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Không ngờ chuyến trở lại Đà Lạt - lần thứ II cùng trong một chuyến hồi hương - lại gặp nhiều 

chuyện vui và người cũ. Trong lúc Thúy-Hoa hội ngộ cùng với một người bạn học đã hơn 45 

năm không gặp, còn tôi được gặp lại hai "nhóc tì"- cô bé hàng xóm và cô bạn học cùng lớp. 

Không hiểu sao, lúc nhìn hình trên mạng tôi lại nhận không ra cô "nhóc tì" má hay ửng đỏ và nụ 

cười  răng khểnh, nhưng lúc gặp lại nhau ở quán cà phê Rose thì tôi nhận ra Dung ngay, chẳng 

có "oong đơ" hay khác biệt gì cả - ngoại trừ cái nét già đi thì đương nhiên chả có thằng tây bà 

đầm nào mà tránh khỏi. Ngoài Dung ra thì nhờ xem hình ảnh trên diễn đàn, tôi cũng nhận ra 

ngay PMC - hình sao thì ngoài cũng y chang như vậy - có điều chàng nói chuyện rất điềm đạm và 

chững chạc (chuyện ! cựu giám đốc ngân hàng mà lị !). 

 

 

Trước giờ nghe Sơn đen tả hình, tả cảnh  "người đẹp Sông Pha" mà lắm chàng trai VH một thời 

đã nghệch mặt, thờ thẫn; hôm gặp nhau ở quán được bạn Cường giới thiệu từng người, nay 

mới biết mình chính thức đuợc gặp mặt người có cái "huyền thoại" của thời trung-học. Không 

biết khi xưa XD đẹp cỡ nào, nhưng nghĩ lại mình hồi đó quả là may mắn vì nhờ tánh lơ tơ mơ, 

chứ không thì cũng dám không chừng cũng bị Sơn đen ghi tên vào sổ  để kể lại bú xua chẳng "la 

mua" tí nào :) 



 

Tuy nói chuyện với "nhóc tì" Dung không được bao lâu, nhưng cũng đủ biết hoàn cảnh cũng 

chẳng khác chi như bao nhiêu người đã ở lại, được cái là Dung và gia đình cũng vẫn còn tồn tại 

sau bao biến cố của thời đại, nhất là trong trong cái thời gọi là bao cấp. Tôi vẫn tự thắc mắc 

rằng tại sao ngày xưa học chung lớp mà tôi mãi cứ tưởng là "nhóc tì" học dưới mình một lớp ? 

Có lẽ tại trong đầu óc vẫn còn mang cái ấn tượng một cô bé đứng thấp hơn mình cả cái đầu, lúc 

đó chắc học cỡ lớp 10 hay 11 là cùng. Ai dè nay mới biết mình thưỏ đó quả là "đại" lơ tơ mơ. 

Thêm vào đó, khi đọc cái lưu bút của Dung, tôi gãi đầu gãi tai, thắc mắc cả mấy hôm, không biết 

mình đã "viết" những giòng chữ đó từ hồi nào? vì xưa nay chả hề viết vào một cuốn lưu bút 

nào, và cho ai. Chừng nghe Dung bảo đó là tuồng chữ của một người ranh mãnh, nhái chữ viết 

của tôi để chọc nhóc tì Dung. Thì ra vậy! Gớm, cái người nào ma mãnh đó, tôi gặp  thì sẽ kí đầu 

cho một cái, khóc cũng cóc thèm dỗ :) 

 

Cường kể chuyện là  thầy An thỉnh thoảng đưa bài cho Cường kiểm duyệt và sửa lỗi chính tả 

trước khi tải lên mạng, bây giờ thì thầy gửi cả đống bài, hầu như giao phó hết cho chàng cựu 

"Giám Đốc Đếm Bạc" - cũng mất nhiều thì giờ hưu trí của chàng. Bởi thế, cóc dám đề nghị là 

chàng thử sửa bài cho nhà văn Duyên-Em (tự Sơn đen), vì chỉ sợ Cường sẽ chu mỏ bảo "U chầu 

u chầu !  xúi chi rứa chuyện kinh thiên động địa, ác ôn này hỉ ?" Dù sao đi chăng nữa,  lúc 

Cường tình nguyện lái xe hơi đưa hai vợ chồng tôi trở về khách sạn, ngồi trong xe tôi cũng  ngứa 

miệng - thọt lét người mang danh tiếng là "gạch-nối" cho cả nhóm VH ở Đà Lạt - chỉ chỗ trống ở 



trước mặt bảo "Sao taxi mà lại không có cái đồng hồ kilômét?bộ tính chém du khách Vịt kiều lơ 

tơ mơ như tớ phỏng ?". Cũng may, chàng Cường chỉ cười toe. 

 

Sáng sớm hôm sau, sau khi đi dạo chụp hình quanh bờ hồ, tôi chạnh nhớ câu "Lối xưa xe ngựa 

hồn thu thảo…", nên đã ngoắc tay gọi một người xe ôm, đưa tôi đến con  đường Nguyễn Du, 

nơi nhà của thầy CBA một thời mình đã từng viếng thăm, vậy đó mà đã hơn 40 năm trôi qua.  



 
(nhìn từ phía hướng đường Trần Quý Cáp) 

Con đường ngày xưa trong trí tưởng chỉ là một con đường nhỏ với hàng thông cao ngất, rậm 

rạp hai bên đường, nay đã được mở rộng thêm, chưa kể là có một nơi nghỉ dưỡng (resort) rất 

sang trọng mới mọc lên phía bên trái, cũng trên con đường Nguyễn Du từ phía bờ hồ đi vào. Lúc 

đứng trước cổng nhà của thầy CBA, thấy cửa khóa im lìm, căn nhà bên ngoài trông vẫn còn toàn 

vẹn, không đến nỗi hoang tàn, đổ nát như những căn biệt thự bỏ hoang, vô chủ khác. 



 

Theo giá thị trường bất động sản ở Đà Lạt bây giờ thì mảnh đất này thôi cũng đủ trị giá cả chục 

tỷ bạc, tôi chỉ làm lạ là tại sao căn biệt thự của thầy vẫn còn trơ trơ cùng tuế nguyệt hơn 4 thập 

niên qua, và chợt nhớ vài câu thơ mình đã viết lên từ thưỏ trước, với cùng một tâm trạng: 

bao năm lưu lạc xa đất nước 

chàng lên non tìm lại thầy xưa  

phong cảnh vẫn còn như thưở trước  

thầy đã yên mộ một chiều mưa. 



 

 

Đà Lạt bây giờ mùa này đã thôi hết những cơn mưa dầm dề, hết còn những đêm dài se lạnh, 

nhưng trong buổi tối ngày đầu trở lại, một cơn bão từ miền Trung đã tạt ngang khiến đêm nghe 

gió rít và lạnh tê tái; hôm sau thì thời tiết hoàn toàn trở lại bình thường cho tôi thấy và nhớ đến 

cái nắng ấm áp của Đà Lạt giống như thuở mình mới lên cái thành phố núi đầy mộng mơ này 

cách đây đã hơn 40 năm. Hơn bốn mươi năm trôi qua cái vèo huống chi là chỉ hơn hai tháng tôi 

đã về đây. Thoáng chốc đã chỉ còn là đôi ba ngày trước khi tôi phải trở về với cái quê hương thứ 

hai của mình. Hôm nay là ngày để nghỉ ngơi, xem email và viết lách chút đỉnh; ngày mai phải lo 

giặt giũ áo quần, mua sắm thêm chút ít cho người nhà, người thân, rồi còn phải lo gói hàng, 

đóng thùng, làm dăm ba chuyện lỉnh kỉnh, lặt vặt, v.v...Gửi lại đây ít hàng để cám ơn bạn bè đã 

mở lòng đón tiếp, hẹn sẽ gặp lại các bạn dài dài ở VN, nhất là ở Đà Lạt, để có dịp cùng nhau kể 

lại những mẫu chuyện của tuổi học trò, một thời vàng son của bất cứ ai cho dù nó mới qua, đã 

qua hay sớm chóng qua; vì trong bạn - tôi đã tìm lại những mảnh đời vốn tưởng mình đã lơ là, 

đánh mất; và cũng như "nhóc tì" Dung - cho dù bây giờ đã là bà nội, bà ngoại của dăm ba đứa, 

trong tôi Dung cũng vẫn là cô bé có cái răng khểnh, má luôn luôn đỏ ửng - những kỷ niệm và 

hình ảnh xưa vẫn sống mãi mãi trong lòng của chúng ta, chẳng bao giờ thay đổi, chỉ dần nhạt 

nhòa trong trí tưởng khi đầu óc sẽ không còn được sáng suốt, tàn lụi dần theo thời gian. Bởi 

thế, còn nhớ được những gì của nhau, xin bạn hãy chia sẻ để chúng ta còn có hội để được cười, 

được khóc nếu có thể - trong nỗi vui sướng - khi ta được tìm lại chính mình qua bạn hữu, qua 

tình thân còn lại từ thưỏ xa xưa. 
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