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Duyên Tình Hoa Lan: Mực muối Nha Trang
Chị Đặng Hoàng Mai và chúng tôi vừa tới thăm chị Trần
Phuơng Mai để tặng chị huy hiệu Hội Viên Vĩnh Viễn và cây lan
Dendrobium loddigesii mà chị Thảo ở Florida vừa mới gửi cho.
Dù rằng đã vào mùa Hạ, nhưng vườn lan của chị hãy còn
nhiều hoa nhất là những cây lan Việt nam: nào là Ngọc thạch tam
bảo sắc (Den. crystallinum), Kim điệp Vẩy rồng (Den. lindleyii),
Mỹ dung dạ hương (Vanda denisoniana ), Thanh hắc lan (Den.
hemimelanoglossom), Nhất điểm hồng (Den. draconis) và những
chậu Giang hương quế (Aeries houlettiana ) và Trúc mành (Den.
falconerii) chi chít những nụ.
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Den. draconis

Aer. houlettiana

Ngoài vườn, chị Phương Mai còn có những cây lan ngoại đẹp đẽ vẫn còn khoe hương,
khoe sắc…

Laelia purpurata

Prosthechea cochleata

Renanthera mochanica

Den. Hilda Poxon
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Trong câu chuyện chị Phuơng Mai cho biết, tuy chưa một lần tới hội nhưng nhờ trang
web “hoalanvietnam.org” chị biết mặt hầu hết mọi người. Khi đọc bài về cách giữ độ ẩm trong
vườn lan của chị Trần Ngọc Thụ, chị liền mang những miếng thảm cũ ra lót dưới chỗ để những
cây Cattleya và chị nhận thấy nhưng cây lan này tươi tốt hẳn lên và thú nhận rằng đã nhiều lần
thăm viếng vườn lan của chi Thụ mà chị không hề để ý tới điều này.
Buổi trưa, chị đãi chúng tôi bánh mì thịt nguội, bánh croissant và paté chaud kèm thêm ly
cà phê sữa đặc biệt thơm ngon. Dù biết rằng đêm nay sẽ khó ngủ, nhưng tôi cũng còn cố nếm tới
giọt cuối cùng. Tới đây chắc có bạn nghĩ tôi đã lạc đề, nhưng xin xem hồi sau sẽ rõ (Chữ của lời
bình của những chuyện Tam Quốc, Phong thần).
Ngày kỷ niêm sinh nhật vừa qua, các con cháu tôi đã bất ngờ trở về đông đủ và đem tấm
lòng thương yêu nấu những món ăn khoái khẩu mà tôi hằng ưa thích.
Đó là lòng lợn mắm tôm chấm với chanh ớt, vit nấu măng khô và nộm hoa chuối chấm
nước mắm gừng, tôm càng nướng, thịt heo băm nhỏ bằng dao thớt với hành hương, hành lá rồi
làm thành từng viên và nướng trên than củi Mesquite mùi thơm ngào ngạt và còn nhiều món
khác nữa.
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Cả tuần sau chúng tôi tiếp tục thưởng thức những món mà cô con gái để dành cho, món
dồi tiết hay lòng lợn chính tay làm lấy nên nhiều rau thơm và không có một chút mỡ nên khi nhai
vào vị bùi của tiết quyện lẫn mùi rau húng quế, ngò gai hương vị đặc trưng của quê nhà, món thịt
vịt mua từ tiệm chuyên bán gà vịt sống cho nên thịt ngon ngọt khác hẳn với thứ thịt đông lạnh và
măng khô đã ngâm kỹ rửa sạch, nên mềm mại chứ không nhạt nhách như ở các tiệm ăn ở Little
Saigon…
Vì vậy sau khi ở nhà chị Phương Mai ra về, “bà bếp già của tôi” hỏi: chiều nay ông ăn
gì? Có lẽ bà muốn cho tôi được thưởng thức những món ăn ngon hay là trí óc cùn nhụt của một
bà già sắp vào ngưỡng cửa 80, cho nên đây là câu hỏi thường nhật.
Tôi nghĩ mãi không biết món gì ăn cho ngon miệng. Cá thì hôm trước, đứa cháu ở San
Diego mới câu được mấy con Rainbow trout và Crappies liền lái xe lên cho. Raibow trout nấu
canh cà chua, thìa là và Crappies chiên giòn chấm nước mắm tỏi ớt ăn vào thực là quên hẳn trời
và đất.

www.rampapish.com
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Sực nhớ tuần lễ truớc chị Minh Yến mới cho mấy con mực muối, chị nói:
“Đọc bài Tâm Tinh Tây Bắc tháng 12-2014, thấy cô Phạm Hảo nói về món mực muối, con thấy
phát thèm nên nhờ người mua sang cho. Biếu bố và cô một ít ăn lấy thảo.” Bà bếp của tôi chưa
từng biết đến món này nên đành phải điện thoại cầu cứu.
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Chiều hôm đó chúng tôi có mâm cơm đạm bạc: 6 con mực nhỏ cắt khúc chiên xào theo
cách thức cô Hảo đã dặn và bát canh mồng tơi nhật hay là lá cây điền thất (Anredera cordifolia)

nấu với tôm khô, chẳng bổ béo gì, nhưng thực là khoái khẩu và mát ruột. Tôi không sao tả nổi
hương vị dai dai, ngòn ngọt và đúng như lời cô Hảo đã nói, bữa nay tôi ăn hết 2 bát cơm trong
chớp mắt, bụng tuy đã no căng mà miệng vẫn còn thòm thèm, chẳng bù với những hôm chỉ có
1 chén mà còn ngúc ngắc nuốt mãi mới trôi. Bà vợ tôi nói lần sau phải làm ít nhất là10 con mới
đủ, có lẽ bà trách khéo rằng tôi mải gắp nên đã quên phần cho người nấu nướng chăng ?
Bạn thân mến! Nếu không có duyên tình hoa lan, làm sao chúng tôi gặp được những
người đồng điệu như chị Phuơng Mai, cô Phạm Hảo, chị Minh Yến và biết bao nhiêu người
khác. Không có hoa lan làm sao chúng tôi lại có diễm phúc được thưởng thức món mực muối
tuy tầm thuờng, dân dã nhưng đã được ghi vào trong bản thực đơn gồm những món ăn khoái
khẩu của vợ chồng tôi. Hay nói một cách khác, nếu không có hoa lan tôi chẳng có bạn bè, chẳng
có những người thương mến, cũng chẳng còn lẽ sống và chẳng còn cơ hội viết những giòng tâm
sự này.
Mong rằng các bạn hãy tiếp tay với chúng tôi viết những chuyên tâm tình với hoa lan.
Duyên tình hoa lan là một đề tài vô cùng phong phú không bao giờ cạn. Hãy cố gắng lên các
bạn! Dù cho chẳng phải là một tác phẩm để đời, nhưng ít ra chúng ta cũng có một thú giải buồn,
có một vài kỷ niệm chia sẻ với những bạn bốn phương, hay là nói theo cụ Nguyễn Du “ Mua vui
cũng được một vài trống canh.”
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