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Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 3, 2016  

Thuận Vợ Thuận Chồng  
 

 

Ngày Chủ Nhật là ngày cuối của Northwest Flower and Garden Show, tôi đã hẹn với vài người 

bạn để đi vào giờ chót vì vào ngày cuối cùng của show thì giá vé vào cửa rất rẻ, chỉ có 10 đô la.  

 

Đã tính như vậy, tôi định là sẽ rời nhà vào 1 giờ trưa, rồi đi bộ xuống Washington State 

Convention Center thì vừa đến giờ họ bán vé hạ giá.  Nào ngờ vừa ăn cơm trưa xong thì trời nổi 

cơn mưa, gió ào ào.  Tôi bảo thôi mình đi đọc sách một chút, chờ trời tạnh, nếu muộn thì đi xe 

hoặc đi xe buýt cũng được.  Nào ngờ mỏi mắt, ngủ thẳng một giấc dài, đã trễ rồi không đi được 

nữa, tôi chùm chăn đọc sách tiếp. 

 

Tôi đang đọc quyển Orchid Fever của Eric Hansen, trong 

đó có nhiều truyện ngắn, nhưng tôi thích đọc đi đọc lại câu 

truyện cũng có tên gọi là Orchid Fever, nói về những cái 

bệnh, những cái khác người, những cái khổ sở của những 

người mê hoa lan bị Cơn sốt Hoa lan hành hạ. Trong những 

chuyện đó, tôi thấy khốn đốn vất vả vì lan nhất là ông 

Thorkild Sven Janson ở tỉnh Nordkjosbotn bên xứ Na Uy.  

 

Xứ Na Uy lạnh lẽo như vậy, mà ông ta lại ôm đồm trồng 

đến 420 cây lan xứ nóng, từ tháng Ba đến tháng Mười 

những cây lan này được để trong Greenhouse.  Mấy tháng 

còn lại vì quá lạnh nên ông ta phải mang lan vào nhà, chứa 

trong phòng giặt và bắt thêm đèn cho sáng.  Thế thì đủ thấy 

ông ta bận rộn với những cây lan này đến độ nào. Vợ ông ta 

phàn nàn là những cây lan này đã chiếm hết thì giờ và tiền 

bạc của ông dành cho bà, nghĩa là hết cả cuộc đời của ông 

ta rồi.  Có lẽ bà ta còn ghen với chúng nữa vì bà không gọi 

chúng nó là lan một cách bình thường như chúng ta, mà đay 

nghiến ông ta là ngày đêm cứ ôm mấy Con Đĩ Xanh (green harlots).  Ông ta yếu ớt cãi lại là mấy 

Con Đĩ Xanh có thể chiếm hết đời của ông ta thật, nhưng ông ta cũng đã dành ra thì giờ để cùng 

bà sinh ra được hai đứa con và nuôi nấng chúng. Thà rằng ông ta ôm ấp và tiêu tiền cho mấy Con 

Đĩ Xanh còn hơn là những người bạn của ông. Những tháng mùa Đông, họ chỉ biết tiêu tìền và 

thì giờ cho những trò chơi không “lành mạnh” chút nào. 

 

Có lẽ trên đời này không phải chỉ có ông ở Na Uy này mới bị như vậy, thiếu gì những ông,  

những bà vì mê lan quá mà bị nhằn, bị mắng, bị nhiếc còn hơn là ông ở Na Uy này nữa.  Có lần 

tôi đi mua lan, đang đứng nói chuyện với ông chủ tiệm lan, thì nghe sau lưng tiếng một ông 

nhắc:  

“Ông làm ơn tính tiền cho tôi mau đi. Không thôi bà vợ tôi đi ăn trưa về, đến đây thấy số tiền tôi 

mua mấy cây lan này thì bà ta lên cơn đau tim lăn đùng ra đây, hoặc là sẽ không nấu nướng gì 

hết trong vòng một tháng, chỉ cho tôi ăn peanut butter sandwich thôi.” 
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Nghe thấy thế, tôi vội tránh qua một bên cho ông Henry làm việc, trong khi chờ đợi tôi tò mò 

liếc mắt xem ông khách mua đến bao nhiêu mà sợ vợ biết.  Nhìn gần 30 cây lan mà Henry đang 

bỏ vào thùng để tính tiền thì tôi ước lượng ông này cũng phải tiêu trên dưới một ngàn đô la.  

Toàn là những cây lan quý và khó tìm, chỉ có Andy's Orchids mới tìm ra mà cung cấp cho dân 

chơi như cây: Dendrobium hancockii, Dendrobium 

wardianum, Dendrobium devonianium, Dendrobium 

cuthbertsonii, Dendrobium dichaeoides, Dendrobium 

faciferum, Dendrobium lawesii.  

 

Mỗi giò lan này đến gần 40 đô la một giò, chỉ có lơ thơ 

khoảng 3 nhánh.  Dân mê lan mà thấy chúng thì như 

bắt được vàng, còn người khác thì nhìn mấy cây này 

như là nhìn những cây cỏ dại, nhiều khi ai cho còn 

không muốn lấy, nên bà vợ ông này mà thấy chồng 

mình tiêu cả ngàn đồng để ôm hai thùng cỏ dại này về 

thì bà ta có thể ngất xỉu, hoặc trừng phạt không nấu 

cơm cho ông ta ăn thì cũng không có gì làm lạ. 

 

Tôi biết có nhiều người mua lan về phải dấu chồng, dấu 

vợ.  Chính tôi gặp một trường hợp như vậy, và tôi cũng 

liên can dính dáng trong đó chút ít, đến bây giờ vẫn 

không hiểu tại sao chị bạn tôi phải làm như thế.  Nhà 

tôi có một anh bạn học cùng trường hồi trẻ, anh này 

một ngày kia từ Texas dắt vợ con xuống Florida thăm 

chúng tôi. Chị vợ mê trồng cây, trồng hoa lắm, cho nên 

một hôm tôi để nhà tôi và anh bạn ở nhà hàn huyên chuyện trường xưa bạn cũ, tôi chở chị bạn 

qua Louis Del Favero Orchids ngắm lan. Chị này là dân chơi hoa, lần đầu tiên mới thấy những 

giống lan lạ ở đây.  Khi thấy vườn lan này là cuống cuồng 

lên rồi đi vòng vòng trong đó khoảng 2 tiếng, chị chọn 

mua 5, 6 cây lan, lúc ra tính tiền thì thành ra hơn 200 đô 

la. Chị ấy bảo tôi: “Về mình phải nói với anh V. là chị 

Hảo tặng mình mấy cây lan này.” 

 

Tôi lấy làm lạ, chị này làm ra tiền ào ào, hột xoàn đeo đầy 

người, hơn nữa tôi thấy anh bạn của chồng tôi có vẻ rất 

cưng chiều vợ, mà sao mua có mấy trăm bạc tiền lan mà 

phải nói dối chồng, lại cho tôi kẹt vào trong đó.  Tôi bảo 

chị đừng nói dối, lỡ anh ấy biết được thì kỳ lắm, vì tôi 

đâu có tiền mà tặng chị đến 200 đồng mua lan, nhưng về 

đến nhà khi bày lan ra, chị ấy cứ tỉnh bơ nói với chồng: 

“Chị Hảo tặng em mấy cây lan này đó.”  Tôi cứ suy nghĩ 

mãi chuyện chị bạn mua có 200 đồng bạc lan lúc đi nghỉ 

hè mà phải đặt chuyện nói dối chồng, sao lại phải dấu 

diếm nhau những chuyện chẳng đáng gì . 
               

         

 

Dendrobium faciferum 

www.seattleorchid.com 

Den. wardianum 

Chu Xuân Cảnh 

http://www.seattleorchid.com/
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Tôi cũng biết một chuyện nữa, nhưng lại khác hẳn chuyện này.  Một lần tôi đi mua lan, cũng đi 

đến vườn của Louis Del Favero, cùng với vợ chồng một người bạn.  Chị này hiền lành, dịu dàng, 

và mê cây cảnh nặng.  Anh chồng thì thương và chiều vợ hết mực, vào vườn lan anh ấy cứ đi 

theo vợ, vợ muốn cây nào là anh ấy mua hết.  Lúc ấy, chị đang tìm cây Dendrobium aggregatum, 

mà vườn lan này thì có cả ngàn cây lan đó, giá từ 25 đô la đến 400 đô la.  Hai vợ chồng cứ đứng 

ở chỗ treo hoa này, tôi thấy 

lâu quá, đến xem tình hình ra 

sao thì khám phá ra sự thể 

lằng nhằng thế này:  Anh ấy 

muốn mua cho chị ấy giò 

Dendrobium giá 200 đô la, 

còn chị thì cứ bảo là nhiều 

tiền quá, chị ấy đã tìm được 

một giò cũng đẹp lắm chỉ có 

40 đô la.  Tôi nhìn giò lan 

lớn anh ấy muốn mua cho 

vợ, cơn thèm nổi lên, bực 

mình với chị bạn, tôi bảo chị 

ấy: “Khóm lan đẹp như vậy, 

người ta nuôi trồng bao 

nhiêu năm cây lan mới xum 

xuê, mạnh khỏe thế này, anh 

ấy muốn mua tặng chị mà 

sao chị không chịu, cứ muốn 

mua giò lan nhỏ. Em thấy 

trong bàn dân thiên hạ thật 

là không ai lạ lùng  

như chị.” 

 

Chị này cất giọng hìền lành, trả lời tôi: 

“Cây lớn nhiều tiền quá chị ơi, tôi thấy có cây nhỏ này chơi thế cũng là đủ rồi.” 

 

Thế rồi anh chồng chiều vợ, chịu thua, không ép vợ nữa, và anh phải để cây lan lớn lại, lấy cây 

lan nhỏ theo ý chị.  Tôi ở ngoài không liên can gì đến, nhưng nhìn khóm lan lớn 200 đô la mà 

tiếc ngẩn tiếc ngơ dùm cho chị bạn, gặp tôi thì không những một khóm lan 200 đồng, mà 3, 4 

khóm như vậy.  Nếu chồng có lòng tặng thì tôi cũng sẵn lòng hoan hỉ nhận hết, không hề từ  

chối ... 

 

Thế nhưng không phải tất cả ai ai phung phí tiền bạc khi mua lan cũng phải gặp những vấn đề 

phức tạp rắc rối như đã kể ra trên đây, dĩ nhiên khi nào cũng phải có trường hợp ngoại lệ.  Chị 

em chúng tôi có quen biết vợ chồng chú Nam và cô Tuyết.  Hai người này không biết ở nhà có 

xung đột cãi cọ, bất đồng ý kiến về những chuyện khác hay không thì tôi không biết.  Nhưng về 

vấn đề đi mua hoa mua lan thì tôi chưa từng thấy cặp vợ chồng nào thuận hoà và ăn ý nhau như 

hai người này, lý tưởng như chỉ thấy trong phim ảnh, trong tiểu thuyết hay trong một giấc mơ 

đẹp. 

 

bklynorchids.com 
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Cũng nhờ cỏ cây hoa lá, mà tôi được biết chú Nam và cô Tuyết.  Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau 

là vào một ngày đầu Thu.  Chị Thảo và tôi đang cắm cúi săn sóc mấy chậu cúc ở vườn sau thì 

anh Hân, một người bạn của chúng tôi, anh này chuyên môn về bonsai, ghé chơi, tháp tùng anh 

Hân là một cặp vợ chồng khoảng ngoài 40 tuổi.  Khách quen đến nhà tôi, thường là những người 

bạn chơi lan, chơi cây thường đậu xe trước cửa nhà, rồi dùng con đường nhỏ bên hông nhà đi 

thẳng ra vườn sau.   

 

Từ vườn sau tôi đã nghe tiếng đàn bà bình phẩm, xuýt xoa khen mấy cây Cẩm Tú Cầu, cây Đỗ 

Quyên, cây Trà Mi tôi trồng theo dọc đường đi. Vào trong vườn, anh Hân giới thiệu người đàn 

ông là chú Nam, và người vợ là cô Tuyết.  Chú Nam người tầm thước, điềm đạm, hay mỉm cười 

thay cho lời nói.  Cô Tuyết thân hình cao, thon thả, da trắng, mặt trái soan, mắt to, miệng cười 

thật tươi, xinh đẹp như những cô tài tử trong phim Tàu, và nói chuyện bặt thiệp, huyên thuyên,  

bù lại cho sự im lặng của chú Nam.  Lần đó và những lần sau đó đến nhà tôi hình như cô Tuyết 

lúc nào cũng mặc váy dài màu đen, 

áo cũng màu đen, hình như không 

khi nào cô ấy mặc mầu khác, ngoài 

màu đen, tôi thấy cũng hơi lạ. Sau 

này chơi thân hơn, biết cô chú này 

mê cây cảnh, bonsai, phong lan, lúc 

nào cũng có đủ thứ bông hoa, đủ 

mọi màu sắc chung quanh nên cô 

Tuyết nhường màu này, sắc kia cho 

hoa, cho lan, còn mình thì chỉ mặc 

màu đen mà thôi, đó là ý riêng của 

tôi suy đoán ra như vậy. 

 

Buổi gặp gỡ đầu tiên, chú Nam và 

cô Tuyết, trong khi nói chuyện, với những hiểu biết cặn kẽ về những cây hoa, cây lan, thông suốt 

những cái tên của cây cối đã làm cho cho chị Thảo và tôi có cảm tình rất nhiều với hai người 

này.  Sau đó hình như tháng nào, vào ngày cuối tuần cô chú thường ghé tôi chơi, ngắm lan, ngắm 

hoa, chúng tôi nói chuyện về hoa cảnh, rất tương đắc.  Nhiều khi cô chú còn dắt theo một đứa 

con trai và một đứa con gái, trên dưới 10 tuổi  đẹp và ngoan.  Hai cháu cứ chơi ở ngoài vườn, khi 

nào nóng quá thì chúng tôi bảo hai cháu vào trong nhà có máy lạnh cho mát.  Tôi nói là ngoan vì 

chúng không phá phách và chẳng khi nào mè nheo ra vườn dục bố mẹ đi về, vì mỗi lần cô chú 

ghé chơi, chuyện đâu có khi nào hết được, mấy tiếng đồng hồ là thường.  Hay là chúng cũng đã 

có ít nhiều cái máu mê cây cối của cả bố lẫn mẹ nên thông cảm.  Vì có một lần đi show lan trong 

Sunken Garden ở St Petersburg, chúng tôi sắp hàng sau chú Nam cô Tuyết và hai đứa bé.  Đến 

giờ show mở cửa, cả gia đình bước vào, tôi thấy chú Nam đi một đường, cô Tuyết đi một ngả, và 

hai đứa nhỏ dắt nhau đi vể một hướng khác.  Hoá ra họ đã có kế hoạch từ ở nhà, hai đứa bé cũng 

đi tìm lan cho bố mẹ, khỏi cần nói hôm đó gia đình cô Tuyết tìm được bao nhiêu là lan và toàn là 

lan quý. 

 

Đến lúc tôi chúng tôi sửa soạn dọn nhà đi Seattle, cô Tuyết là người đầu tiên chị Thảo cho biết là 

tôi sửa soạn bán cây và lan trong vườn.  Thế là trong vòng ba tháng, tôi bán cây để thu xếp dọn 

nhà, chú Nam và cô Tuyết gần như là tuần nào cũng ghé vườn của tôi, nhiều khi đi quanh quẩn 

trong đó cả mấy tiếng đồng hồ.  Tôi vẫn nhớ kiểu trầm ngâm đứng ngắm cây trong vườn của chú 

Nam, tuần nào cũng mua của tôi khoảng từ 200 đến 1000 đô la, đủ những thứ tôi có trong vườn 
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như chậu, cây hoa và lan, nhất là lan.  Cô chú này biết và hay đi tìm tòi những loại lan lạ, nên 

những cây lan hiếm mà tôi có, cô chú đã thích từ lâu là hai người cứ từ từ  mua hết, nếu tôi chịu 

bán. 

 

Càng tiếp xúc với chú Nam và cô Tuyết nhiều, tôi càng nhận ra là hai người này mê cây, mê lan 

hơn ai hết.  Chú Nam thì mê mẩn với bonsai, cây cảnh.  Hai người cuối tuần thường lái xe xuống 

Miami, tìm tòi những cây cảnh quý, có lần vác về được cây hoa giấy 5 màu, không cần hỏi giá 

chúng tôi cũng biết là cây này đắt đến bao 

nhiêu.  Còn bonsai thì hầu như hễ gặp là họ 

mua, những người bán sứ Thái Lan, bán 

bonsai, bán cây cảnh đặc biệt ở vùng này và 

mấy tỉnh lân cận ai cũng biết và trở thành 

bạn của cặp vợ chồng dễ thương này.  Mối 

quan hệ giữa ba chị em chúng tôi với chú 

Nam và cô Tuyết cũng rất khắng khít.  Tôi ở 

Seattle xa xôi, nhưng mỗi lần chị Vân và chị 

Thảo lên trên đây thăm tôi, biết được là thế 

nào cô Tuyết cũng mang quà đến, ép các chị 

phải bỏ vào vali mang lên cho tôi.  Còn chị 

Vân và chị Thảo thì tháng nào mà cô Tuyết không nấu hết món này đến món kia mang đến cho 

cả nhà ăn. 

 

Về lan, cô Tuyết thì thích đủ loại lan.  Trong vườn của cô gần như không thiếu một thứ lan nào 

cả từ lan Việt như: Den. amabile, Den. farmerii, Den. falconerii, Renanthera, Rhynchostylis 

gigantean, Paph. delenatii và đủ giống Catasetum.  Cô Tuyết cũng có hàng trăm chậu gồm 

những cây mai vàng VN, Bạch mai, sứ thai lan đủ mầu sắc v.v... 
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Riêng chú Nam thì mê những loại Epidendrum và Encyclia lắm. Hai loại hoa này thường có 

những cây cao lớn như cây Encyclia raniferum, hoa như chiếc lồng đèn mầu xanh ngọc thạch, 

hay cây Encyclia alata, củ bẹ tròn hoa mầu nâu uỡi vàng nhạt, có hương thơm ngát như hoa cau. 

Hễ gặp hai thứ này là cô Tuyết đã biết ý chồng, thế nào cũng mua cho bằng được, nên hình như 

chú Nam có một bộ sưu tập hai loại hoa này khá phong phú.  
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Còn chú Nam cũng biết ý vợ không kém.  Có lần chị Thảo gặp hai người đi mua lan ở Sunken 

Garden, khi nào họ cũng chia nhau ra đi riêng rẽ chứ 

không đi chung.  Cô Tuyết kể chuyện là cô đi ngang 

một gian hàng lan, nhìn thấy phía sau quầy hàng có 

một cây Dendrobium Gatton Sunray lớn lắm.  Cô đã 

tìm loại này từ lâu lắm rồi, nên thấy cây này thì 

mừng qúa, hỏi ông chủ giá bao nhiêu, ông ta trả lời là 

rất tiếc đã có người mua xong rồi, họ đã trả tiền và 

gửi ở đây. Cô này thất vọng, lại tự trách mình sao 

chậm chạp để cho người nào nhanh chân hơn, hớt tay 

trên mất cây lan quý.  Đến xế trưa hai vợ chồng đi 

thu thập mang cây ra xe, cô Tuyết thấy cây lan cô 

tưởng là người khác mua mất đã để ở băng sau xe rồi. 

Hóa ra chú Nam là người đã mua cây lan này cho vợ 

và gửi ở hàng lan đó chứ không phải người khác,  

cho nên còn gì 

vui bằng niềm vui 

này nữa. 

 

Theo cái mức độ, kiểu cách đi mua lan của chú Nam và cô 

Tuyết, chị Vân, chị Thảo và tôi hay nói chuyện với nhau là 

chắc mỗi khi đi mua lan, cô chú này phải dằn túi ít nhất là 5 

ngàn đô la, vì hai người không ai can ai, mạnh ngườì nào đi 

mua theo kiểu của người ấy.  Chị Thảo kề là chuyến đi mua 

lan vừa rồi ở Miami, hai người đi hai ngày liên tiếp.  Vì chú 

Nam có phần hùn cho tiệm ăn nổi tiếng Grill 54 ở Newport 

Richey, tiệm này rất nổi tiếng và đắt khách nhờ món sushi. 

Chú Nam là đầu bếp chính phụ trách món này, cô Tuyết cũng 

phải giúp chồng ở tiệm nên họ rất bận rộn, thu xếp được giờ 

giấc để đi mua lan ở một chỗ phải lái xe hơn 4 tiếng mới đến 

được không phải là dễ.   

blog.livedoor.jp 
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Chuyến đi mua lan đó, hai người đặt khách sạn trước ở Miami, gần ngay chỗ Orchid Festival. 

Tối thứ Năm, nhà hàng vừa đóng cửa là hai người lái xe hết 4 tiếng đồng hồ xuống Miami, vào 

khách sạn ngủ thẳng một giấc để lấy sức khỏe sáng mai dậy sớm.  Sáng thứ Sáu, họ là hai người 

đầu tiên có mặt ở Festival, dĩ nhiên là mỗi người đi mỗi hướng.  Đến trưa là họ đã xong việc, 

chất đầy một xe, mua nhiều đến nỗi ở đó ban tổ chức phải mở cổng cho chú Nam mang xe vào 

tận bên trong để bỏ lan lên.  Sau đó là hai vợ chồng lên xe lái thẳng về nhà, chú Nam thì vào 

tiệm làm việc, cô Tuyết thì ở nhà bận rộn bỏ lan mới mua hôm nay từ trên xe xuống. 

 

Đêm hôm đó hai người chỉ ngủ mấy tiếng 

đồng hồ ở nhà, rồi 4 giờ sáng hai vợ chồng 

lại lóp ngóp thức dậy, trực chỉ Miami để 

vào Orchid Festival lùng lan tiếp, rồi họ lại 

chất đầy một xe lan, và vừa đến trưa là 

phải  lái  xe về ngay để kịp làm chiều thứ 

Bảy. 

 

Chị Vân nói là ngày thứ Sáu là ngày đầu 

tiên Orchid Festival mở cửa, chị thấy cô 

Tuyết đến một hàng lan từ Hawaii sang, 

đứng một lúc thôi chứ không lâu, theo lời 

chị Vân: 

“Hôm ấy chị thấy Tuyết nó mua hết cả nửa gian hàng của ông đó.”     

 

Nghe sao mà thích quá, chuyện chú Nam và cô Tuyết, cặp vợ chồng cùng có một niềm đam mê, 

rủ nhau đi mua lan, chỉ có được ở trong phim, trong tiểu thuyết hay là trong giấc mơ.  Riêng tôi, 

thì mỗi khi thấy các chị đi các Orchid Festival về, tôi thường hay hỏi: 

“Mấy chị có gặp chú Nam với cô Tuyết đi chuyến này không?” 

 

Hỏi như vậy để chị Thảo hay chị Vân kể chuyện chú Nam và cô Tuyết đi mua lan, nghe cho đỡ 

cơn nghiền.  Chuyện đi mua lan của cặp vợ chồng “Xứng Đào Xứng Kép”, “Thuận Vợ Thuận 

Chồng” chắc là còn nhiều lần hấp dẫn hơn nữa mà chúng tôi không biết.  Chỉ xin kể ra đây 

những điều mắt đã thấy và tai đã từng được nghe, chuyện mà nếu những người Mỹ nghe được họ 

cũng sẽ phải cho là “Too Good To Be True”. 

              

Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle tháng Tư, 2016. 

                

                

Phạm Hảo         

              

            

 


