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Tô Bún Mắm 
 

 

Thân tặng chi Đặng Hoàng Mai và các cô Phạm Hảo & Tân Hương. 

Ta đi ta nhớ quê nhà, 

Nhớ ao rau muống, nhớ cà dầm tương. 

Thương ai dãi nắng dầm sương, 

Nhớ tô bún mắm quê hương đậm đà. 

 

Không hiểu tại sao mấy bữa nay, chúng tôi bỗng đâm ra chán cơm, ngán phở dù rằng ở ngay 

trong lòng khu vực Tiểu Saigon, nơi được mệnh danh là Thủ đô của người Việt tỵ nạn, đầy rẫy 

các tiệm ăn ngon không thua kém gì ở quê nhà, mà lại an toàn thực phẩm. Xin đừng nghĩ rằng 

chúng tôi kẻ mới vừa chín bó, người xấp xỉ 80 làm sao còn ăn cho ngon được nữa? 

Thưa không, ơn trên ban cho chúng tôi một sức khỏe tương đối: không đau lưng, nhức xương, ăn 

uống ngon lành mỗi ngày đều đặn sáng, trưa, chiều tối. Các cô Phạm Hảo ở Seattle và cô Tân 

Hương ở Westminster đều ưu ái cho rằng chúng tôi có “Tâm hồn ăn uốngˮ. Tuy đã cao tuổi 

nhưng vẫn còn biết thưởng thức các món ăn từ dân dã quê hương  như: Cà Bung, Lươn nấu 

chuối xanh, từ những món bình dân như Hamburger, Burito, Lasagna, cho đến các món nổi tiếng 

như: Vịt Bắc Kinh, Sườn nướng Đại Hàn Galbi, Soupe bouillabaisse, Civet de lapin, Escargot 

Bourguignonne v.v… chúng tôi đều đã nhiều lần thưởng thức qua. 

  

Nếu có ai đó hỏi rằng: Món gì là ngon nhất?  

Nói ra chẳng sợ chê cười, đối với tôi món ốc Helix pomatia nấu với bơ tỏi của nhà hàng 

L’escagot Montorgueuil tại kinh thành Ánh Sáng, Paris, ngon thì có ngon nhưng cũng chắng hơn 

gì món ốc nhồi hấp lá gừng. Thịt thỏ nấu rượu vang của Trung sĩ nhất Thiệp, Câu lạc bộ Sư 

Đoàn 7, nếu so với món nhựa mận của quán Anh Tú Béo trên con đê Yên Phụ thì cũng kẻ tám 

lạng người nửa cân.  
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Thực ra bất cứ món gì đã ghi sâu trong tâm khảm dù chỉ là trong khoảnh khắc, dù chỉ là nghèo 

nàn dân dã như bát bánh đúc riêu của hàng bà Bồng, một quán nước nghèo nàn ven đường, trên 

đường tản cư, miếng tóp mỡ trộn muối trong chốn lao tù, con mắm cá trèn trong lúc hành quân, 

miếng giò lụa bên hàng kẽm gai chia tay cùng với anh em khi Sài Gòn thất thủ đều là những món 

ăn ngon suốt đời khó lòng quên được. 

Trong bài “Mắm và Lanˮ viết vào tháng 8, năm 2004, tôi đã tả quang cảnh Ban Chấp Hành Hội 

Hoa Lan Hoa Kỳ hội họp với nồi mắm mà đến nay mỗi khi nghĩ lại còn muốn chẩy nước miếng. 

Buổi họp hôm đó dưới giàn lan ngào ngạt hương thơm của mấy cây Stanhopea jenishianna, 

Stanhopea occulata, Stanhopea tigtina, át hẳn mùi vị quê hương của nồi mắm do chi Nguyệt cất 

công mang đến. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/2em/Mam-va-Lan.pdf
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Dù cho mười ba năm đã trôi qua, nhưng tôi còn nhớ rõ gương mặt từng người trong buổi họp 

mặt đó, những người đã cùng nhau xây dựng lên Hội. Gương mặt trẻ trung nhất hôm đó là 

Michelle Phương Thảo, cô thổ lộ rằng chưa bao giờ ăn mắm nhưng hôm đó làm một hơi 3 tô. 

Sau đó cô này rời khỏi hội và chính cô là người đã làm 

xôn sao dư luận trong cộng đồng vì về Việt Nam họp 

hành, sau đó lại vất lá cờ vàng vào thùng rác, rồi tới năm 

2016, cô lại mang quân phục nhẩy dù dự lễ kỷ niệm  

30-4 tại tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ… 

Tuần lễ trước, chị Đặng Hoàng Mai có cho chúng tôi 2 

tô bún mắm, tuy nói là 2 nhưng vợ chồng tôi phải ăn tới 

mấy bữa mới hết. Bà vợ tôi vẫn phàn nàn rằng tôi khó 

khăn trong việc ăn uống, ít khi chịu ăn một thứ gì quá 2 

bữa, nhưng lại ngoại trừ món bún mắm này.  

Có lẽ vì mùi vị đặc trưng, nhưng chính ra là mắm nấu 

quá ngon. Trước hết là mùi mắm không nồng nặc mà chỉ thoang thoảng hương quê, không một 

chút mùi tanh tưởi của cá. Sau nữa là đầy đủ các thứ phụ gia như tôm, mực, cá, thịt heo quay, cà 

tím, khổ qua, rồi lại đủ thứ rau sống Nam - Bắc hòa đồng: rau muống chẻ, giá sống, hoa chuối, 

tía tô, kinh giới, rau đắng, ngò om v.v… 

Nếm thử chút nước dùng ngon ngọt, vị mắm cá và xương heo, tôi đã thấy một trời Việt Nam ở 

trong vị giác, không thể nào nhầm lẫn với hương vị của phở, của mì, của udon, của soupe hay 

trong bất cứ một thứ nào khác. Gắp một miếng cá, kèm theo miếng thịt quay, miếng cà tím điểm 

thêm một chút tía tô, kinh giới, rau răm, lại thêm một cọng rau đắng, đưa vào đầy miệng nhai 

chầm chậm, thấy hình như còn thiếu chút giá sống trộn lẫn với rau muống chẻ, bắp chuối rồi húp 

thêm một thìa nước lèo nữa mới 

thấm đủ khẩu vị. Cảm xúc dạt 

dào, tình quê bồi hồi lai láng, 

nước mắt dường như muốn tuôn 

trào… 

Lúc này xin đừng ai lên tiếng 

hỏi han nhé. Nhất là những bậc 

đã nhiễm tập quán của người Âu 

Mỹ cũng xin đừng chê trách là 

chúng tôi ăn uống thiếu lịch sự, 

mà hãy nên nghĩ rằng mình nên 

tôn trọng người khác, đừng nhìn 

khi họ đang ăn. Ăn uống mà 

phải quá thận trọng giữ gìn, ăn nhỏ nhẹ như mèo, không thoải mái làm sao mà thưởng thức được 

hương vị của món ăn.  
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Tại sao quý vị lại chê trách việc dùng tay bốc thức ăn của nguời Ấn Độ, việc sụp soạp hút sợi mì 

của Tầu hay Đại Hàn, hay phồng má đầy mồm khi ăn mắm của người mình mà lại làm thinh 

trước việc tay này cầm ly bia sủi bọt uống ừng ực một hơi, tay kia cầm chiếc đùi gà hay rẻ sườn 

nướng, miệng nhai nhồm nhoàm trơn bóng dầu mỡ. Hay một khía cạnh khác là cấm chọi gà, cho 

là quá dã man, nhưng lại cổ võ cho việc đấu quyền anh (Boxing) đánh nhau trên võ đài máu me 

lênh láng, có khi xẩy ra chuyện tử vong nữa mà vẫn tự hào cho rằng mình là người văn minh biết 

yêu quý loài vật, mà lại chẳng biết thương sót gì đến người đồng loại… 

Chuyện nhân tình thế thái nghĩ đến càng thêm buồn. Nhìn về trong nước lại càng thêm u uất, 

không biết bao nhiêu là chuyện đau lòng. Họa chăng chỉ có trái tim gỗ đá hay đầu óc rỗng tuếch 

mới không bận tâm. Chỉ cần nhìn vào đám đầu xỏ, miệng nói đoàn kết nhưng lại chia bè kết phái 

từ trong nội bộ đảng, giết hai lẫn nhau còn nói gì đến nhân dân nữa chứ… 

Thôi hãy tạm ngưng nghĩ ngợi, tắt máy tính ra xem hoa cho khuây khỏa, cho nhẹ cõi lòng. Trên 

cửa sổ cây Phượng vĩ vàng (Renanthera citrina) vừa tàn, cây Mokara Bangkok Gold lại cho 

thêm 2 chùm bông đợt thứ ừ 3 trong năm. Trong tiểu lan viên, cây Broughtonia sanguinea forma 

alba cũng nở một chùm hoa dài vói 5 chiếc hoa trắng toát.  

 

Ngoài vườn, mấy cây lan còn sót lại, cũng dường như cố gắng nở hoa để chào mừng lễ Độc Lập 

4-7 của quê hương mới. Cây Stanhopea embreei, một loài hoa yểu mệnh chỉ có 3 ngày là tàn, đặc 

biệt dò hoa mọc ra từ đáy chậu. Cây này hoa trắng, họng vàng với 2 con mắt nhỏ, đen nhánh, gốc 

từ Ecuador và Peru với 3 chùm hoa, tỏa hương thơm ngát mùi riềng. Cây Rossioglossum 

Rawdon Jester, hậu thân của cây Rossioglossum grande của Nam Mỹ, hoa mầu nâu vàng rực rỡ, 

dáng dấp kiêu sa khoe sắc bên cây Paph. Deperle nhu mì hiền hậu, kết quả của mối lương duyên 

giữa cây hài hồng danh tiếng của VN (Paph. delenatii) với cây Paph. primulinum của Sumatra. 
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Sáng ngày 4-7, cư dân trong cư xá Royal Garden chúng tôi có tổ chức lễ chào lá quốc kỳ với 

những người mặc quân phục Viêt Nam Cộng Hòa, có Thị trưởng Wesminster Tạ Đức Trí đến 

chủ tọa.  

 

     Nhật báo Ngưởi Việt  

 

Cộng đồng người Việt tại Little Saigon cũng tổ chức cuộc đấu bóng tròn giao hữu vói các đội 

Đại Hàn và Nhật Bản. Tối đến, thành phố Westminster tuy cấm đốt nhưng pháo hoa, pháo lớn, 

pháo nhỏ nổ rầm trời từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ đêm, vang dậy xa, gần, Đông Tây, Nam Bắc 

tưởng như tiếng súng của ngày Tết Mậu Thân năm nào.  

Người Việt ở đây đã chấp nhận nơi này là quê hương, cho nên đem con cháu trở về là chuyện 

hão huyền, hoang tưởng. Làm sao mà từ bỏ một đất nước văn minh, hùng cường, tài nguyên 

phong phú, đầy ắp tình người, tương lai sáng lạng để trở về một đất nước nát bét từ trong ra 

ngoài, từ vật chất cho đến tinh thần. 

Sống ở đây cũng như sống ở quê nhà rồi, tiếng Việt nói tràn cung mây, thức ăn Việt chỗ nào 

cũng có, thứ nào cũng có. Lẩu mắm, bún mắm 5-7 tiệm từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng, Đà Nẵng, 

miền Trung, miền Tây đều có đủ mặt.  

Duy có điều sau khi thế hệ đầu tiên và thế hệ thứ 2 không còn, liệu tô bún mắm sẽ còn tồn tại 

trên đất nước này nữa hay không? 

Mừng lễ Độc Lập 4-7-2017 

 

Bùi Xuân Đáng 

 

 

 

 

 

 


