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Vườn Lan Nhà Chị Đặng Hoàng Mai
Hôm nay chúng tôi đến thăm vườn lan của chị Đặng Hoàng
Mai. Ngôi nhà dễ dàng nhận ra vì có cây Ngọc Lan xanh mướt
lúc nào cũng nở hoa trước sân.
Hiện nay chị Hoàng Mai là Hội Phó Nội Vụ của Hội Hoa Lan
Việt Nam ở Orange County. Được hỏi lý do nào đưa chị đến
với hội, chị cho biết năm 2004 khi xem triển lãm Hoa Lan tại
chùa Bảo Quang, chị đã gặp và nói chuyện với Bác Bùi Xuân
Đáng. Biết Hội Lan sẽ thành lập nên chị ghi tên ngay. Chị nhớ
mãi ngày hôm đó vì chị là người đầu tiên trong danh sách gia
nhập hội.
Yêu hoa lan từ thuở còn con gái nhưng chị chỉ trồng hoa hồng
khi ở Việt Nam. Qua Mỹ, cây lan đầu tiên chị mua về là cây
Vũ Nữ Oncidium vào năm 1996. Là người yêu lan nhưng lúc đó chưa có kinh nghiệm và rất
thích chậu đẹp nên mua lan về, cây nào chị cũng sang nó qua một cái chậu xinh xắn. Vì thế một
thời gian sau, lan nào ưa chỗ ở mới sẽ đâm chồi ra hoa, còn không thích sẽ lặng lẽ ra đi.

Bước vào vườn chúng ta thấy cái hồ nhỏ phiá bên góc phải, trên hồ là vịt mẹ và đàn vịt con với
chú ếch mắt to tròn bằng sứ trông rất ngộ nghĩnh. Gần đó vườn lan của chị được sắp đặt rất ngăn
nắp. Lan hài khiêm tốn trong những chậu con con. Treo lủng lẳng phiá trên là những cây Vanda,
Ngọc Điểm, Phượng Vĩ. Cây nào cây nấy rễ, lá mọc tua tuả. Rồi Cattleya, Lealia Ancepts v.v…
Rất nhiều, rất nhiều giống lan mà người viết không kể nổi.
Chậu này san sát chậu kia. Những chậu Denrobium Úc nhiều loại khác nhau thoạt nhìn khó phân
biệt được khi cùng nở rộ khoe sắc tỏa hương. Không biết chị có tới bao nhiêu chậu lan Úc nữa,
nào tím, nào vàng, nào trắng, nào kem… Cây nào cũng tươi, cũng đẹp như nụ cười rạng rỡ trên
khuôn mặt chị.
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Đó là bên trái của hồ, phiá đối diện với hồ chúng ta sẽ thấy một dãy cũng toàn lan là lan. Những
cánh lan be bé dấu mình bên trong, rồi Thanh Đạm, Kim Điệp và Cymbidium đủ màu cộng với
màu hồng của cây anh đào cạnh đó đã làm cho khu vườn càng thêm sắc xuân.
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Sau một thời gian “tầm sư học đạoˮ tại hội hoa lan, với đầu óc luôn luôn học hỏi, giờ đây khu
vườn xinh xắn của chị có khoảng trên dưới 600 các cây lan đủ loại. Yêu lan, thích sưu tầm lan lạ,
khi nào có dịp chị đều cùng với các hội viên trong hội đi thăm các vườn lan ở Santa Barbara hay
San Diego. Mỗi lần đi chị đều đem về vài cây lan chưa có trong vườn nhà chị.
Năm nào Hội Hoa Lan đem hoa dự thi tại Fascination of Interntional Orchid Show chị cũng có
hoa tham dự và đạt được nhiều giải thưởng. Hai năm liền, 2006 và 2007, cây Den. Golden Arch
đã mang về cho chị một giải nhất và một giải đặc biệt.

Vào những dịp Bác Bùi Xuân Đáng nói chuyện với đài phát thanh, cơ quan truyền thông, chị
Hoàng Mai đều tham dự để cùng với Bác trả lời những thắc mắc về kinh nghiệm trồng lan. Chị
có mặt thường xuyên trong các buổi họp Ban Chấp Hành tại nhà các hội viên cũng như buổi họp
hàng tháng. Vì là Hội Phó Nội Vụ nên chị quán xuyến mọi việc “trong nhàˮ. Chị luôn chu đáo
sắp xếp những món ăn ngon trong buổi họp và niềm vui mang đến cho chị là thấy được nụ cười
của mọi người khi thưởng thức.
Gắn bó với hội từ những ngày đầu, với chị, Hội Hoa Lan thân thiết như một đại gia đình. Phần
thưởng tinh thần của chị là khi hoa lan của chị được hạng nhất, kết quả sau bao ngày chăm sóc
nâng niu. Ngoài ra có một kỷ niệm vui thật vui chị không thể nào quên là trò oẳn tù tì lúc chị
được bầu là một trong những ngươì mặc áo dài đẹp nhất Tất Niên năm 2007. Cuộc thi này do
Bác Đáng đề ra và được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt. Chị Mai ơi, tất cả mọi người có mặt
hôm đó ai ai cũng vui và nhớ như chị hết đó.
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Tháng tư có Sinh Nhật của chị cùng với các hội viên khác. Để mừng Sinh Nhật, chị sửa soạn một
nồi bún riêu nóng hổi thật ngon, ai ăn cũng tấm tắc khen, cộng thêm hai nồi chè và những món
ăn của các chị hội viên khác đem tới làm cho "hội quán hoa lan" đã có đủ màu sắc lại còn thêm
hương vị nữa.
Xin chúc chị Hoàng Mai, người “chị nuôiˮ thân thương của Hội Hoa Lan luôn vui, khỏe, và
vườn lan của chị ngày càng phong phú.
Rời vườn lan, ra về đi ngang cây Ngọc Lan, hương ngọc lan ngọt ngào, tế nhị như tính cách và
tấm lòng nhân hậu của chị Hoàng Mai.
Quận Cam tháng tư 2009
Bích-Lan
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