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Phụ Nữ & Hoa Lan
Mặc dù trời đã vào tháng 2 và mặc dù thời tiết vẫn còn se lanh, nhưng trong vườn những cây lan
đang thi nhau đua mầu, khoe sắc thắm và không khí ngày Tết vẫn còn vương vất đâu đây vì
những người phụ nữ hãy còn tà áo dài duyên dáng.
Ngày 12-2-2020 vừa qua, một số chị em chúng tôi tới nhà chị Trần Phương Mai để cô Trúc Linh
của đài Little Saigon TV 56.7 thực hiện một phóng sụ truyền hình với đề tài: Phụ nữ và Hoa lan.

Thực vậy hoa và người phụ nữ luôn luôn song hành, hoa lan lại được tôn vinh là loài hoa vương
giả. Nhất là chúng ta đang sống ở quê hương thứ hai, một quốc gia đứng hàng đầu về Tự Do,
Dân Chủ, giá trị của người phụ nữ lại được xếp lên hàng đầu, cây cỏ vào hạng thứ ba trong khi
những đấng mày râu lại may mắn lọt vào hàng thư tư.
Đời sống của những người ty nạn chúng ta dù tới trước hay đến sau đã dần dần ổn định và thành
công mỹ mãn với sự đóng góp của người phụ nữ chân yếu tay mềm. Trước kia tại quê nhà, phụ
nữ chúng ta chỉ lo trông con, lo việc nội trợ, ngày nay chúng ta đã mạnh dạn bước ra ngoài xã
hội gánh vác việc nhà, việc xã hội hay xa hơn nữa là việc quốc gia trọng đại. Thì giờ còn lại,
chúng ta trồng hoa, trổng kiểng cho khu vườn được thêm tươi mát. Đây là một cách thư giãn,
một thú vui tao nhã giúp cho tinh thần bớt căng thẳng sau những ngày giờ bận rộn miệt mài với
công kia việc nọ.
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Hoa Lan lại là một thứ kỳ hoa, di thảo hình dáng lạ kỳ, mầu sắc huy hoàng, muôn mầu muôn vẻ
dễ dàng say đắm lòng người. Nhiều người lầm tưởng là khó trồng, mất nhiều thì giờ và tốn kém
nhưng nếu biết cách nuôi trồng thì chẳng khó khăn gì, cũng chẳng mất nhiều thỉ giờ và tốn tiền
hơn những thú vui không lành mạnh khác.
Đây là lần đầu tôi tới
thăm vườn lan của chị
Phương Mai và phải công
nhận rằng khu vườn của
chị rất xứng đáng với
danh hiệu: Đệ nhất Lan
Viên. Bước ra vườn, một
hàng chậu đất chiếc thấp,
chiếc cao với những cây
Sarcochilus còn đương
ươm nụ, treo trên chiếc
cầu gỗ sơn đỏ, bên dưới
có làn nước trong với
những con cá vàng tung
tăng bơi lội, chứng tỏ khiếu thẩm mỹ của chủ nhân rất cao.
Mặc dù chị ít khi tới hội nhưng cách chăm sóc hoa lan của
chị không thua kém gì những người chuyên nghiệp. Chỉ
cần nhìn vào những cây Vanda treo từng hàng, ngăn nắp
phô bầy bộ rễ thật dài hơn một thước, bụ bẫm, khỏe mạnh
tốt tươi. Mặc dầu đây là loài lan hoa to, mầu sắc đẹp lại
lâu tàn sống ở vùng nắng ấm, mưa nhiều ẩm độ rất cao
cho nên ở California rất nhiều người trồng, nhưng không
dễ thành công.
Với cách cấy ghép những khóm Schomburgkia vào bẹ
dừa khô rất mỹ thuật, tôi thấy rằng chị đã thấu đáo, hiểu
rõ kỹ thuật trồng lan cũng như cách chăm sóc loài lan này.
Nếu không có óc thẩm mỹ làm sao có thể dùng bẹ dừa
khô là thứ vất bỏ đi để ghép cây lan vào đó. Nhìn bộ rễ
non tua tủa đâm ra khỏi chiếc bẹ dừa, chứng tỏ tay nghề
của những hội viên thường xuyên tới Hội còn thua xa chị.
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Đây là khóm Laelia anceps cành dài, hoa to, phô trương dáng đẹp, bên cạnh chậu lan Úc
Dendrobium Avril’s Gold hoa vàng rực rỡ, kia là những châu Den. nobile hoa nặng chĩu cành

và đặc biệt là những chậu Dockrillia striolata, lá như đuôi chuột thi nhau đua nở, tỏa hương
thơm ngào ngạt.
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Trong vườn của chị có lẽ không thiếu loài lan nào. Tôi nhận ra được cây lan hài Tranlienianum
của VN, hiếm thấy tại Hoa kỳ trồng trong chiếc chậu đắt tiền, cây Mediocalcar decoratum và
nhiều cây lan nhỏ trong những chếc gáo dừa cham trổ mỹ thuật.
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Tuy công việc hàng ngày rất bận rộn, nhưng chị Phương Mai cũng cố gắng thu xếp thì giờ vui vẻ
cùng chúng tôi. Với nụ cười tươi thắm luôn luôn nở trên môi, chị vồn vã mời chúng tôi dùng trà,
ăn bánh trước khi thưởng thức tô phở đặc biệt, hương vị có thể nói là ngon vào bậc nhất ở Little
Saigon.
Xin cám ơn chị về tấm lòng hiếu khách, cám ơn chị đã không tiếc lời chia xẻ mọi thứ và nhất là
về kinh nghiệm nuôi trồng quý báu.
Ước mong có một dịp nào đó được trở lại gặp chị và viếng thăm vườn lan của chị.

Violet Phạm
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