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Được Vợ Vì Lan  
                Trần văn Lợi 

Lan và tôi yêu nhau đã mấy năm, nhưng chẳng đi tới đâu cả chỉ vì cha nàng chê tôi nghèo khó, là 

đồ vô học. Vì vậy tôi khó lòng có dịp gần Lan, chứ nói gì đến chuyện cưới hỏi, xây dựng lâu dài. 

Khi tôi vừa mới bắt đầu vào lớp Trung học phổ thông thì cha tôi bị bạo bệnh rồi qua đời. Mẹ tôi 

tần tảo sớm hôm, buôn thúng bán mẹt để nuôi 5 anh em chúng tôi, nhưng cũng không sao có nổi 

một ngày 2 bữa cơm đạm bạc. Tôi phải bỏ học, kiếm việc làm nuôi sống bản thân và phụ với mẹ 

nuôi đàn em thơ dại.   

Tôi bắt đầu vào đời, với việc bán vé số, bán bánh mì rồi tới khi có đôi chút sức vóc chuyển qua 

công việc khuân vác, thồ xe, thợ hồ rồi lơ xe, không có nghề gì tôi không thử nếm qua. Cuối 

cùng tôi cũng có một việc làm không tên, nhưng cũng tạm ổn định cuộc sống. Tôi buôn bán đủ 

mọi thứ từ hàng quần áo, giầy dép cho đến thiết bị điện tử, gặp thứ gì được giá cũng mua đi bán 

lại rồi mua một miếng đất ở đầu ngõ, dựng một tiệm chạp phô nho nhỏ cho mẹ tôi đỡ phải gồng 

gánh đi sớm về khuya.  
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Lan là người cùng xóm, cha nàng ông Tư cũng là người bạn cũ của cha tôi, nhưng ông này biết 

xoay sở, luồn lách nên sau này trở thành giai cấp lãnh đạo trong làng, trong xóm. Mới đầu từ căn 

nhà tranh lụp sụp nhưng sau đó trở thành nhà gạch, mái ngói, vườn cây, ao cá. 

Phú quý sinh lễ nghĩa, ông Tư bắt đầu sưu tầm cây kiểng. Được cô gián điệp nội bộ cho biết 

thông tin quý báu, tôi bắt đầu xoay sang buôn bán cây cảnh. May mắn có người bạn cũ buôn bán 

hoa kiểng ở Tân An, tôi vội xuống thụ huấn một lớp cấp tốc. Nhờ có chút kiến thức tôi học đâu 

hiểu đó, nhất là đối với một kẻ chuyên xoay sở tìm đủ mánh khóe mưu sinh thì học hỏi việc 

trồng cây, đâu có phải là một chuyện khó khăn. Và tôi bắt đầu bầy một chiếc bàn bán thêm cây 

kiểng ở trước cửa tiệm chạp phô của mẹ tôi.  

Người khách hàng đầu tiên chính là Lan, cứ khoảng một tuần lễ, nàng lại mua một cây về tặng 

cho cha và tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy ông Tư xuất hiện. Với miệng lưỡi của kẻ chuyên 

kiếm sống ở chợ trời, ông già vợ tương lai đã bị tôi chinh phục dễ dàng. Từ giá cả rất mềm, mua 

5000$ bán ra chỉ còn 3000- 4000$ tôi chẳng sợ lỗ vì tính đến chuyện đường dài, thả con săn sắt 

để bắt con cá lóc. Thêm vào đó những lời giải thích hoa mỹ mà tôi tự chế biến ra để mê hoặc một 

ông già giầu tiền, nhưng học vấn lại hạn hẹp. 

Cây nguyệt quế, tôi giải thích rằng cây này lá xanh bóng sẽ, lại thêm những bông hoa trắng toát 

nở quanh năm sẽ mang đến tài lộc dồi dào. 

Cây cần thăng lá nhỏ, thân cây xú xì văn vẹo dễ tạo thành cây bon sai đẹp đẽ được thêu hoa dệt 

gấm đó là dấu hiệu của sự trường thọ, của con người đã chịu đựng được biết bao mưa, nắng  

dãi dầu. 
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Cây mai chiếu thủy dễ trồng, ra hoa thường xuyên hương thơm lại dịu ngọt, được thị vị hóa là 

biểu tượng của một người của đại chúng, dễ dàng hòa hợp với mọi tầng lớp trong xã hội v.v… 

 

Cây Tử Đằng với những bông hoa tím nhạt được thi vị hóa là biểu tượng cho tình yêu bất diệt. 
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Dần dà ông Tư trở thành là người khách hàng thường xuyên có mặt tại tiệm bán cây cảnh của tôi. 

Rồi từ đó những người bạn của ông và những người bạn của bạn ông mang theo những người 

bạn khác tới, mang theo những lợi nhuận dồi dào khiến mẹ tôi phải dẹp tiệm chạp phô và trở 

thành người bán hàng để cho tôi có thì giờ truy tầm những cây mới lạ. Nhưng những cây kiểng 

nói trên kén khách, cho nên tôi cũng mua thêm một số câyhoa thông thường nhưng có cái tên văn 

vẻ như: Thu Hài đường, Bách địa thảo, Lan Hồng xà, hoa Anh Thảo v.v... để mẹ tôi có thêm chút 

thu nhập.  

 

Thấy những cây cảnh này khá phổ thông, nên tôi lại chuyển sang một lãnh vực khác đó là hoa 

lan. Đây là một lãnh vực đa dạng, từ những cây lan 

rừng của đất nước cho đến những cây lan xa lạ ngoại 

nhập. Tôi bắt đầu tìm hiểu và may thay có người bạn 

ở Hoa Kỳ về chơi mách bảo một trang hoa lan ở 

ngoại quốc và nhờ trang này tôi có một kiến thức căn 

bản về nuôi trồng cũng như hiểu biết về các loài, các 

giống. Nhờ vào đó, dần dần trinh độ hiểu biết của tôi 

bỏ xa những người cùng nghề chuyên học lóm lại 

hay lên mặt. Nhưng chỉ một thời gian ngắn tôi nhận 

thấy việc buôn bán lẻ tẻ này không thể khá giả bằng 

việc kinh doanh có quy mô hơn.  

Bắt đầu bằng một mảnh vườn nhỏ nuôi những cây 

lan ngoại nhập, dễ trồng, hoa nhiều và mầu sắc bắt 

mắt hơn đó là loài Mokara. Vói hơn một trăm cây 

nhập cảng từ Thái Lan, vườn lan của tôi từ 1-2 mẫu 

rồi lên tới 5-7 mẫu.  
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Tới giai đoạn này rồi thì chuyện hôn nhân của tôi và Lan không còn gì khó khăn, cản trở nữa. 

Bây giờ nàng trở thành Giám Đốc Điều Hành của một vườn lan có một đội ngũ nhân viên cắt 

cành bán cho thị trường quốc nội và quốc ngoại, một toán chuyên chiết tách cây giống trồng 

trong chậu.  

Riêng ông già vợ tôi có một khoảnh vườn khá rộng để ông nuôi trồng và cũng là nơi ông đón tiếp 

hay khoe khoang với bạn bè nhưng cây lan quý hiếm của quê nhà như: Lan bướm Long Châu 

(Papilionanthe pedunculata).  

 

Còn tôi, tôi có cây lan yêu quý độc nhất vô nhị trên thế gian, một ngôi nhà không thua gì nhà ông 

Tỉnh Ủy và một tài khoản ở ngân hàng mà tôi không bao giờ dám mơ tưởng tới. 

 

TVL 

 

http://www.hoalanvietnam.org/6B2_lv/4l/Lan-Viet-Dac-Huu-Papilionanthe-pedunculata.pdf

