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Vườn Lan Nhà Chị Minh Yến 
 

 

 Những ai đã từng dự cuộc triển lãm tai hội trường tòa báo Người Việt vào 17-3-2007 và 

tiệc tân niên 15-3-2008 của Hội Hoa Lan Việt 

nam, chắc hẳn không quên những chậu lan 

khổng lồ do chị Yến và anh Minh cất công 

mang tới cho mọi người thưởng ngoạn.  

 

 Những chậu lan Úc này với giống 

Dendrobium x delicatum mầu trắng và mầu 

hồng đường kính khoảng 1 thước, nhẹ nhất 

cũng phải 2 người khiêng mới nổi. Chậu 

Dendrobium speciosum var. speciosum đầy 

hoa với đường bán kính chừng trên 2 thước 

phải 3 người khiêng. Muốn mang những chậu 

lan này tới hội trường anh Minh phải dùng xe vận tải chở 2-3 cây một và chở làm nhiều lần với 

vài người phụ giúp. 
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 Nuôi trồng được những chậu lan to lớn như vậy và mang những cây lan quá nặng nề 

không phải là dễ dàng gì, nhưng điều đáng nói là tấm lòng muốn chia xẻ niềm vui với các bạn bè 

và những người thưởng ngoạn mới thực là đáng quý. Nhiều người có cây lan đẹp, chỉ muốn nhìn 

ngắm một mình, ngại công chuyên chở lại sợ gẫy hoa dập lá. 

 

 Hội hoa lan của chúng ta có 2 người mang tên loài chim báo hiệu mùa Xuân đã về: chị 

Đặng Thị Yến có biệt hiệu “Yến Bánh Ítˮ vì chị làm bánh ít ngon vô địch, nhà hàng phải chào 

thua. Người thứ 2 là chị Nguyễn Thị Yến, để dễ dàng phân biệt, bác Bùi Xuân Đáng người khai 

sinh ra hội, đã ghép thêm tên anh Minh chồng chị vào trước, nên chị có tên là Minh Yến.  

 Tuy mới vào hội được một vài năm, nhưng sự nhiệt tâm của chị nhất là vấn đề tài chánh 

thực là rộng rãi. Mua bán đấu giá cũng có chị, tặng cây cho hội, tặng cây cho những người có 

thiện chí với hội cũng có chị. Đóng góp phần giải khát, chị góp nhiều hơn bất cứ một ai, có thể 

nói gấp 3-4 lần tiền niên liễm.  

 

 Chị cho biết chị và anh Minh đã rời bỏ các tổ chức khác và chỉ còn đến với hội Hoa Lan, 

nơi chị tìm thấy sự vui vẻ thân mật của một gia đình. 

 

 Ngoài vườn của chị, các chậu lan chậu nào chậu nấy đều vào hạng ngoại khổ. Những 

chậu Cattleya khi nở hoa có hàng trăm bông. Những cây Cymbidium finlaysonium, Cymbidium 

aloifolium và những cây lan 

rũ chậu nào chậu nấy cỡ từ 

10-15 gallons trở lên để trên 

các giá bằng sắt cao chân rất 

ngăn nắp. Còn các giống lan 

khác trong những chậu nhỏ 

hơn được xếp hàng ngay 

ngắn. Tất cả giàn giá này 

chính tay anh Minh làm cho 

chị. Chị tiếc rằng nhiều chậu 

lan nở trước hay nở sau 

ngày họp mặt nên chị không 

thể góp mặt hết những cây 

lan quý giá của chi để mọi 

người thưởng thức.  
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  Ngoài những cây lan, vườn nhà chị Yến hầu như có đủ thứ từ táo tầu, hồng dòn, ổi xá lị, 

nhãn lồng, cam, quýt và một cây khế đặc biệt: khế chua với những chùm quả mà nhìn vào ai ai 

cũng muốn chẩy nước miếng. Tại vùng Little Saigon, khế ngọt thì nhiều nhưng khế chua rất 

hiếm và là một thứ trân quý khi các bà nội trợ muốn có một bữa tiệc mắm đầy đủ hương vị quê 

nhà. Ngoài ra chi Yến còn có nhiều giống thanh long khác lạ. Nào là thanh long vỏ vàng, thanh 

long củ dền ruột tím đỏ như mầu rượu vang, thanh long hoàng hậu. Chị cho biết một vài giống 

thanh long thụ phấn dễ dàng, còn có giống cần phải dùng bút lông chấm phấn mới đậu trái mà 

phải chấm vào một thời điểm nhất định. 

 

 Ước mong của chị Minh Yến là hội được trường tồn và gia đình Hoa Lan giữ vững được 

tình thân mật hiện có. 

 

 Những người yêu lan và yêu hội như chị Minh Yên còn nhiều. Chúng tôi sẽ xin lần lượt 

tường trình cùng các bạn. 

 

             Nhã Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


