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Cuộc Chiến Hoa Lan 
 

 

Vợ tôi rất yêu thích hoa lan mà phải nói rằng nàng mê mệt thì đúng hơn. Nguyên do chuyện này 

cũng tại tôi mà ra cả.  

Mấy năm về trước, sau khi thành hôn được vài tháng tôi dẫn nàng đi xem triển lãm hoa lan ở một 

thương xá gần nhà. Tới nơi là cả một rừng lan với hình dáng mầu sắc khác lạ với hẳn những cây 

bầy bán ở các cửa hàng bán hoa thương mại. Chúng tôi la cà mỗi nơi một chút cho tới khi khát 

nước khô cả miệng, bụng đói meo mới tìm một chỗ ăn uống qua loa, rồi lại đi xem tiếp cho đến 

tối. Về nhà chúng tôi tiếc hùi hụi là quên mang theo máy ảnh, nhưng may thay cuộc triển lãm hãy 

còn mở cửa đến ngày hôm sau nữa. Sáng hôm giờ mở cửa lại muộn đến 12 giờ trưa cho nên chúng 

tôi thừa thì giờ ăn uống, chuẩn bị quần áo, máy ảnh và giấy bút để biên tên những cây lan yêu 

thích. Chúng tôi tới sớm hơn nửa giờ, khi tới nơi khu triển lãm hãy còn đóng cửa, nhưng khu bán 

lan đã đông nghẹt những người... 

Hoa lan ở đây thiên hình vạn trạng, có những cây lan mà không có lá, chỉ có đám rễ mốc xanh 

quấn quýt, chắng chịt. Vợ tôi mua một khóm về để khoe với bà chị họ chỉ có mấy cây thường bán 

ở ngoài chợ mà đã hay lên mặt nói rằng: Trồng lan khó lắm mợ ạ! Phải biết cách trồng mới được, 

còn không thì chỉ một vài tháng… 
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Dao quanh một vòng tôi mua được 2 cây lan mà 

người bán nói là của Việt Nam.  

  

Vợ tôi còn mua thêm một chậu lan nhỏ nhưng 

hình dáng lạ lùng và đẹp đẽ. 

 

Trên đường về, vợ tôi nét mặc có vẻ hả hê vì sẽ làm 

cho bà chị hết đường lên mặt. 

Quả thực vậy, khi bà chị họ gọi điện thoại nói rằng 

sẽ tới chơi, vợ tôi vội mang mấy cây lan bầy ra 

ngoài phòng khách và khi bà chị hỏi tên cây lan, vợ tôi lên tiếng giảng giải bài học đã thuộc lòng 

từ người bán hoa. Nhưng cũng chỉ một vài tháng sau những cây lan của chúng tôi từ từ tàn tạ và 

ra đi không một lời từ giã… 

Thấy vậy bà chị họ vui mừng ra mặt lên giọng bảo vợ chồng tôi: 

 Đấy! Tôi đã nói với mợ rồi, lan kén người nuôi mà! 
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Vợ tôi ức lắm, không nói được một lời nào. Sau khi bà chị ra về, nàng bảo tôi: 

 Anh! Người ta nuôi lan coi bộ dễ dàng quá mà sao mình nuôi không được, anh hãy hỏi bạn 

bè xem sao. 

Tuân lệnh bà xã, tôi hỏi bạn bè nhưng bọn họ chỉ ưa nhậu nhẹt và nhẩy nhót mà thôi. Tôi bèn vào 

Internet gõ đại chữ Hoa lan xem sao thì may thay tôi gặp được trang Web hoalanvietnam.org. Thì 

ra đây là của một hội cũng ở gần nơi chúng tôi cư ngụ. Chúng tôi muốn tới tham dự, nhưng các 

cuộc họp tháng lại vào ngày thứ Bẩy, ngày mà chúng tôi đều bận tíu tít để kiếm tiền. Thôi thì đành 

tìm đến lời chỉ bảo về cách nuôi trồng ra sao, nhưng bài vở quá nhiều đành mỗi ngày đọc một ít. 

Chúng tôi chú ý đến những lời khuyên nhủ trong các bài: Mua Lan, Trồng lan dễ hay khó, nhất là 

đoạn: 

 Đừng bao giờ thấy cây lan có hoa đẹp mà vội vã mua ngay. Cần tìm hiểu cây lan này có 

thích hợp với nhiệt độ và ánh nắng chỗ chúng ta sẽ để lan hay không? 

 Chúng ta sẽ để cây lan đó ở đâu, trong nhà hay ngoài vườn, mùa Đông lạnh xuống là bao 

nhiêu độ? Mùa Hè nóng tới bao nhiêu độ? Chỗ để lan có đủ ánh nắng hay không? Nắng buổi sáng 

hay buổi chiều. 

Riêng tôi, tôi vô cùng thích thú khi tìm được bài: Trồng Lan Dendrobium unicum - Đơn Cam của 

tác giả Phạm Hảo, đây không phải là những lời chỉ bảo cách trồng đơn giản mà cả là một câu 

chuyện. Càng đọc, càng thấy cảm phục vì có rất nhiều bài viết của những người hiểu sâu, biết rộng 

từ những chuyện Đông-Tây, Kim-Cổ về lan ở trong nước cho đến 5 châu, 4 biển …  

 

Một hôm vợ tôi nét mặt không 

vui, hỏi ra mới biết rằng bà chị họ 

mới có một cây lan lạ nên đã mời 

vợ tôi tới chơi và hỏi móc rằng: 

 Mời mợ sang chơi, tôi nài 

nỉ lắm mới mua được cây lan này 

lạ lắm không biết tên là gì và nuôi 

trồng ra sao. Xin mợ giúp tôi… 

Vợ tôi chìa chiếc điện thoại ra và 

quệt đi, quệt lại rồi đưa cho tôi 

xem hình ảnh một cây lan lạ 

nhưng hình như tôi đã thấy ở 

trong trang Web thì phải. Lục 

tung trí nhớ và vào trang nhà tìm mãi mới thấy hình dáng cây này trong bài: Ngày Từ Phụ có tên 

họ là Mitoniopsis. Nhưng còn tên cây lan đành chịu thua vì mấy tiệm bán hoa của người mình có 

thói quen đáng yêu là vứt bỏ mấy chiếc bảng ghi tên cây lan vì rằng trên đó thường ghi tên của nơi 

bán, e ngại rằng sẽ mất mối.  

 

http://www.hoalanvietnam.org/7C1a_ct/4tz/Trong-Lan-Den-unicum-Don-Cam.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/3ns/Ngay-Tu-Phu-2019.pdf
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Tìm hiểu thêm chúng tôi mới biết rằng cây lan này khó lòng sống nổi ở vùng Ontario, mùa Hè lên 

tới 100ºF và độ ẩm chỉ có khoảng 20-30%. 

 

Nhờ những lời chỉ dẫn, 

chúng tôi bắt đầu tìm 

những cây lan có thể để 

trên chiếc kệ gần cửa sổ 

hướng Đông Nam, còn 

những cây khác thì để 

dưới gốc cây bưởi, cây 

nhãn vào mùa Hè, vào 

mùa Đông chịu khó mang 

vào trong nhà. 

Bà chị họ lại sang chơi  

và thú nhận rằng cây 

Miltoniopsis đã chết. Vợ 

tôi hả hê giảng giải và bồi 

thêm rằng: 

Chị phải vào In tờ nét tìm hiểu chứ nuôi lan không đến nỗi khó lắm như chị nghĩ đâu. 

Cái gì chứ In tờ nét bà chị của tôi đã ngót nghét 

bẩy mươi và học lực mói hết lớp ba trường làng, 

lại không có người chỉ bảo thì làm sao làm  

biết nổi. 

Cuộc chiến chưa hết, vì một hôm bà chị họ lại 

bưng về một chậu lan tuyệt đẹp với những chùm 

hoa mầu tím hồng trong họng có đốm tím đen với 

bảng tên ghi rõ rành rành: Dendrobium nobile. Vợ 

tôi thích lắm, hỏi chị mua ở đâu? 

Bà chị được thể lên giọng: 

Không có tiệm nào bán đâu. Tôi mua đấu 

giá ở Hội Hoa lan đó. 

Bà tiếp theo một tràng dài: 

Thứ Bẩy vừa rồi bà bạn của tôi, bà Năm 

Cần Thơ ấy, mợ cũng biết mà! Con trai bà ấy 

xuống Little Saigon thăm bố mẹ vợ nên chở bà ấy 

đến Garden Grove dự phiên họp của Hội. Tôi xin đi theo, ở đó vui lắm, trên bàn triển lãm biết bao 
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là lan mà toàn những thứ lạ lùng chưa bao giờ thấy, mà tên tuổi đàng hoàng, đầy đủ. Khi họ bán 

đấu giá cây này nói là của Việt Nam tôi liền đấu giá cho kỳ được. Tuy hơi đắt nhưng mua ủng hộ 

cho hội ấy mà, và tôi hài lòng nhất là đã đánh bại khá nhiều người đã ở trong hội từ lâu.  

 

Chưa chịu ngừng ở đây, bà còn gáy tiếp: 

Này mợ! Mợ chịu khó bỏ một ngày kiếm tiền, hãy cùng tôi đến đó. Chỉ tốn có $50 một năm 

mà lại còn ăn trưa ê hề, mà may ra lại trúng giải hiện diện hay giải sinh nhật, mỗi giải một cây 

lan cũng đáng giá $20 rồi đó. Đi đi mợ! 

Cái gì thì có lẽ còn được chứ bỏ một ngày kiếm tiền thì không được với vợ tôi. Nàng giả lả đáp: 

Thôi chị đi đi, rồi về kể lại cho em nghe hoặc em sẽ đọc trong bản tin hàng tháng. Em dành 

tiền kiến được tha hồ mà mua hoa lan… 

Tôi biết rằng cuộc chiến thư hùng giữa 2 bà này có lẽ còn tiếp diễn dài dài, một bên là người vợ 

đầu gối tay ấp, còn một bên là người tuy là chị họ,  nhưng đã gần gũi với gia đinh chúng tôi từ lâu 

rồi lại cùng nhau vượt biển tới đây, bên tám lang bên nửa cân, tôi cố gồng mình chịu trận… 

 

Ontario  

Vô danh khách 

 

 

 


