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Trong bữa cơm tối một ngày giáp Tết, tôi nhắc 

đến câu đối quen thuộc :  

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ 

Nêu cao tràng pháo bánh chưng xanh.  

Đám trẻ nêu câu hỏi : 

- Sao lại thịt mỡ mà không phải là thịt nạc ? Bộ 

không sợ cholesterol hay sao ? 

Đấy, cái nhìn của đám trẻ về văn hoá ẩm thực của 

dân tộc đã đổi khác. Chỉ vì hàng ngày chúng thấy mẹ 

chúng làm gà cứ lọc bỏ da vứt đi, thịt heo kho cũng chỉ 

toàn là thịt nạc, chứ không phải là thịt ba chỉ béo ngậy 

nữa. Chúng coi đây là chuyện rất tự nhiên. Kiêng mỡ là 

để tránh lượng cholesterol trong máu lên cao rất có hại 

cho sức khoẻ. Chuyện này chúng được thày cô giáo 

dạy từ lúc mới học vỡ lòng. Ở nhà, chúng thấy cha mẹ 

http://newvietart.com/NGUYENLANDINH_saigon.html
http://newvietart.com/NGUYENLANDINH_saigon.html


 Xuân Mậu Tuất  21   

chúng cũng thực hiện đúng như thế. Chúng rất ngạc 

nhiên thấy bố chúng kể cái thú ngày xưa mỗi lần xuống 

miền Tây qua phà Bắc Mỹ Thuận hoặc phà Vàm Cống 

ghé vào quán cơm bên đường ăn cơm với cá lóc kho 

thịt ba chỉ mỡ nhoáng béo ngậy. Hoặc buổi sáng trời se 

lạnh, đi ăn phở ở Saigon, ngoài tô phở nóng đã rưới 

nước mỡ lên trên, còn kêu thêm một bát nước béo hành 

trần. Cái thú là ở bát nước béo hành trần này đấy. Ăn 

xong tô phở có bát nước béo hành trần, ra ngoài thấy 

ấm hẳn lên. Sảng khoái làm sao, những buổi sáng 

Saigon năm xưa ! Bà chị ruột tôi kể cho chúng tôi nghe 

cái nghệ thuật xào rau muống ở nhà quê do ông chú 

truyền cho. Phải láng mỡ đều trên thành chảo, khi nóng 

già mới bỏ rau muống vào để có tiếng “xèo” rõ to, 

hàng xóm mới biết nhà mình có mỡ. Vì không phải nhà 

nào cũng có mỡ để xào nấu trong những bữa ăn hàng 

ngày. Mỡ đây là mỡ heo (tiếng miền Nam), mỡ lợn 

(tiếng miền Bắc), các bà nội trợ thường mua về từng lá 

mỡ, xắt nhỏ ra bỏ vào chảo chiên lên, nước mỡ chảy ra 

để nguội, rót vào hũ sành hay hũ thuỷ tinh dành ăn dần. 

Tóp mỡ cũng để dành, xào với rau muống hoăc kho cá, 

ăn cũng tuyệt. Đêm Saigon đi chơi muộn về, ghé xe mì 

chú Tàu ở đầu ngõ kêu một tô mì hai vắt, thế nào cũng 

đòi chú rưới cho một muỗng mỡ có lẫn tóp mỡ lên trên 

tô mì nóng hổi, còn gì thú hơn ! 
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Những năm tháng trong trại bĩ cực, tiêu chuẩn ăn 

uống hàng ngày chỉ toàn bo bo, khoai, sắn khô với 

nước muối, mới thấy hai thứ mình khao khát nhất trên 

đời lúc đó là chất mỡ và chất ngọt. Món tóp mỡ ngào 

đường hay được com-măng tiếp tế nhất. Cũng lúc ấy, 

mới thấm cái thèm khát chất mỡ của dân quê ta ngày 

xưa. Tuy nhà nào cũng có chuồng nuôi vài con heo, 

trong vườn có mấy con gà, dưới ao có mấy con vịt, 

nhưng đây là cái vốn để dành, sẽ bán đi lấy tiền chi vào 

những việc cần thiêt như sửa nhà, sửa cửa, chứ chẳng 

phải để nhà ăn thịt. Do đó, hàng ngày chỉ  

Cơm hai bữa cà kho rau muống 

Quà một chiều khoai lang, sắn, ngô. 

Và :    

Người quân tử ăn chẳng cần no 

Ngày hai bữa vỗ bụng rau bình bịch. 

Có bạn xa đến chơi, cũng chỉ đãi nhau bữa cơm 

rau dưa đạm bạc : 

Ao sâu nước cả khôn chài cá 

Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà… 

Bác đến chơi đây ta với ta ! 

Đời sống thôn quê, nhất là ở miền Bắc, trong ăn 

uống hàng ngày thì "tương cà gia bản". Bát tương, quả 

cà vừa thông dụng quen thuộc nhưng cũng cực kỳ quan 
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trọng trong bữa ăn hàng ngày của dân quê. Thường nhà 

nào cũng làm một chum tương, muối một vại cà để ăn 

quanh năm. Cà thì muối rất mặn, nhưng cũng đầy 

hương vị tình cảm : 

Ao đâu thì dắt anh ra 

Kẻo anh chết khát vì cà nhà em ! 

Làm tương thì mẹ tôi có đôi tay vàng. Cụ nêm 

nếm muối rất vừa. Đậu nành rang đủ vàng, không để 

cháy hột nào. Ủ nấm mốc bằng xôi nếp lên xanh ngắt, 

nên tương ngọt đậm đà, có màu nâu nhạt óng ánh. Nói 

đến quả cà là nói đến sức sống của dân tộc qua câu 

chuyện Thánh Gióng. Lúc đất nước có giặc, cậu bé lên 

ba vươn vai thành một thanh niên lực lưỡng ăn một lúc 

ba nong cơm một vại cà rồi nhảy lên ngựa sắt vua ban, 

nhổ một bụi tre làm khí giới đánh giặc. Nói đến tương 

là nói đến cái tình đằm thắm của mẹ, cái êm đềm chân 

chất của dĩ vãng chưa bị vẩn đục bởi những xúc xiểm 

ngoại lai : 

Mỗi lần nắng quái hắt bên song 

Xao xác gà trưa gáy não nùng 

Lòng gợi buồn một thời dĩ vãng 

Trong tôi sống lại những ngày không ! 

Dĩ vãng của những trưa hè lặng lẽ :  

Tiếng võng sau hè kẽo kẹt đưa 

Ngoài thềm con chó ngủ lơ mơ....... 
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Và ôi chao ! Nhớ đến dĩ vãng là nhớ đến mẹ già : 

Tôi nhớ mẹ tôi thưở thiếu thời 

Lúc người còn sống tôi lên mười 

Mỗi lần nắng ấm reo ngoài nội 

Áo đỏ người đưa trước dậu phơi. 

Mẹ tôi về làm dâu nhà Lê tôi năm mẹ tôi mười hai 

tuổi, cha tôi năm ấy lên tám . Ở nhà quê thời ấy còn tục 

tảo hôn. Cha tôi là con trai trưởng nên các cụ muốn có 

dâu sớm để rèn cặp từ nhỏ, lớn lên sẽ thay mẹ chồng 

quán xuyến gia đình, trông coi từ đường, lo giỗ chạp tổ 

tiên. Mẹ tôi mù chữ, nhưng tính nhẩm công xá thợ cầy 

thợ cấy thì nhanh không ai bằng. Ông nội tôi làm ông 

Đồ mở trường dạy học tại nhà. Các ông Đồ họ Lê nhà 

tôi nổi tiếng hay chữ và viết chữ rất đẹp. Sĩ tử quanh 

vùng thời đó đã có câu truyền : 

Muốn chữ tốt đến làng Lủ 

Muốn học qui củ đến làng Và 

Làng Lủ là tên nôm làng Kim Lũ huyện Thanh 

Liêm tỉnh Hà Nam quê tôi. Làng Và là tên nôm làng 

Yên Đổ quê Cụ Tam Nguyên Nguyễn Khuyến. Làng 

tôi dành ra một mẫu ruộng công điền của làng gọi là 

ruộng “khuyến học.” Sĩ tử trong làng ai đi thi hương đỗ 

“nhất cử” tức thi một lần lấy cử nhân ngay thì được ăn 

ruộng này. Ba năm sau, ai đỗ nhất cử thì phải nhường 

lại cho người ấy ăn, vì : 
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Nhà nước ba năm mở một khoa 

Trường Nam thi lẫn với trường Hà. 

(Trường Nam = Nam Định, Trường Hà = Hà Nam) 

Đến đời ông Nội tôi vẫn liên tiếp ăn mẫu ruộng ấy 

đã mấy đời. Nhưng lúc ấy nhà tôi đã nghèo lắm vì : 

Cái học nhà nho đã hỏng rồi 

Mười người đi học chín người thôi ! 

Học trò ông Nội tôi lúc ấy lèo tèo dăm ba đứa trẻ 

trong làng và các làng lân cận. Tiền học là mấy thúng 

gạo, mấy con gà chẳng đủ nuôi thày. Ông tôi thích 

thuốc lào. Thày tôi kể, mỗi lần sang hàng xóm xin cho 

cụ được một núm thuốc lào to, được cụ xoa đầu khen 

là đại hiếu. Cái cảnh chồng là ông Đồ chỉ “dài lưng tốn 

vải, ăn no lại nằm, ngâm thơ ư ử” vì cái học đã lỗi thời 

nên kinh tế gia đình do một tay bà Nội tôi quán xuyến 

với sự trợ thủ học việc của mẹ tôi. Bà Nội tôi giống hệt 

cảnh bà Tú Xương : 

Quanh năm buôn bán ở mom sông 

Nuôi đủ năm con với một chồng. 

Bà Nội tôi mang theo nghề của gia đình về bên 

chồng, dệt lụa tại nhà. Nghề này bà Nội tôi truyền cho 

mẹ tôi, quanh năm ngồi bên khung cửi. Thỉnh thoảng 

còn nuôi tầm lấy tơ. Cái thú của tôi là được ăn nhộng 

luộc nóng hổi vớt ra từ nồi luộc tơ. Cha tôi kể, bà Nội 

tôi sắm được cho ông Nội tôi một cái quần bằng vải 
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trúc bâu trắng tinh, chỉ mặc mỗi khi có lễ lạc trong làng 

hoặc những ngày kỵ giỗ trong gia đình họ hàng. Mấy 

cụ bạn ông tôi mỗi khi có việc lên huyện hay tỉnh 

thường đến mượn quần mới của ông tôi mặc. Tiễn bạn 

ra cổng, ông tôi thường ghé tai bạn dặn dò :  

- Này, mỗi khi tiểu tiện xong, xin cụ nhớ vẩy cho 

kỹ nhé !  

Cái quần này ông nội tôi thường lấy tay vuốt và 

gấp thật kỹ, xếp để dưới gối đầu. 

Nhà nho, sống trong cảnh nghèo, cụ thường hay 

dạy thày tôi câu “dĩ kiệm bổ bần” lấy sự cần kiệm để 

giúp đỡ sự nghèo túng. Đến đời tôi, khi tôi đã ra đời đi 

làm, thày tôi lại nhắc lại bài thơ của vua Tự Đửc răn 

các quan cho tôi nghe : 

Lục kế liêm vi bản 

Tam ngôn thanh diệc tiên 

Tòng lai đa bại sự 

Sủng lộ thậm trương yên ! 

Nghĩa là  

Sáu kế liêm làm gốc 

Tam ngôn thanh đứng đầu 

Xét ra làm hỏng việc 

Chỉ vì "ĂN LỄ" nhiều ! 
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Làng tôi, ở đầu làng có chùa làng, đình làng, Văn 

Chỉ thờ Khổng Tử và bảy mươi hai vị tiên hiền, và 

miếu thờ thổ thần. Đình làng rất to, trước đình là một 

cái ao do dân làng đào, nước rất trong và sạch, cả làng 

đều ra ao đình lấy nước về ăn, ngoài nước mưa chứa 

trong các bể, các lu từng nhà . 

Đình thờ Thần Hoàng, một vị Quận Công họ 

Đinh, họ bên mẹ tôi, có công chống giặc phương Bắc 

từ nhiều thế hệ trước. Năm nào cũng đều có cúng đình 

rất lớn vào đầu tháng Chạp tức tháng mười hai dương 

lịch. Cúng đình đi kèm với các lễ lạc, hát chèo nhiều 

đêm, các cuộc thi thể thao của trai gái trong làng. Vui 

nhất là thi đánh cờ người. Tôi lúc ấy còn nhỏ chẳng 

hiểu gì các nước cờ đi nhưng rất thích thú nghe các 

tiếng trống lệnh và các quân cờ là các thiếu nữ trong 

làng, ăn mặc sặc sỡ quần áo Tướng Sĩ Tượng Xe múa 

may di chuyển trong bàn cờ có ô kẻ sẵn trước sân đình. 

Cái lễ vật quan trọng nhất trong ngày cúng đình là con 

heo luộc. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy lạ là ở miền 

Bắc cúng cấp ở nhà quê thường dùng heo luộc chứ 

không dùng heo quay như ở miền Nam. Do đó mới có 

câu “mắt lợn luộc” để chỉ những người khờ khạo, có 

mắt sáng mà chẳng biết nhận xét gì. Ví dụ muốn nói về 

một người không có óc thẩm mỹ về hội hoạ, người ta 

thường bảo : - tay ấy mắt lợn luộc, biết gì ! 
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Từ đầu năm âm lịch, theo lịch trình, làng phân 

công cho năm nhà nuôi năm con lợn giống do làng 

phân phối. Năm nhà này sẽ chăm nuôi, vỗ cho con lợn 

ăn thật nhiều, cuối năm sẽ béo mập ú ụ. Gần đến ngày 

cúng đình, làng sẽ chọn con lợn to mập nhất trong số 

năm con, gọi là “ông lềnh” để làm thịt, đem luộc cả 

con rồi bày vào cái mâm gỗ sơn son thếp vàng làm lễ 

vật cúng Thần Hoàng. Bốn con lợn còn lai cũng ngả 

thịt luộc hết cho cả làng ăn. Lợn được vỗ béo rất kỹ 

nên lớn như thổi. Ăn xong lại nằm nên núc ních những 

mỡ và thường nặng cả tạ . Thịt lợn luộc chấm muối ăn 

với xôi nếp. Miếng thịt lợn toàn là mỡ, ăn vào những 

ngày giáp Tết làm ấm người lên. Trẻ con, người lớn 

đều có phần, cứ bốn người một cỗ. Có người cả năm 

không được miếng thịt, nay được một bữa thoải mái, 

nên mới có câu : Một miếng giữa làng bằng một sàng 

xó bếp ! 

Ông Nội tôi là người có học vị cao nhất làng nên 

được làm Tiên chỉ. Làng nào trọng thiên tước thì chọn 

người cao tuổi nhất làng làm Tiên chỉ. Tiên chỉ là 

người lãnh đạo tinh thần của làng, rất được trọng vọng. 

Cái thủ con lợn lềnh, cúng đình xong được cắt ra làm 

phần cho ông tiên chỉ. Năm nào bà Nội tôi cũng dùng 

thịt thủ này gói giò gọi là giò thủ. Giò thủ vừa béo, vừa 

dòn, ăn với bánh chưng thì tuyệt.  
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Nhưng những bữa cơm ngày Tết, cái thú nhất vẫn 

là được ăn thịt gà sống thiến với xôi nếp. Năm nào Bà 

và Mẹ tôi cũng nuôi một cặp gà trống đã thiến rồi. Ông 

tôi tuy là nhà nho “trói gà không chặt” nhưng thiến gà 

lại rất giỏi. Chỉ một nhát dao lá lúa là ông tôi đã lôi 

được hai trái “cật” gà ra rồi khâu lại. Con gà bị thiến 

chỉ mấy ngày sau là lại sức, ăn rất khoẻ. Gà nuôi riêng 

trong lồng rộng, đủ chỗ đi lại, có thức ăn đặc biệt là 

cám khô trộn với rau muống thái nhỏ. Thỉnh thoảng có 

thả anh ra sân cho thoải mái đôi chân. Tiếng gáy của 

anh chàng thì tệ lắm, không còn vẻ hùng dũng nữa.  

Mấy chị gà mái thấy một đấng nam nhi to lớn, có 

sáp lại, nhưng thấy anh chàng dửng dưng không để mắt 

tới, các nàng nản, bỏ đi. Anh chàng an phận với cái cô 

đơn của mình. Các chàng càng ngày càng lớn phổng 

lên, cặp đùi to tròn, núc ních gấp đôi các chàng không 

thiến, chỉ lang thang trong vườn kiếm ăn, chứ không có 

khẩu phần đặc biệt. 

Ngày 23 tháng Chạp, Bà và Mẹ tôi thịt một chàng 

cúng tiễn ông Táo lên chầu Trời. Ngày 30 tháng Chạp, 

thịt một chàng làm cỗ rước ông bà tổ tiên về ăn Tết. 

Thịt các chàng mỡ vàng ngậy chấm muối tiêu ăn với 

xôi trắng thì không gì ngon bằng.  

Thử tưởng tượng Mẹ tôi mà bày một đĩa thịt gà 

luộc đã bị lột hết da vất đi như bà xã nhà tôi ngày nay 



30   Cuối Đời Nhìn Lại 

thì chắc chắn bị bà Nội tôi mắng cho là nàng dâu 

đoảng. Thịt gà ngon nhất ở cái da, bỏ da đi thì đâu còn 

là miếng thịt gà nữa. Cái màu vàng nghệ của mỡ gà 

không còn, miếng thịt gà nạc trông trắng bệch hết cả 

ngon.  

Con gà cục tác lá chanh 

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi 

Con chó khóc đứng khóc ngồi 

Mẹ ơi, mẹ hỡi mua tôi đồng giềng. 

Đĩa thịt gà luộc có những sợi lá chanh xắt chỉ bày 

lên trên, trông mới đẹp làm sao ! Và ăn cũng ngon làm 

sao ! 

Ngày nay, cái nét văn hoá và hương vị ẩm thực 

quê hương này, các con tôi, các cháu tôi, sau này sẽ 

không còn thấy một chút rung động nào. Chúng vẫn 

khoái một miếng Pizza, môt cái Humburger đầy ắp thịt 

nạc bầm, với cheese của McDonald hay Burger King 

hơn. Chúng ăn từ nhỏ ở trường với bạn bè chúng 

những món ăn này. Bố Mẹ chúng cũng túi bụi với công 

việc hàng ngày, chẳng còn thời giờ bày vẽ nấu nướng 

các món ăn Việt Nam với nhiều gia vị lỉnh kỉnh nữa. 

Fastfood thích hợp với nếp sống công nghiệp hơn. Con 

người rồi sẽ khô cằn với hương vị ẩm thực.  

Tất cả chỉ còn là quá khứ, nỗi nuối tiếc của thế hệ 

già chúng tôi mà thôi !!! 

CVA Hiên Thư 


