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Mừng Lễ Độc Lập Trên Quê Hương Mới 

Thân tặng anh Nguyễn Vinh Morrow, Georgia, cô Pham Hảo Seattle, Washington, và cô Tân Hương Westminster, 

California.  

Thứ tư vừa qua là ngày lễ Độc Lập thứ 242 của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ, mọi người hân hoan 

chào đón ngày lễ trọng đại của một quốc gia non trẻ, nhưng hùng mạnh nhất thế giới về đủ mọi 

mặt: quân sự, kinh tế và khoa học kỹ thuật.  

Ngày hôm trước tôi mang lá cờ 

với 50 ngôi sao trắng và 13 sọc 

trắng, đỏ, ra cắm trước cửa để tỏ 

lòng biết ơn quê hương mới, một 

xứ sở đã cho 2 triệu người Việt 

tỵ nạn chúng ta cũng như hàng 

chục triệu người từ khắp năm 

châu di dân tới đây để có một 

đời sống: Tự do, Dân chủ.  

Nhìn lá cờ bay tung bay trong 

gió, tôi không khỏi ngậm ngùi 

nhớ đến quê hương cũ, nơi tôi đã 

sinh ra và lớn lên ở đó với biết 

bao kỷ niệm của thời thơ ấu,với 

cánh đồng lúa mênh mông, với cây đa, mái đình, với con đường gồ ghề sống trâu, với lũy tre, 

giếng nước của nơi chôn rau cắt rốn.  

Nơi đó tôi đã trải qua 48 năm của một xã hội nghèo khổ, trong đó có 5 năm cực kỳ gian khổ và 

đầy lo âu, sợ hãi không phải là vì cái chết cận kề của bom đạn mà là kế sách nham hiểm gây lòng 

thù hận giai cấp và tiếp theo là 20 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn do những người cộng sản 

vô nhân đạo mang đầy thú tính gây ra. Và bây giờ tình hình lại càng sôi sục vì hiểm họa dâng cả 

giang sơn gấm vóc cho kẻ thù phương Bắc. 

Ngày hôm qua, mừng ngày Lễ Độc Lập của quê hương mới, chúng tôi đã có một bữa ăn trưa 

ngon lành rẻ tiền: Hot Dog và Pepsi. Hot 

dog là một món ăn bình dân của Hoa Kỳ, 

đứng sau món Hamburger. Hot dog là 

món ăn đến từ thành phố Frankfurt nên 

còn có tên Frankfurter, do những di dân 

người Đức mang tới. Tôi đã nếm thử 

món này ngay tại thành phố chính gốc 

nhưng thấy hương vị kém xa thứ hot dog 
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ở Hoa Kỳ vì không đầy đủ các thứ phụ gia như: dưa chuột muối chua (pickle relish), hành tây, 

sốt hạt cải (mustard), sốt mayonaise, sốt cà chua (Ketchup), sà lát, cà chua, cheese và ớt.  

Năm ngoái 2017, trong bài “Tô Bún Mắmˮ cũng viết vào dịp lễ Độc Lập (4th of July) tôi đã thú 

nhận là kẻ phàm ăn và được cô Phạm Hảo ở Seattle cũng như cô Tân Hương, Westminster, tặng 

cho danh hiệu “Người có tâm hồn ăn uống”. 

Thực là may mắn và có diễm phúc nên tôi được quen biết nhiều anh chị em trên khắp thế giới vì 

mối duyên tình hoa lan. Cũng nhờ vào đó mà tôi đã có nhiều món quà tinh thần cũng như vật 

chất: đó là lòng thương yêu kèm theo cây lan hoặc những bữa ăn ngon miệng đầy hương vị quê 

nhà. 

Tôi và anh Nguyễn Vinh ở Morrow, Georgia, quen nhau cũng vì mối duyên tình đó. Xin xem bài 

“Măng và Lan”, “Cám Ơn Những Tấm Lòng Vàng”. 

Nhân có khoảnh đất trống sau 

nhà, đã trồng đủ thứ rau thơm 

để khi cần đến để khỏi phải 

lái xe đi chợ, dù rằng chỉ cách 

nhà dăm phút. Nào là húng 

rũi, tía tô, kinh giói, húng 

quế, thìa là và ngò (Nam) hay 

rau mùi (Bắc) và bây giờ lại 

thêm tên ngò rí nữa không 

biết có phải miền Trung hay 

không? Còn thừa một khoảng 

2 thước x .50 phân tôi chưa 

biết trồng gì để bớt thì giờ 

ngồi trước computer hay coi 

TV cho dãn gân cốt. Sực nhớ 

khi nói chuyện với anh Vinh, 

anh nói bà cụ thân sinh ra anh 

có giống cà bát mà tôi đã  

tìm kiếm khắp nơi từ hãng 

Burpee, Park có cả trăm năm danh tiếng cũng không có. 

Điện thoại xin anh vài hạt để hy vọng thưởng thức lại bát cà bung năm 1980-1981 khi còn ở 

Peoria, Illinois. (Xin xem “Bát Cà Bungˮ). Nồi cà bung của cô Tân Hương nấu quả thực là ngon, 

nhưng có phần chưa đúng vì cà cô nấu là quả cà Thái Lan Brinjal mầu trắng sọc xanh hạt nhiều, 

thịt ít. Cà này ăn ghém với mắm tôm rất ngon và ròn tan không thua gì quả cà pháo Cái Sắn 

trước năm 1975 chỉ tìm thấy ở chợ Ngã ba Ông Tạ. 

http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/4tz/To-Bun-Mam.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/2em/Mang-va-Lan.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/1ad/Cam-On-Nhung-Tam-Long-Vang.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/1ad/Bat-Ca-Bung.pdf
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Đối với dân tỵ nạn thì cà gì cũng nấu bung được hết: xanh, trắng, tím nhạt,tím sẫm gì cũng được, 

nhưng với các bà nội trợ sành ăn thì cà bung phải nấu với cà bát hay cà dĩa vỏ mầu trắng ngà, to 

bằng chiếc bát ăn cơm hay chiếc đĩa nhỏ mới thực là ngon, mới là đúng điệu vì thứ cà này ít hạt 

nên hương vị khác hẳn. 

 

Hôm sau được điện thư của anh Vinh như sau “Thưa bác, vì mẹ cháu để lẫn lộn hạt cà với hạt 

ớt, cho nên cháu đã gửi Overnight biếu bác 3 cây cà đã được gần gang tay.ˮ 

Nhìn vào cuốn lịch, hôm đó là sáng ngày thứ Bẩy, đúng vào phiên họp của Hội Hoa Lan Việt 

Nam. Khi trở về nhà vào lúc 3 giờ chiều, có tấm giấy mời 9 giờ sáng thứ Hai tới đến ty Bưu điện 

chính của thành phố nhận lãnh gói quà. Khi nhìn vào số tiền bưu phí của hộp quà, tôi thực vô 

cùng áy náy: $46.50.  

Bà vợ tôi tiếc tiền xuýt xoa nói: “Đem mấy cây này sắc thuốc cho ông uống có lẽ bổ khỏe hơn.ˮ 
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Lần trước anh Vinh gửi cho thùng măng đã tốn mất $36 tiền cước, bà ấy đã cằn nhằn tôi mất 

mấy ngày rồi.  

Điện thoại cám ơn, anh nói:“Có đáng là bao đâu mà bác hải quan tâm? Bác đừng nghĩ gì đến 

chuyện đó làm gì, miễn là bác vui lòng là được.ˮ 

Thực sự tôi chằng vui lòng chút nào và còn ân hận là đàng khác, vì tốn phí quá nhiều. Thà rằng 

thỉnh thoảng gửi cho tôi một vài tấm ảnh của những cây lan quê hương nổi tiếng rất khó trồng 

như: Dendobium devonianum, Den. falconerii, là tôi vui lòng vì đã có nhiều người hưởng ứng lời 

kêu gọi “Lan Việt trên Đất Hoa Kỳˮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba cây cà anhVinh gửi cho vào cuối tháng 6 năm ngoái, trồng hơi muộn cho nên chỉ được 2 trái 

nhỏ đã đến mùa lạnh, tôi giữ lại để làm giống nhưng vì còn non nên hạt lép xẹp không nẩy mầm. 

Qua mùa Đông cả 3 cây này đều không chết, mùa Xuân mọc thêm mầm non nhưng có lẽ thủy 

thổ không hợp cho nên cây cao không quá 40 phân, cho gần một chục trái nho nhỏ, chỉ nhỉnh 

hơn trái cà pháo một chút mà đã bắt đầu ửng vàng. 
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Không thể chần chừ và cũng chẳng hề cố ý, cho nên lễ Độc Lập năm nay 2018, bữa ăn tối chúng 

tôi lại có món cà bung truyền thống, đậm đà hương vị quê hương xưa cũ.  
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Miếng cà bát dầy cùi, ít hạt nên ngon hơn thứ cà Thái sọc xanh hay cà tím rất nhiều. Miếng thịt 

chân giò béo ngậy với chút da và gân ròn sậm sựt, miếng đậu phụ bùi bùi, mấy lát cà chua cho 

thêm vị chua chua, ngọt ngọt. Mùi tía tô hăng hắc hòa cùng với mắm tôm Bắc chính hiệu, tất cả 

trộn lẫn với nhau hòa thành một hương vị đặc trưng của món cà bung tuyệt hảo, không thể nhầm 

lẫn vói các món ăn nào khác. Gắp mỗi thứ một chút vào bát cơm chỉ chừng một miếng nhỏ, chan 

thêm vài thìa nước rồi lùa tất cả vào miệng, tôi nhai chầm chậm để hương vị quê nhà từ từ trôi 

vào thực quản. Nước mắt dâng trào, tôi cảm thấy mình thật quá may mắn và quá hạnh phúc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành thực cám ơn anh Vinh đã cho những cây cà quý giá, cám bà vợ hiền đã cho những bữa 

cơm ngon lành. Cám ơn Trời Đất đã cho tôi sống trên 90, để nhìn thấy con cháu thành đạt trên 

một quê hương có đầy Tự Do, Dân Chủ, lại còn ban thêm cho tôi những người bạn già, bạn trẻ 

và qua mối duyên tình Hoa Lan đã mang lại cho tôi những niềm vui cuối đời. 

 

Mừng ngày lễ Độc Lập 2018 

Bùi Xuân Đáng 


