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Măng và Lan 
 

 

Phiên họp tháng 6 vừa qua nhằm vào tháng sinh nhật thứ 89 của tôi, nên Ban Chấp Hành Hội 

Hoa Lan VN và vợ con tôi đã cho tôi được hưởng một sinh nhật vui vẻ có ca nhạc giúp vui với 

khoảng 90 người tham dự.  Trong không khí vui vẻ và náo nhiệt đó, chúng tôi đã quên đi cái 

nắng chói chang của ngày đầu mùa hè, nhiệt độ lên tới gần 100°F. 
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Xin cám ơn chị Hội Trưởng, Ban Chấp Hành, vợ con tôi và các anh chị em đã tới tham dự, đã từ 

khắp nơi gọi điện thoại hay gửi lời chúc mừng qua email hay trên Facebook.  Tôi cũng không  

thể nào quên được những cây lan như: Masdevalia caudata, Bulbophylum helenae hay Bulb. 

vietnamense, Maxiliaria sophronitis, Arophyllum giganteum, những bữa ăn, những món quà gửi 

tới chứa đựng ân tình các anh chị em xa gần đã dành cho tôi.  
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Tôi thực không ngờ Hoa Lan mới đầu chỉ là một thú giải buồn của riêng cá nhân tôi, sau đó lại 

mang niềm vui đến cho biết bao nhiêu người bắt đầu từ những người Việt tỵ nạn ở vùng Tiểu 

Saigon rồi lan truyền khắp nơi: Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc về đến quê nhà và cả những người ngoại 

quốc ở khắp 5 châu nữa.  Đây là một niềm an ủi lớn lao cho một kẻ gần đất xa trời có thêm một 

nguồn vui mới và bạn bè mới cùng chung một thú vui tao nhã. 

 

Một lần nữa, xin thành thực cám ơn các anh chị em đã góp sức cùng tôi trong 12 năm qua việc 

tìm hiểu về những bông hoa xinh đẹp của thế giới và của quê hương, nhất là đã mang lại cho 

chúng ta tình tương thân, tương ái. 

 

Một hôm anh bạn trẻ Nguyễn Vinh ở Atlanta, 

Georgia, điện thoại thăm tôi, cuối cùng anh 

hỏi: “Bác có thích ăn măng không?”  Tôi hỏi 

“Măng gì vậy?” Anh cho biết là măng tre và 

lại là măng tươi nữa.  Tôi ngạc nhiên bởi vì 

vào năm 1959, tôi đã thụ huấn quân sự ở Fort 

Benning và năm 1962 ở Fort Gordon cũng 

đều ở Georgia cả.  Rừng cây ở vùng này 

phần lớn đều là thông cả không hề có bóng 

dáng cây tre, làm sao mà có măng tươi hay là 

anh trồng ở ngoài vườn.  

 

Anh Vinh cho hay là măng tre tươi được thân hữu gửi từ South Carolina xuống cho anh và kể 

rằng những năm về trước khi còn ở đó, mùa Xuân nào anh cũng vào rừng lấy măng vì tre ở đây 

rất nhiều.  Dân địa phương ít người biết ăn măng, nhưng từ khi Hoa Kỳ chấp nhận cho một số 

người Việt và lính biệt kích người H’mong cùng gia đình họ đến định cư ở North Carolina,  

măng là một món ăn khá phổ thông trong các gia đình những người Việt và Lào nên vào mùa 

măng rừng tre ở Carolina xuất hiện nhiều dân Á đông đi tìm món ăn trân quý này. 

 

Mấy hôm sau, tôi nhận được một gói măng khô.  Biết tính háu ăn của chồng, vợ tôi bèn đem nấu 

ngay một nồi với chân giò.  Tuy là măng khô nhưng theo lời anh Vinh dặn là chỉ luộc sơ qua rồi 

ngâm vào nước đá, nên giòn tan chứ không dai và có mùi khai khai như măng mua ở ngoài chợ, 

còn hương vị thì trên cả tuyệt vời.  Điện thoại cám ơn anh Vinh, anh cho biết là trong khi chờ đợi 

măng tươi từ Carolina anh gửi cho tôi ít măng khô, chính tay thân mẫu của anh phơi khô.  Còn 

măng tươi sẽ tới vào tuần lễ sau.  Khi nhận được thùng măng, vợ chồng tôi thực là áy náy vì tiền 

cước phí quá cao: $36 quả là phí phạm vì măng đâu cần gửi gấp?  Nhưng hảo ý của anh Vinh là 

muốn chúng tôi tận hưởng hương vị của một món ăn dân dã hiếm có trên đất Hoa Kỳ.  

 

Chiều tối hôm đó, sau bữa cơm với món gà nấu măng tươi và ly rượu vang đỏ Sangria rẻ tiền, 

nhưng lại thích hợp với khẩu vị của tôi, ngả mình trên chiếc sofa lơ mơ nhớ lại đến măng tre quê 

nhà.  
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Quê tôi ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, một huyện nhỏ với những cánh đồng lúa và lũy tre 

xanh ngắt.  Hàng rào phía trước và phía sau nhà tôi trồng đủ thứ tre, nhưng phần lớn là những 

bụi tre đầy gai, chó chui không lọt, trên cành có những giây gấc bám quanh.  Vào cuối Thu, lá tre 

rụng hết, chỉ còn những cành gai góc và những giây gấc đầy trái chín đỏ đong đưa.  Mùa Xuân 

tới, măng tre nhú mầm vào lúc các thứ rau như: rau dền, rau muống còn quá lạnh chưa mọc nổi. 

Bác dâu tôi đào mấy chiếc măng tre mang về bóc vỏ, ngâm nước vôi rồi luộc chín mấy lần mà 

vẫn còn đắng nghét. 

 

Sau này vào Nam: Tiểu đoàn của tôi từ Ba Chúc tiến vào Núi Cấm, sau khi thanh toán mục tiêu 

và phân công xong việc phòng thủ, thấy nhà ai có chiếc võng giăng ở ngoài hiên, tôi đánh một 

giấc ngon lành, sau một tuần lễ nằm trên các bờ kinh rạch.  Buổi tối đó tôi có món gà nấu măng 

thật là tuyệt cú mèo bởi vì măng là măng tre mạnh tông (Dendrocalamus asper) ở núi Cấm có 

hương vị thơm ngon hơn các loại măng cùng loại ở đồng bằng nên được nhiều người ưa chuộng.  

Năm 2009, chúng tôi lại có dịp được thưởng thức món măng mai ở Điên Biên, thứ măng này 

nhỏ, có vị đăng đắng cũng ngon, nhưng cả 2 thứ này đều không thể nào so sánh với thứ măng 

của anh Vinh gửi cho được.  Xin các bạn, đừng cho tôi là kẻ “bên trọng bên khinh”, vì tôi chỉ 

nói ra một sự thực. 
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Theo các tài liệu, loài tre trên thế giới có tới 1575 giống, nhưng chỉ có 110 giống là ăn được 

thuộc các chi: Acidosasa, Bambusa và Chimonobambusa, Dendrocalamus và Phyllostachys, còn 

ngon hay không lại tùy theo cách nấu và khẩu vị của mỗi người. 

  

Không rõ măng của anh Vinh tên khoa học là gì, nhưng anh cho biết trong các khu rừng tre ở 

Carolina có nhiều măng tre nhưng chỉ có nơi anh lấy là ngon hơn cả, có lẽ thuộc một trong 

những giống mọc ở vùng này: Phyllostachys vivax, Phyllostachys dulcis, Phyllostachys nigra 

‘Henon’và Phyllostachys edulis ‘Moso’ nổi tiếng là ngon nhất. 

Cũng theo các tài liệu sở dĩ măng có vị đắng là vì ánh nắng của mặt trời chiếu vào, những cây 

măng vừa mới nhú lên khỏi mặt đất hay là mọc ở trong bóng mát ít khi bị đắng.  Măng của giống 

Phyllostachys vivax và một vài giống khác không đắng chút nào và có thể ăn sống như sà lát 

được.  Muốn loại trừ vị đắng của măng người ta có thể luộc măng khoảng 7-8 phút. 

Nói tới măng mà không nhắc tới những món khoái khẩu khác như: xôi lạp với lòng gà, nghêu 

xúc bánh tráng, gà đi bộ xé phay với khê, gỏi gân bò, dê hầm thuốc bắc, mì Quảng, mắm và rau, 

thịt bò Tritip nướng trên than hồng v.v… thì quả thực là thiếu sót và có lỗi với những người đã 

cho tôi thưởng thức những món ăn quê hương, mà không phải chịu đựng cảnh ngồi bó gối gần  

20 giờ trên máy bay và nhất là phải đau lòng nhìn thấy những cảnh chướng tai, gai mắt của một 

xã hội giành giật, mạnh ai nấy sống và ăn nhậu thả giàn … 

Thành thực cám ơn Hoa Lan và mãi mãi ghi nhớ ân tình các bạn xa gần đã dành cho chúng tôi. 

 

 

Bolsa 6-2016 

Bùi Xuân Đáng 

  


