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Mất Vợ Vì Lan 

 
Đọc bài “Được Vợ Vì Lanˮ của ông bạn Trần văn Lợi mà tôi chưa từng biết mặt, tôi lại buồn cho 

cảnh ngộ của tôi. Thấy ông bạn khôn lanh tính toán, tôi lại càng cảm thấy mình thiếu may mắn, 

tìm được một thú vui tao nhã, bỗng dưng lại mất vợ một cách lãng xẹt. 

Tôi là một nhân viên kế toán quèn cho một công ty xuất nhập cảng ở tỉnh Hà Đông nay đã sát 

nhập vào thành phố Hà Nội. Vợ chồng tôi có một căn nhà và chiếc vườn nhỏ ở ngoại ô đó là của 

hương hỏa từ mấy đời thuộc diện trung nông. Vợ tôi là nhân viên tiếp thị một cửa hàng gần nhà. 

Hai vợ chồng cũng tạm đủ ăn, bữa cơm cũng có chút thịt cá, tuy chẳng ê hề nhưng không đến nỗi 

đạm bạc. Vì kế hoạch hóa gia đình chúng tôi chưa có con, hẹn vài năm nữa, kinh tế gia đình khá 

lên một chút mới tính chuyện. 

Nói tóm lại chúng tôi không giầu, nhưng cũng không phải là kẻ chạy ngược hay xuôi không đủ 2 

bữa ăn mỗi ngày, nói cách khác là cũng có “của ăn của đểˮ. Chúng tôi không thích cách sống 

vui, sống vội mà hiện giờ đại đa số trai gái lao đầu vào như: chưng diện, nhẩy nhót, ăn chơi hoặc 

rượu chè, hút sách, mà chỉ ưa dạo cảnh 

đây đó. Đi loanh quanh Hà Nội chúng 

tôi có chiếc xe tay ga hiệu Honda 50 cũ, 

còn đi xa mà muốn chắc ăn, thuê chiếc 

mới hơn ở tiệm ngoài đầu ngõ rẻ rề mà 

chỉ có 120.000$ một ngày. 

Nhân thấy vườn lan Tuyết Nhung ở gần 

nhà, khách vào ra tấp nập bèn ghé vào 

thăm thấy có rất nhiều kỳ hoa di thảo 

chưa từng trông thấy , vào dịp ngày Phụ 

Nữ Quốc Tế 8-3, tôi mua tặng vợ tôi cây 

lan mầu sắc và hinh dáng lạ lùng. Vợ tôi 

có số nuôi lan mát tay nên cây lan sinh 

sản mau lẹ, nhiều cây mới mọc ra khỏi 

chiếc chậu cũ chật hẹp, hoa mọc thêm 

nhiều cành tươi tốt. Vợ tôi xẻ ra thành 3 

chậu, chậu nào chậu nấy xum xuê, mỗi 

chậu 4-5 chùm bông. Bạn bè xúm xít 

khen ngợi và đòi mua lại nên chúng tôi 

lại có thêm tiền mua mấy chậu lan khác. 

Được đà vợ tôi mua thêm và mua thêm 

nữa. Ngày nghỉ chúng tôi dạo quanh 

những vườn lan ở gần như: Tấn Phong, Tuấn Anh, nhưng ở chỗ đó chỉ là để cưỡi ngựa xem 
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hoa, dạo quanh cho biết và trau dồi kiến thức về những loài lan mà từ lâu chúng tôi hoàn  

toàn không hề biết đến. Từ đó khi thì chợ Bưởi, khi làng Vạn Phúc giúp cho chúng tôi biết đến 

nào là Trường Kiếm, Thanh Trường, Thanh Đoản, Chu Đinh, Ngọc Điểm, Giáng Hương, Ngọc 

Vạn v.v... Những thứ này mua ở dọc đường hay mua hàng ký ở chợ lan Sơn Tây: Kim Thoa 

80k/kg, Phi Điệp Vàng 110k/kg, Kim Điệp 120k, Thập Hoa 130k/kg, Tam Bảo Sắc 140k/kg và 

nếu mua nhiều hay vào lúc chợ chiều, giá còn hạ hơn nữa. 

 

Vào tay vợ chồng chúng tôi, chì vài tháng sau cây trở nên tươi tốt vì chung quanh nhà là những 

ruộng lúa xanh um, lúc nào cũa có gió mát thổi vào lan của chúng tôi bán ra rất được giá, mua 

vào 1 bán ra tới 5-6, nên vợ chồng tôi lại thêm có chút thu nhập và có dịp đi đây, đi đó.  

Những hội lan quanh vùng, trong 

khoảng chu vi 100 cây số gần như 

không mấy khi vắng mặt vợ chồng 

tôi. Đường xá tốt, nên chúng tôi 

sáng đi chiều về không có gì tốn 

kém hay trở ngai. Từ gần cho tới 

xa, từ vườn phong lan Đồng Nhân, 

xã Đông La, huyện Hoài Đức, cho 

đến những vườn Lan Kiếm ở Mỹ 

Lộc, Nam Định, hay những cây cầu 

ghép Lan Đùi Gà tròn hay Đùi Gà 

dẹt ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, 

tỉnh Yên Bái, là nơi chúng tôi thăm 

viếng và học hỏi cách nuôi trồng, làm sao cho lan bám vào cây và ra hoa như vậy.  
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Nhờ có chút nhan sắc và mồm miệng nhanh lẹ, vui vẻ cho nên đến đâu vợ tôi cũng được người ta 

niềm nở tiếp đón, lại thêm có tài phân biệt hương lan. Chỉ một chút hương thoảng qua, vợ tôi có 

thể phân biệt được đó là mùi trầm hay mùi quế, mùi dâu hay mùi đào. Nhắm mắt lại cũng có thể 

biết đó là Giáng Hương hay Phi Điệp, Mặc Lan hay Thanh Ngọc. 
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Từ đó các hội lan lại có thêm bộ môn chấm điểm hương lan và vợ tôi thường được các nơi mời 

mọc và là một giám khảo được người ta tôn vinh là: Nữ Hoàng Hương Sắc.  

Thế rồi vợ tôi chạy theo danh vọng, bỏ hẳn công việc tầm thường ở siêu thị nhỏ. Mới đầu nàng 

mang về nhà những bằng khen hay vài cây lan xinh đẹp, sau đó là những phong bì, những bộ 

quần áo đắt giá của các đại gia nào đó trao tặng. Và cũng từ đó, tôi cảm thấy giữa chúng tôi 

không còn mặn nồng như trước. Vợ tôi thường trở về vào lúc đêm khuya, nồng nặc hơi rượu. Tôi 

thấy mình bỗng dưng bị loại ra khỏi cuộc chơi, vì không thể nào tiếp tục làm chiếc đuôi thừa thãi 

chạy theo cô vợ xinh đẹp. 

Thế rồi một hôm đi làm về thấy cửa khóa trái, trên bàn có mảnh giấy nguệch ngọac vài giòng: 

 Anh yêu, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đừng mất công tìm em nữa! 

         Ký tên: Ngọc 

Tôi xin nghỉ việc mấy ngày tìm kiếm quanh vùng, nhưng bóng hồng bay bổng nơi nào? Nghe 

đâu nàng đi theo một đại gia hoa lan nào đó ở miền Tây Nguyên xa lắc… 

 

 

Người chồng đau khổ 

Phạm Khắc Thu 


