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Tặng Thêm Bà Chủ
Trong bài “Em đã cho tôi quên đi bao nhiêu muộn phiền ” đăng trên hoalanvietnam.org vào năm
2012, tôi đã giãi bầy tâm sự lòng thòng của một người đàn bà góa bụa, sống cô quạnh ở nơi đất
khách quê người, mùa Hè nóng nực chẳng thua gì ở quê nhà, còn mùa Đông gió tuyết lạnh lùng
như cắt da, xẻo thịt.
Sau mấy năm lặng lẽ sống cô quạnh, chỉ biết vui vẻ cùng đám hoa lan xinh đẹp, nhưng lại vô tri,
vô giác tôi cảm thấy hình như còn thiếu
một thứ gì đó. Có lẽ là một người cùng với
tôi trò chuyện, chia sẻ những nỗi vui buồn.
Khi có một đứa bạn từ hồi Tiểu học cãi lộn
với chồng muốn trị tội thằng chả cho nấu
ăn, quét nhà rửa bát ít lâu bèn điện thoại tỏ
ý muốn sang chơi với tôi ít hôm.
Tôi mừng muốn chết vì “đang buồn ngủ
lại gặp chiếu manh” hay “tha hương ngộ
cố tri” cho nên vồn vã mời bạn sang chơi.
Nhưng chỉ một ngày sau tôi đã nhận thấy
người bạn thân thiết đã từng chia đôi trái ổi, trái cóc ngày xưa chỉ muốn lợi dụng mình, cho nên
câu chuyện nhạt như nước ốc, như nước chanh không đường.
Trong câu chuyện, nó không hề nhắc đến chuyện xưa, ngày cũ mà chỉ phàn nàn rằng anh chồng
không còn chiều chuộng như ngày mới quen nữa. Thôi thì bao nhiêu thói hư, tật xấu của chàng
bị nó kể đi kể lại. Nó biến tôi thành cái thùng rác chất chứa những gì nó để trong lòng, biến nhà
tôi thành khách sạn miễn phí, bếp của tôi thành một nhà hàng ăn free và lẽ tất nhiên tôi trở thành
chị bếp của nó. Thèm ăn thứ gì, nó rào trước đón sau, đòi khéo tôi nấu thứ đó. Nó không hề để ý
đến hoàn cảnh hay cảm nghĩ của tôi mà chỉ nói về nó và chồng con nó.
Nhìn đám hoa lan tôi mất bao nhiêu
công sức chăm sóc, nuôi trồng nó
cho rằng tôi đã làm một công việc vô
bổ, tốn tiền, phí sức. Hỏi giá một vài
cây lan nó chê quá phí bảo rằng:
Tiền này để mua quần áo, săm ví,
sắm giầy cho thiên hạ nhìn vào lác
mắt.
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Vì vậy khi nó tỏ ý muốn ra về, tôi không hề cầm giữ và khi nó bước chân lên phi cơ ra về, tôi thở
phào như người trút một gánh nặng. Nhưng trái ngược thay, khi về đến nhà tôi lại cảm thấy thiếu
mất một thứ gì và căn nhà trở nên vắng lặng như một nhà mồ hoang vắng. Suy đi nghĩ lại tôi biết
rằng mình quá cô đơn, thiếu một thứ gì đó, tôi muốn bán nhà để về miền Cali nắng ấm quanh
năm, và may ra tìm được ai đó sống cho vui cửa vui nhà.
Khi ngỏ ý định với các con của tôi, chúng hoàn toàn ủng hộ. Bán nhà, tôi không một chút do dự
nhưng còn bộ sưu tập những cây lan Việt trong đó có mười mấy cây Ngọc Điểm đủ sắc màu
(Rhynchostylis) mà tôi đã bỏ rất nhiều công tìm kiếm, nhất là cây Ngọc Điểm Hải Yến hoa trắng
toát như bạch ngọc.

Lê Hồng Sơn
Nhưng các con tôi hứa rằng chúng sẽ thuê một chiếc xe
Van thay nhau chở về Cali cho tôi, nên tôi không còn
do dự.
Giao phó việc bán nhà cho chị Dung, người bạn thân là
Nguyễn Thanh Sơn
chuyên viên địa ốc rất thành công trên lãnh vực này bởi
vì cả 2 vợ chồng đều có kinh nghiệm lâu năm cho nên cách làm việc của họ rất chuyên nghiệp.
Ngoài việc tiếp đón ân cần, niềm nở, khách mua nhà đều nhận được một tập hồ sơ đầy đủ những
điều cần thiết về căn nhà lại còn những chi tiết khác như trường học, chơ búa, nhà thờ bao
xa v.v… Vì vậy khách đến xem nhà của tôi đến đông nườm nượp. Một tối chị gọi cho tôi là ngày
mai sẽ dẫn một người khách đặc biệt đến xem nhà và tôi không cần phải lánh mặt như trước.
Mười giờ sáng hôm sau, chị dẫn người khách tới giới thiệu với tôi là ông anh ruột hiện sinh sống
tại Argentina được chị bảo lãnh qua Mỹ. Vẻ người cao ráo, nét mặt khắc khổ, dáng dấp nhanh
nhẹn, giọng nói ôn tồn. Sau khi xem phòng ốc trong nhà, ông ta hoàn toàn ưng ý, khi bước xuống
tầng hầm (basement) nơi tôi nuôi lan, ông ta sửng sốt trước bộ sưu tập những cây lan Việt. Bước
tới chậu Hoàng Thảo Trúc đen (Dendrobium hancockii) vừa mới mãn khai với khoảng trên dưới
100 bông hoa vàng chói, phảng phất mùi thơm mật ong, ông tỏ vẻ thán phục.
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“Làm sao bà có cây này? Bà mua ở đâu vậy?ˮ
Chưa kịp trả lời, ông ta lại chỉ vào cây Vanda denisoniana hỏi:
“Có phải đây là cây Mỹ Dung Dạ Hương
không? Nếu đúng, ban đêm hoa nó tỏa ra
thơm mát? Mấy chục năm nay tôi mới gặp lại
những cây này.ˮ
Tôi bỗng nhận thấy người này có vẻ quen
quen như đã từng gặp ở đâu đó.
“Xin lỗi, trước kia bà ở đâu?ˮ
“Tôi ở Phú Bổn.ˮ
“Bà ở Phú Bổn hay sao? Tôi cũng ở đó.ˮ
“Ông cũng ở Phú Bổn à? Chồng tôi làm
việc ở chi khu Phú Bổn.ˮ
“Vậy có phải bà là vợ của Trung úy Thế
hay không?ˮ Anh ấy đâu rồi?ˮ
Tôi sực nhớ ra, ông này là Đại úy Sơn, xếp cũ
của chồng tôi vì bà vợ của ông cũng là chỗ
quen biết. Tôi nhớ nhà ông bà có khá nhiều
lan rừng, nhưng khi đó tôi chưa hề để tâm đến
loài hoa này.
Thế rồi chúng tôi cùng nhau ôn lại
chuyện cũ, cuộc rút lui kinh hoàng
khiếp đảm trên tỉnh lộ số 7 năm
xưa. Khi đó gia đình tôi và vợ con
các binh sĩ trong Chi Khu chèn ép
nhau như cá hộp trên chiếc GMC do
chính ông Sơn cầm lái.
Khi đến sông Ba, xe chở chúng tôi
bị kẹt giữa cả ngàn chiếc khác, từ
thiết giáp cho đến xe đò, xe nhà và
những trận mưa pháo của Bắc quân
đuổi theo tàn sát.
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Anh Sơn, từ đây xin được đổi cách xưng hô cho thân mật. Tôi cho anh biết sơ qua về hoàn cảnh
của chúng tôi, còn anh cho biết vợ và đứa con nhỏ đã tan thây vì đạn pháo tại khúc sông định
mệnh này.

Tối hôm đó chị Dung đã kể cho tôi biết, năm 1975, anh Sơn trốn trình diện cải tạo và khi con
thuyền vượt biên của anh bị hải tặc đánh chìm, anh bám vào chiếc thùng chứa nước còn non một
nửa, lênh đênh trên biển được 3 hôm rồi mới được chiếc thương thuyền của Argentina vớt lên.
Về đến hải cảng Buenos Airesm anh được một ông chủ tầu đánh cá cận duyên bảo trợ cho nhập
tịch và cho việc làm. Vài năm sau, anh lấy vợ người bản xứ, nhưng người này cũng đã qua đời từ
5 năm nay. Đứa con của 2 người nay đã trưởng thành, có nhà cửa vợ con ở đó. Thân già lủi thủi
ở nơi xa xứ, bạn bè, thân thích chằng có một ai. Đôi khi anh thèm một bát canh chua hay con cá
chiên ròn chấm chén nước mắm đầy tỏi ớt, anh muốn trở về quê cũ, nhưng nơi đó không còn là
nơi thích hợp. Thương xót cho hoàn cảnh của ông anh, chị Dung bàn tính cùng chồng bảo lãnh
cho anh sang Hoa Kỳ.
Đột nhiên chị hỏi tôi:
“Này em, hay là chị làm mối cho hai người nhé! Ông anh của chị quá cô đơn, còn em thì
còn quá trẻ trông như gái năm mươi ấy, cũng nên gá nghĩa với nhau cho đời bớt cô quạnh.ˮ
Lời đề nghị này dường như khơi lại ý nghĩ thầm kín tự đáy lòng, tôi e thẹn phản đối chiếu lệ:
“Cái bà này hay nhỉ! Đang bán nhà lại muốn bán thêm bà chủ nữa hay sao?ˮ
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Tối hôm đó, chị mời tôi tới dự bữa cơm gia đình thân mật, khi ăn gần xong, chị Dung bảo ông
anh:
“Này anh, về bên đó thu xếp cho mau rồi sang đây mua nhà của cô Nguyệt ở gần chúng
em, có anh có em cho vui. Mua nhà anh, anh có thể được tặng thêm bà chủ đấy!ˮ
“Nếu bà chủ cho phép, anh sẽ tình nguyện làm người tài xế, kiêm bảo vệ, kiêm trồng lan,
làm vườn đến suốt đời mãn kiếp.ˮ
Thế rồi 6 tháng sau, đám cưới của chúng tôi diễn ra rất sơ sài, khoảng 30 người trong vòng gia
đình thân thuộc. Chúng tôi, “rổ - rá cạp lại” có gì đâu mà phải tổ chức cho linh đình. Từ đó, đời
sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Căn nhà tuy vẫn yên lặng, nhưng lạ lùng thay tôi cảm thấy ấm
áp, không còn lạnh lẽo như xưa và hình như tôi cũng vui vẻ hẳn ra, không còn ủ rũ như xưa.
Anh Sơn cho biết khi tỉnh Phú Bổn khi xưa chỉ là quận lỵ Hậu Bổn hay Cheo reo còn ở trong
tình trạng yên bình, anh thường hay vào những khu rừng núi thâm u dọc theo con sông Ba (Ea
Ayun) để săn bắn và tìm kiếm hoa lan mọc đầy trên những khóm cây mọc bên bờ con sông uốn
mình chảy từ Kontum xuống Phú Yên.
Còn ở Argentina, cô vợ người bản xứ của anh cũng thích hoa lan cho nên 2 người cũng có một
vườn lan khoảng trên dưới 100 cây nhưng phần lớn là lan Nam Mỹ. Lan Á châu ở đây giá quá
đắt vì ít người chơi và chưa quen với thời tiết trái ngược của Argentina mùa Hè (từ tháng 12-2)
cũng nóng, ẩm và mưa nhiều như ở Việt Nam nên rất thích hợp với lan, nhưng mùa Đông từ
tháng 6-10 rất lạnh phải mang vào trong nhà.
Mở tập hồ sơ trong máy tính của anh, tôi thấy có hai
cây lan Việt: Dendrobium anosmum (Dã hạc) và cây
Phaius tankervillae (Hạc đính).
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Trong bộ sưu tập hoa lan của anh, phần lớn là những cây rất quen thuộc ở Hoa Kỳ như
Maxillaria picta hay Miltonia flavescens v.v…

Maxillaria picta

Miltonia flavescens

Tuy nhiên cũng có một vài cây lạ như:

Chloraea magellanica

Cypripedium fargesii

Codonorchis lessoni

Gomesa (Oncidium) longicornu
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Dự tính bán nhà dọn về California của tôi đã bị bãi bỏ bất tìn lình chỉ vì mấy chữ: “Tặng thêm bà
chủ”. Từ đây lời ca của họ Trịnh nay đã thay đổi:
Anh đã cho em, cho em bầu trời,
Anh đã cho em quên đi bao nhiêu muộn phiền…
Vì từ nay em đã có anh đời đời…
NGUYỆT LAN

GHI CHÚ:
Một lần nữa, xin cám ơn bác Bùi Xuân Đáng đã khuyến khích và nhuận sắc cho bài viết này.

7

