
BÚN MỤ KÉO 

Húê vốn nổi tiếng với sông Hương núi Ngự, những đền đài lăng tẩm... Đã một lần đến 

với Húê, du khách không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thiên nhiên và con người, nó phản 

ánh cả một quá trình hình thành nét văn hóa Húê, thật sự hấp dẫn. Hơn thế nữa, Húê còn 

ẩn chứa trong lòng mình một lối sống riêng biệt ít nơi nào có được, đặc biệt bún Húê đã 

làm nên một thương hiệu...Tuy nhiên qua thời gian, bún Húê dần mất đi cái tinh túy của 

nó, một phần do đời sống hiện đại, hơn nữa bún Húê không được nấu bởi chính người 

Húê! 

Để có thể thưởng thức  ẩm thực Húê qua bún Húê thật sự, xin mời bạn đến với bún "mụ 

Kéo",đơn sơ bên bờ sông Gia Hội. 

Đây là quán bún gánh vỉa hè, nhưng cách đây hơn ba năm, đội Trật Tự Đô Thị làm rát 

quá, nên mụ Kéo đành phải thuê một căn phòng đối diện. Tuy thế nó không đánh mất đi 

cái hồn của bún gánh, để phân biệt với bún tiệm. 

Thật sự thì mình cũng ngại khi dùng từ "mụ Kéo" . "Mụ" không nói lên sự coi thường, 

nhưng nó diễn tả tính bình dân, gần gũi của người bán. Hơn nữa đây là cách gọi chung 

của nhiều người ở Húê. 

Muốn thưởng thức bún"mụ Kéo", bạn hãy đến 20 đường Bạch Đằng, chẳng có bảng hiệu. 

Khoảng 7giờ30 mỗi buổi sáng, dù mưa hay nắng, một chiếc xích lô chở đầy ắp nồi nIêu 

soong quánh, rổ to rổ nhỏ, thau, xô... mới đến. Trên đống đồ lỉnh kỉnh đó, mụ Kéo trạc 75 

tuổi với thân hình nhỏ thó ngồi chểm chệ. Mọi thứ được soạn ra môt cách rất nhanh. Đây 

là quán bún duy nhất mà người bán chưa đến, người ăn đã nhẫn nại ngồi đợi sẵn. Mụ Kéo 

và hai người phụ bán ngồi trên những chiếc đòn bắt đầu múc. Đồ đạc được đặt trên sàn 

nhà, chỉ có hai nồi xáo thịt được kê trên bàn rất thấp. Bún, rau sống đều được bốc bằng 

tay trần.! 

Quán lúc nào cũng đông, mụ Kéo im lặng lắng nghe yêu cầu của từng khách hàng, tay 

thoăn thoắt lựa: Ba chỉ tròn, ba chỉ thẳng, giò khoanh mỡ, giò khoanh nạc, bò song, bò 

nồi, huyết mềm, huyết cứng, cua, chả, da dòn, da mềm, có màu, khoát màu... thật sự thì 

mình không nhớ hết tất cả sự khác biệt  ở đây . 

Khách hàng của mụ Kéo gồm đủ mọi thành phần trong xã hội: Trí thức, lao công, người 

sang, kẻ nghèo... Giá cả thì thật sự bình dân: tô thường 15000đ, tô lớn 20000đ, nếu ăn 

thêm bạn trả khoảng 10000đ.  Nhiều loại bàn to nhỏ khác nhau được bày biện, nhưng đa 



số chỉ xách cho mình một chiếc ghế đẩu, thế là đủ, thậm chí có người còn tìm một chỗ 

dưới gốc cây... 

Mình rất mê bún mụ Kéo, ngoài cái hương vị hấp dẫn của nó, khi ăn xong bạn vẫn thấy 

thiếu thiếu thèm thèm, mà còn thích cái khung cảnh  thật hay. Nhiều lúc mình  nghĩ nếu 

xã hội là hình ảnh thu nhỏ của quán bún mụ Kéo  thì con người  được vui vẻ biết mấy: ai 

cũng được thoả mãn nhu cầu đơn sơ của mình, mọi người bình đẳng, cuộc sống không  là 

một công thức cứng nhắc mà đầy sắc màu như tính đa dạng của tô bún mụ Kéo! 

Nhớ lần gần đây, khi Sơn và Cầm về thăm Húê, chúng mình muốn mời hai bạn ăn sáng. 

Dù một chút ái ngại nhưng rồi tất cả cùng rủ nhau đi bún mụ Kéo. Vừa đến nơi, mình 

nhận ra ngay sự do dự nơi Cầm và Sơn, nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mà theo 

Sơn, ở Canađa được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Mình trấn an rằng chưa từng nghe có ai bị 

ngộ độc ở đây và tất cả cùng ăn. Chẳng biết hai đứa có ngon miệng hay không nhưng khi 

đi uống cà phê Sơn phán một câu xanh rờn: Nếu mụ Kéo ở Canađa thì chỉ sau một ngày 

cảnh sát sẽ khuân về đồn. Mình hối hận vì đã giới thiệu bạn một nơi không phù hợp!? 

Nhưng thật ngạc nhiên, ngày mai khi còn sớm, Sơn điện thoại giục các bạn qua ăn bún 

mụ Kéo, còn ngạc nhiên hơn khi tất cả đã xong,Sơn yêu cầu thêm hai tô cho mình và 

Cầm.Nó bảo chưa lúc nào ăn bún  ngon như ở đây. Mình tin rằng Sơn nói thật lòng và 

chất Húê đã bắt đầu ngấm trở lại với nó. 

Bún Húê đã là một phần của đời sống Húê, ngoài sự ngon miệng nó còn phản ánh cả thực 

tại Húê: cay cay, ngọt ngọt, bùi bùi... Đặc biệt ở chổ chỉ một lần ăn,  hương vị Húê ẩn 

chứa trong tô bún vẫn còn lưu lại mơ hồ khó quên.Mình thầm cám ơn mụ Kéo, cũng vì 

cuộc sống, vẫn còn lưu giữ bản chất độc đáo của bún Húê . 

Các bạn rất thân mến! Nếu có dịp đến Húê mình sẽ rất vui khi được mời bạn một lần bún 

mụ Kéo. Không chỉ là bún mà còn là một lối nhìn...! 

Nguyễn Đức Long 
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