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Cả cuộc đời ta lấy không làm có 

đến cuối đời mới biết có là không. 
 

(tác giả vô danh) 
 

 
Lên Đà Lạt mà không ghé thăm mộ người thân, nhất là người mẹ vợ đáng thương, đáng kính 
của mình thì thật quả là vô tình, thất lỗi - cho nên đó cũng thường là nơi đầu tiên vợ chồng tôi 
ghé thăm trước khi đi chào gặp, thăm viếng bà con, bạn bè. Khi xưa hồi còn trẻ, tôi  hay ghé ra 
Vũng Tầu và sau này là Nha Trang, đứng trên bãi biển mà thấy đại dương và trời xanh bao la, để 
thấm cho cái thân phận con người quá nhỏ bé chà là nghĩa lý gì cả, huống gì là đem so sánh với 
vũ trụ và bao nhiêu giải ngân hà, hàng tỉ ngôi sao sáng trên trời. Bây giờ, mỗi lần viếng thăm 
khu nghĩa trang, nó còn nhắc nhở tôi cái vô thường, ngắn ngủi của đời người. Mà quả thật, một 
trong số những người có định mệnh ngắn ngủi đó là mẹ vợ của tôi. Bà là người gốc Quảng 
nhưng mất ở Đà Lạt khi tuổi vừa chỉ mới 49 - nghĩa là hơi ngắn cho cái kỷ nguyên văn minh, tiến 
bộ về y khoa và khoa học.  Tôi dám nghĩ rằng ba vợ của tôi tuy bị mất mát bao nhiêu tài sản lớn 
lao trong đời, nhưng có lẽ không có gì đau khổ, đớn đau bằng mất đi một người vợ, một người 
mẹ duyên dáng, dịu hiền như người mẹ vợ của tôi. Hồi hai đứa mới quen nhau một thời gian, 
thấy con gái mình xưa đến giờ nhút nhát và khó kén chọn, lại có vẻ chịu đèn một tên Bắc kỳ cao 



lòng khòng, gầy nhom; mẹ vợ tôi có lúc lo lắng, bảo trông tướng tôi lưng dài chắc có lẽ lười lắm, 
sợ rằng con gái mình phải chịu cực, chịu khổ. 
Sau khi gia đình chạy di tản từ Đà Lạt vào Sàigòn, thấy tôi khệ nệ bưng một thùng đựng đầy đủ 
nồi niêu, xoong chảo để gia đình tạm dùng trong lúc chờ thời; và tôi còn chịu khó mua bột gạo 
lức cho mẹ vợ tương lai của mình ăn để chữa bệnh chân bị phù thủng, không tiêu hóa được 
nước sau gần một tuần chạy loạn ăn uống thiếu thốn, thất thường. Đến lúc ấy thì mẹ vợ tương 
lai của tôi mới cảm thấy bớt lo. Bảo cái thằng sao thật chu đáo. Trong tấm hìng trắng đen dưới 
đây là ảnh kỷ niệm của gia đình nhà vợ chụp bên bờ hồ Xuân-Hương vào khoảng năm 1967, lúc 
ấy Thúy-Hoa chỉ độ chừng 12 tuổi - mà trong cái truyện ngắn "Ngộ Ái Nị", tôi có dùng tấm hình 
của vợ mình thuở đó ngồi với con gấu bông, gán nàng cho cái nhân vật chính "Cẩm-Linh" trong 
trí tưởng.  Đến lúc trước khi nhắm mắt lần cuối vào tháng 2 năm 1985, mẹ vợ tôi có than một 
câu rằng "nằm đây mà  mình chỉ nhớ con Hoa !". Câu nói ấy thỉnh thoảng vẫn cứ ám ảnh trong 
tâm khảm của tôi một  nỗi buồn trộn lẫn hối hận mỗi khi về thăm viếng mộ, hay những giây 
phút bất chợt nhớ tới. 
 

 
 

 
Một trong những nơi hai vợ chồng tôi thường hay đến ở thường xuyên - bắt đầu từ năm 1999 -  
phải nói là khách-sạn Châu Âu ở số 76 Nguyễn Chí Thanh, mà dân Đà lạt thường gọi là dốc Ngọc 
Lan, vì xưa con đường này có một rạp hát lớn nhất của thị xã và rạp hát này mang tên Ngọc Lan. 
Hai vợ chồng chủ cái  khách-sạn này cũng là bạn học cũ - mà Phước, tên người chồng, cùng là 
bạn học của Thúy-Hoa ở trường Lycee Yersin năm xưa. Sở dĩ chúng tôi chọn cái khách sạn này 
phần lớn vì nó rất tiện cho việc đi lại, nhờ nằm ngay trung tâm thành phố, đi bộ thăm bà con họ 
hàng và đi đâu cũng tiện bằng phương tiện "lô ca chân". Khách-sạn Châu Âu này có lẽ là cái 
khách sạn đầu tiên được cất lên sau năm 1975 và rất được khách du lịch từ Âu Châu ghé đến vì 



Phước nói rành cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, hiểu rõ địa phương dễ như đọc trong  lòng bàn tay, 
vì hắn sinh ra và lớn lên ở đây.  Cuộc đời xẩy ra quả đúng như câu "vật đổi, sao dời", sau hơn 
bao nhiêu năm thường ghé đến ở cái khách sạn Châu Âu quen thuộc, năm ngoái (2014) khi trở 
lại Đà Lạt thì nơi này đã đóng cửa kín mít, ngoài có dán biển đề  vỏn vẹn 3 chữ "Bán Khách Sạn" 
với số điện thoại để người mua muốn liên lạc. Hỏi thăm thì được biết nó được bán với cái giá 
rất "hời" - chỉ có 25 tỷ - và còn dễ dàng thương lượng được. Nghe nói thì vợ chồng Phước đã về 
hưu và di chuyển về Sàigòn để tiện bề giúp hai đứa con đang theo học Đại-Học ở đó.   
 

 
 
 

(thêm một nạn nhân của thời gian, một XQ Sử Quán nổi tiếng một thời ở ĐL nay đã không còn hiện diện) 
 

 



 
Thúy-Hoa còn có một người bạn gái học cùng lớp và còn chơi thân hơn Phước, cũng có một 
khách sạn nho nhỏ ở gần nhà thờ con gà, cho nên tuy có ở xa phố hơn chút xíu - chỉ chịu khó đi 
xuống con dốc Ngọc 
Lan qua bậc thang cấp 
gần bên cạnh (hình kế 
bên) để xuống tới bến 
xe đò cũ, băng qua 
cây cầu ông Đạo và 
leo lên con dốc nhà 
thờ Con Gà, hỏi thăm 
ai tên Thu-Hương 
trong khu nhà Chung - 
hay thường gọi là 
xóm Xuân An - thì có 
lẽ, chỉ những em bé 
chưa biết nói rành là 
không biết mà thôi.  
 
 
Nhìn tấm hình cái cầu thang đi tắt xuống bờ hồ từ trên con dốc Ngọc Lan làm tôi nhớ lại khoảng 
thời gian phải gọi là thần tiên trong những ngày tôi mới lên Đà Lạt, vì cũng nơi này xưa có một 
xe bán Phở rất ngon (hay là tại buổi sáng đói bụng, trời lạnh lại được ngồi húp xì xụp tô phở 
nóng hổi), tôi thường ghé  ăn sáng, rồi gọi uống tách cà phê sữa nóng, ngồi nhìn xuống quang 
cảnh nhộn nhịp của bến xe đò với những chuyến xe nằm ngoan ngoãn, chờ đợi giây phút để lên 
đường - phần lớn là về Sàigòn, hay nhìn cảnh hồ Xuân Hương thưỏ đó vẫn còn nhiều sương mù 
khi mặt trời còn ngái ngủ, dậy muộn khi mùa đông tới. Từ trên đỉnh cao của con dốc Ngọc Lan 
này, tôi đã bắt đầu có những suy nghĩ về cuộc đời, về thân phận của con người - thật khác hẳn 
với con người của chính mình cách đó không quá sáu tháng, khi còn đang ăn chơi xả láng - mỗi 
tháng đóng cho mình một đôi giầy mới, bộ quần áo mới và những dĩa nhựa 33, 45 tua - toàn 

những bản nhạc ngoại quốc – Hit 
Parade -  thịnh hành nhất, và luôn 
có những buổi nhẩy đầm suốt đêm 
tới sáng. 
 
Năm 2008, bốn thằng con lần đầu 
theo gia đình về thăm Đà Lạt, chúng 
nó đều nghe  xưa tôi cũng từng 
giang hồ lên ở đây, nên tò mò muốn 
biết bố của chúng đã từng ở trọ nơi 
nào, sống và đi học một mình ra sao. 
Tôi dẫn cả bốn thằng đi bộ từ trên 
con đường Minh Mạng - nay gọi là 
Trương Công Định - đi xuống đường 



Nguyễn Biểu mà dân quanh đây đều quen miệng gọi là “dốc  Nhà Làng” - chỉ cho chúng nó căn 
nhà chị của nhà văn Tưởng Năng Tiến, nơi mà tôi từng thuê một căn phòng để ở trên hơn một 
tháng khi vừa mới lên đây. Tuy chỉ ở một khoảng thời gian quá ngắn, nhưng đấy cũng đủ cho tôi 
- hơn 10 năm sau - viết thành một truyện ngắn với tựa là "ĐÊM GIÃ TỪ PHỐ NÚI " , để  nhớ lại 
một thời lãng mạn đã trôi qua. 
 

 
Dốc Hòa Bình về đêm 

 
 

Như tôi vẫn thường tâm sự, rằng bắt đầu từ những ngày đầu mới lên Đà Lạt, tôi cái thú đi dạo 
quanh bờ hồ Xuân Hương vào buổi sáng sớm tinh mơ -  vì nhất là để được hưởng cái không khí 
tuy hơi lạnh nhưng rất trong lành, thứ đến là trong cái tĩnh mịch của ban mai tôi dễ cảm nhận 
những gì trong tâm thức bỗng trỗi dậy,  sau một khoảng thời gian dài tiềm ẩn, chôn dấu từ lúc 
tuổi còn thơ cho đến những năm mới lớn, mới biết nếm mùi đời. Trong buổi sáng bình thường 
của một ngày nọ, khi tôi đã đi dạo hết một vòng bờ hồ và đang trên đường băng qua cầu Ông 
Đạo, một cặp du khách có lẽ tưởng lầm tôi là dân địa phương mới đi tập thể thao về nên chận 
lại hỏi thăm, nhờ tôi cho biết nên đi chơi những đâu, chỗ nào,v.v... Tôi thản nhiên chỉ cho họ 
thấy chiếc xe buýt giống như con voi đang rời bến để đi về hướng Trại Hầm. Từ xa, tôi đoán hai 
người du khách này có lẽ chưa chắc đọc được bảng tên nên tỉnh bơ bảo: 
 
- Ông bà cứ đến bến xe phía bên kia đường, đón chuyến xe đò đi Trại Hòm, rồi từ Trại Hòm  
  thì kế đó là Hồ Than Thở và sau cùng là Suối Vàng, thăm mộ Ông Hào… là những nơi nổi tiếng  
  nhất để du khách thường thăm viếng... 
- Úi trời ! sao mà toàn những nơi nghe tên thấy mà  lạnh gáy ! nào là Trại hòm, hồ Than Thở  
  rồi tới Suối vàng... 
 



 

 
 
 

Phải chập sau họ mới hiểu tôi chỉ muốn đùa chút chơi, mà kể cũng lạ - đi đến đâu - từ Sàigòn ra 
đến Huế, thỉnh thoảng tôi cũng bị người đi đường hỏi thăm, chỉ cho họ về đường phố, cứ làm 
như tôi là dân địa phuơng chính hiệu con nai vàng ngơ ngác. Ngay cả trong chuyến đi vừa rồi ở 
Đà Lạt, tôi cũng bị dân địa phương chứ chẳng phải du khách hỏi thăm, chỉ đường. Như thế có lẽ 
sau này khi hồi hương về đây ở,  tôi sẽ dễ dàng hòa nhập với dân ở đây mà cũng có thể sẽ được 
bầu làm Tổ Trưởng khu phố nữa không chừng ! Tôi phóng đại một chút cho vui về chuyện này 
chẳng qua là vì tình cờ kỳ rồi gặp một bác mới đi bầu chức Tổ Trưởng trong xóm về, bác bảo 
rằng chả ai muốn ra tranh cử cho nên chức vụ ấy lại thuộc về người vẫn từng nắm giữ cái ghế 
"lãnh tụ" đó. Tôi cười hỏi bác, như vậy người ta gọi bà ấy là "Tổ Trưởng hay Tổ Bà ?" và được 
bác vỗ mạnh vào vai, cười ha hả nói "Gớm ! Cái cậu này coi vậy mà tếu ghê ta ơi !" 
 

SVT 
 
 
 
 
 
 

 
 


