cho có ý
kiến đóng góp rộng rãi hơn.
Xin thành thực cám ơn anh Nguyễn Thanh đã có lòng yêu hội, thân mến với các anh chi
em nên đã mời mọi người tới thăm vườn lan xinh đẹp của anh.
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