Bún thang
Tôi thích món bún thang!
Không có gì lạ cả! Con gái
thích bún thang. Con giai
thích bún thang. Lovers thích
bún thang. Nên dĩ nhiên là
tôi phải thích món này!
Bún thang ăn ngon nhất
phải ăn trên Đà Lạt. Thuở đó
tôi mê ăn bún thang ở quán
Mỹ Hương. Quán này nằm
ngay khu Hòa Bình, gần đó
có tiệm sách, cách mấy căn
là cà phê Tùng. Bà chủ quán
đã già, lúc nào cũng mặc áo
dài, khoác thêm chiếc áo len
mỏng, đầy vẻ dân Hà Nội
ngày xưa trước 54.. Bát bún
thang bà làm bưng ra nóng
hổi, thơm phưng phức. Bún
không mềm quá, không dai
quá, vừa phải. Thịt gà xé
phay lẫn với giò nạc cắt
mỏng. Điểm thêm trứng
tráng cắt dài vàng óng. lẫn
với những lá thơm xanh đậm.
Một vài chú tôm khô nằm rải
rác. Rồi một lô những đĩa
nhỏ xíu bày bên cạnh. Củ cải
phơi khô, dầm cắt mỏng,
mằn mặn, ngọt ngào, nhai
vào sần sật. Nuốt miếng bún
thang phải có chút củ cải khô
dầm nước mắm mới đúng
kiểu. Một đĩa nhỏ khác là
mắm tôm. Tôi không ăn
được mắm tôm, nhưng nhiều
người ăn không có món này
không được.
Rồi sau cùng ăn bún
thang phải có cà cuống. Nếu
đúng là cà cuống nguyên
chất, chỉ cần dúng đầu tăm
vào lọ cà cuống rồi khuấy
trong tô bún thang là đủ
thơm đúng vị. Bây giờ không
còn món này nguyên chất vì
nghe đâu cà cuống tại Việt

Nam đã tuyệt chủng. Chỉ còn
cà cuống nhân tạo Thái Lan
làm là những chất hóa học,
tôi không muốn đụng đến.
Thà không có còn hơn.
Nhưng bún thang thiếu cà
cuống đã mất đi 50% hương
vị của món Bắc Kỳ chính
cống này. Thật là đáng tiếc
biết bao!
Ăn xong bún thang Mỹ
Hương, dạo một vòng phố
Hoà Bình, ngắm các nàng
thiếu nữ Đà Lạt xinh như
mộng, má đỏ như trái đào,
môi hồng mời mọc, đẹp như
mơ! Rồi thả bộ xuống dốc, đi
vòng quanh hồ Xuân Hương,
vào Thủy Tạ uống ly cà phê
nóng. Cuộc đời sao đẹp
tuyệt vời như chuyện thần
tiên!
Biết bao giờ tôi mới được
ăn lại bún thang ngon như
bún thang Mỹ Hương của Đà
Lạt! Và chợt nghĩ ra rằng.
Nếu có ai trên cõi đời này
làm được bát bún thang thần
diệu như thuở ngày xưa tôi
đã được thưởng thức. Thì dù
có chân trời góc biển, mấy
sông cũng lội, mấy đèo cũng
qua, tôi cũng sẽ xin tìm đến
ngay cho bằng được! Để xin
một lần! Rồi thôi!
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