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Chồng Tôi và Những Cây Lan  
 

 

Những cây lan xinh đẹp dường như có sức mạnh kỳ bí lạ lùng làm mê hoặc người ta. Câu chuyện 

bắt đầu từ khi tôi đi xem triển lãm hoa lan rồi gặp một người làm cho tôi nể phục. 

Cô ta hơn tôi khoảng mười mấy, 20 tuổi gì đó. Thấy cô mua khá nhiều lan mà lại toàn những thứ 

chỉ lơ thơ một vài bông hoa, hoặc trơ cành trơ rễ mà bây giờ tôi mới biết đó là những cây lan 

Việt, cô đã sưu tầm từ bao nhiêu năm nay toàn la những cây rất khó thuần để nuôi trồng ở Cali. 

Chỉ vào đám lan hoa to mầu sắc rực rỡ, cô nói những thứ này nhà tôi có quá nhiều rồi. Tôi hỏi 

chuyện làm quen và tỏ ý muốn đến xem vườn lan của cô, cô mau mắn mời tôi đến chơi. 

Đến nhà tôi thấy một rừng hoa lan, phần lớn những cây lan này được trồng trong các chậu nhựa, 

chậu gỗ hay chậu đất, kích cỡ to nhỏ khác nhau và treo cách mặt đất khoảng 1-2 thước. Ngoài 

những cây thông thường, lại có nhiều cây lan lạ lùng tôi chưa từng thấy bao giờ làm cho tôi say 

sưa mê mẩn nhìn không biết chán mắt. Vườn lan này rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và đặc biệt 

hơn cả là do chính tay chủ nhân tự tay xắp xếp. 

Hỏi tên, cô cho biết là Trần Phương Mai chơi lan đã từ lâu và đã vào trang hoalanvietnam.org 

của người Việt mình ở ngay Orange County để học hỏi kinh nghiệm nuôi trồng, nên đã thành 

công tốt đẹp. 
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Cô giới thiệu tên từng cây lan VN với tên khoa học và tên Việt, lúc này tôi chả biết cây lan nào 

với cây nào cả. Cây nào cũng đẹp, đặc biệt là cây Papilionanthe pedunculata, Den. pendulum 

của VN, đẹp nổi bật. Có lẽ đam mê lan của tôi bắt đầu từ đây, tôi mơ ước có một góc vườn với 

những cây lan VN trồng trong những chậu sành nho nhỏ. 

 

 

 

Tôi nói khi nào cô đi họp cho tôi đi theo, nhưng cô nói 

rất tiếc vì công việc nhà bận rộn nên cô chỉ học hỏi 

theo trang Web mà thôi. Thực là khâm phục và lại 

càng bái phục vì khi ra về cô còn tặng không cho tôi 

một cành lan nhện (Arachnis) dài cả thuớc và một 

nhánh Vanda tricolor. 

Vào trang hoalanvietnam.org, tôi thấy bài vở cả ngàn 

trang đủ mọi chuyện về lan và khi đến hội hoa lan thấy 

sinh hoạt ở đây vui vẻ quá và tôi lập tức gia nhập.  

Đến nay hoa lan của tôi đã khá nhiều. Tôi đã bỏ nhiều 

thì giờ thăm viếng các vườn lan của cô Hội Trưởng 

Đặng Hoàng Mai, anh Bùi Mạnh Hà, anh Nguyễn 

Thanh, chị Lê Hồng, chú Trần Văn Minh, cô Tưởng 

Kim Xuyến cho đến vườn lan của những người ngoài 
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hội như cô Trần Ngọc Thụ, anh Duy Sita v.v... Mỗi nơi tôi học được một ít kinh nghiệm như việc 

loại bỏ chlorox và cặn trong nước bằng cách chứa nước vào các thùng nước vài ba ngày rồi mới 

tưới lan, hoặc việc đề phòng bệnh tật của chị Nguyễn Huyền Nhi bằng các ngâm các cây lan mới 

mua vào Physan.  

Vườn lan của tôi gia tăng mau lẹ, tôi mua lan không tiếc tiền ở khắp mọi nơi từ các anh chị em 

trong hội cho đến các vườn lan thương mại như: Santa Barbara Estates, Cal Orchids, Andy’s, 

Sorella v.v... nơi nào cũng có mặt tôi.  
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Nhà có vườn rộng, bên hông nhà là một khoảng đất trống và chồng tôi đã dựng cho tôi một vườn 

lan ở đó. Anh làm một chiếc giàn khá cao theo hướng Đông Nam nên có nắng gần như suốt 

ngày, có gió mát thổi vào cho nên rất thông thoáng. Học theo cô Mai, các cây lan được treo trên 

móc, cho nên lan 

của tôi ít khi bị nạn 

sên ốc. 

Tôi tiếp tọc mua  

và chồng tôi chẳng 

ngại ngùng giúp tôi 

làm cho giàn lan 

được hoàn bị hơn, 

anh cũng không nề 

hà tìm những thân 

gỗ lớn, nhỏ cho tôi 

ghép lan vào đó. 
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Khi thấy lan có vẻ chen chúc, anh dựng thêm một hàng rào để tôi có thể treo lan trên đó và tôi đã 

uốn cây Dendrobium mọc ngang cho lạ mắt. 

 

  

Tuy say mê lan nhưng tôi không sao lãng công việc làm ở sở, dù cho phải đi tới Texas hay New 

Zealand, nhưng tôi vẫn yên lòng về việc tưới bón cho lan. Tôi cũng không quên việc thăm hỏi 

cha mẹ, và cũng như bỏ bê chồng con, tôi theo anh đi xem môn bóng chày mà chàng ưa thích 

hay cùng chồng con du ngoạn đó đây. 

 

Tôi cũng chẳng ngại ngùng vào bếp, khi thì gà 

nướng lò, khi tôm hùm xào hành gừng, khi thì hào 

xào với XO, nhưng cũng có khi là phở 79 hay chỉ 

là mấy món cơm chỉ (food to go) mà chồng con 

cũng chẳng bao giờ phàn nàn. 
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Khó khăn và mất nhiều thì giờ nhất là việc tưới nước bón phân cho nên chồng tôi đến nhà bác 

Đáng đề học cách lắp một hệ thống tưới nước bón phân tự động, cho nên sau đó tôi chẳng hề bận 

tâm mà những cây lan của tôi cũng có đầy đủ phân nước và đã cho những bông hoa đẹp đẽ.  
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Mới đây chồng tôi lại giúp tôi cách dùng điện thoại điều khiển việc tưới bón mỗi khi đi chơi xa 

nhà. Hệ thống này gồm có bộ phận điểu khiển (Timer) gắn ở trong nhà có thể ấn định tưới khu 

nào, vào ngày nào, giờ nào, bao nhiêu lâu, kế đến là chiếc máy pha phân bón hiệu Dosatron có 

thể điều chỉnh hàm lượng với một thùng chứa phân nước ở dưới, cuối cùng là 4 chiếc van để tưới 

cho 4 khu riêng biệt.  
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Từ nay khi đi chơi xa nhà,tôi chẳng còn phập phồng lo lắng cho những cây lan yêu quý của mình 

sẽ bị chết khô nữa. Dùng chiếc Smart phone, tôi điều khiển chiếc timer đã sắp xếp sẵn, nước và 

phân bón sẽ tự động qua chiếc van mở nước phun đẵm cho cả giàn lan. 

Tôi thấy mình quá may mắn và hãnh diện khi được người chồng giúp đỡ hết mình như vậy.  

 

 

Lê Thu Hằng 


