
HÀNH TRÌNH VỀ ĐÀ LẠT 
 
 
Cuộc hành trình nào về Đà Lạt kể từ năm 1999 tới nay, lần nào cũng bắt đầu bằng một chuyến 
ghé thăm công ty du lịch Sinh Cafe ở đường Đề Thám. Vợ chồng tôi thường mua vé của công ty 
du lịch nổi tiếng với dân ngoại quốc, nhất là dân Tây ba-lô - vì họ làm việc rất đúng theo nguyên 
tắc của nước ngoài. Nghĩa là luôn khởi hành đúng giờ, cho dù trên chuyến xe 45 chỗ có khi chỉ 
lèo tèo vài người - như năm 2008 chẳng hạn, cả chuyến xe chỉ có gia đình tôi 6 người và thêm 2 
người khách ngoại quốc. Sau đó là tài xế không dừng để đón rước khách vẫy xe dọc đường - 
ngoại trừ khách đã mua vé trước và dặn đón họ trên tuyến đường lên Đà Lạt, và tài xế lái xe rất 
cẩn thận, phải gọi là quá cẩn thận chạy đúng tốc độ quy định, vì hớ hênh là sẽ bị Cảnh Sát Giao 
Thông (CSGT) phạt nặng, giam bằng lái - nếu không chịu "bôi trơn", hay nhờ "Cụ Hồ" năn nỉ 
dùm. Trong khi đó, có những hãng xe khác thì tha hồ mà lao nhanh, vượt mặt một cách rất nguy 
hiểm - vì họ ỷ đã có "ô dù" to che chở. Chưa hết, tài xế xe của hãng Sinh Cafe không bao giờ đưa 
hành khách đến những nơi gọi là "cơm tù", đó là những trạm dừng chân có quán ăn mà từ chủ, 
nhân viên tới môi giới (bây giờ hay gọi là “Cò”) thường nổi tiếng là dữ như gấu, ai không chịu 
vào ăn là có chuyện. Tôi cứ nghĩ, thôi - mình đi du lịch luôn tiện dư thời giờ để ngắm cảnh, chả 
có gì vội -  thà chậm mà chắc ăn. 
 
 
 

Buổi sáng sớm hôm 
lên đường, trong 
lúc chờ đợi xe đến 
đón - khoảng vào 
lúc 7:30 sáng - tôi 
hay la cà đi dạo 
quanh  mấy con 
đường bên cạnh 
như Bùi Viện, Phạm 
Ngũ Lão; thấy cảnh 
đời thường nào mà  
sau này về có 
chuyện  để kể, tôi 
chụp vài ba tấm 
ảnh để dành - như  
tấm hình cái nhà 
hàng Crazy Buffalo 

mầu đỏ chét này, cách đây không lâu, đó là một khách sạn mà tôi đã bị mất ngủ cả đêm, vì tiếng 
nhạc mở ầm ĩ đến gần 2 giờ sáng mới chịu ngưng từ cái quán Bar Go-Go phía đối diện. Quả là 
vật đổi sao dời - nhất là trong cái bối cảnh kinh tế vươn lên của một quốc gia sau hơn 25 năm bị 
đè nén, đi thụt lùi. Nhiều nơi tôi thấy mới năm ngoái còn khai trương, mở  quán có múa lân, có 
ban nhạc sống với kèn trống rất ư là hào nhoáng, nhộn nhịp, thế mà qua năm sau về đã thấy 
biến đâu  mất, thay vào đó là cái doanh nghiệp mới, thương hiệu cửa hàng hoàn toàn khác lạ. 



 

 
 
 
Sống ở Mỹ coi như đã gần 4 thập niên, tôi từng thấy cứ mỗi lần kinh tế suy thoái, hãng xưởng 
đóng cửa thì số người thất nghiệp dĩ nhiên phải tăng theo, mà đa số thường hay sống theo kiểu 
"để mai tính" - nghĩa là sống trên từng tấm ngân phiếu lãnh lương phát hai lần mỗi tháng. Sau 

vài tháng mà không có tiền trả 
tiền nhà, tiền nợ thì coi như lên 
đường sống kiếp không nhà, 
không cửa. Đấy là một xã hội 
tân tiến, văn minh vượt bực 
như thế mà không tránh khỏi 
hình ảnh những kẻ tha phương 
cầu thực, ngủ bờ ngủ bụi thì 
đừng nói chi là Việt-Nam lại có 
thể tránh khỏi. Chỉ cách vài 
trăm thước, nơi có đám du 
khách - cả Việt lẫn ngoại kiều  - 
đang tấp nập, tụ tập và háo 
hức chờ giây phút xe chuyển 
bánh lên đường đi đến những 
nơi xa lạ, phong cảnh đầy 



quyến rũ để tiêu tiền - tôi thấy có hai thanh niên đang rũ người ngồi bó gối ngủ gục với cái túi 
ny-lông bên cạnh, có lẽ đựng vỏn vẹn cái quần, chiếc áo của họ để thay đổi.  
 
Trong lúc đang bần thần, chưa biết mình sẽ làm được gì cho họ, một thanh niên khác bán vé số 
với hai đôi chân tàn tật - đang lết dần lại ở đoạn bên kia đường. Tôi hồi tưởng lại những hình 
ảnh tương tự như thế khi lần đầu tiên - sau hơn 25 năm trở lại cố hương - và đã thầm nghĩ 
rằng: mỗi năm người ta dành dụm tiền nong, ngày nghỉ để du lịch DisneyLand, hay những 
chuyến du thuyền khắp Âu Châu, thế giới - sao mà mình lại cứ đâm đầu về chốn này, để  chứng 
kiến cảnh trầm luân của đời thường khiến cho tâm hồn  và cảm xúc cứ  lên xuống y như người 
ta cưỡi những roller coasters ở các khu giải trí khắp nước Mỹ, có điều là thiên hạ thì thích thú, 
la hét khản cả họng trong lúc mình chỉ biết đứng nhìn mà chỉ biết thở dài.  
 
  
 

Đối với xã hội  bên Ấn-Độ 
thì có lẽ những hình ảnh 
này rất thông thường, vì họ 
cho rằng mỗi người sinh ra 
đời đều có một định mệnh, 
những kinh nghiệm mà họ 
muốn trải qua, để sau bao 
nhiêu karma - tái sinh hay 
luân hồi – khi nào linh hồn 
đã hiểu thế nào là vô 
thường, thế nào là đau khổ 
và từ đâu mà đến, lúc ấy thì 
họ mới thoát khỏi cái gọi là 
vòng lẩn quẩn của đời 
người. Trong khi đó, kinh 
thánh của Thiên Chúa giáo 

cho rằng Chúa Jeus xưa đã có lần bảo : "Cái nghèo khó sẽ luôn luôn ở cùng với loài người", và 
càng nghĩ - tôi càng thấy thấm câu nói ấy vốn chẳng sai vào đâu, vì chung quy - cả nhân loại 
không sanh ra đời cũng một lúc, luôn luôn có kẻ trước người sau, cộng thêm cái gọi là : "9 người 
10 ý" - thì làm sao có sự quân bằng, bình đẳng cho tất cả ? Biết thế, nhưng hình ảnh người 
thanh niên tật nguyền ấy vẫn ám ảnh trong đầu óc tôi mãi cho đến ngày hôm nay và không biết 
đến bao giờ trong mai sau. 
 
 
 
Một trong những thứ tôi hay mua đem theo trước khi xe chuyển bánh là  tìm vài tờ báo Việt 
ngữ để đọc giết thì giờ cho chuyến đi có thể kéo dài  từ 6 đến 7 tiếng, tùy đoạn đường tốt, xấu. 
Quanh khu  phố Tây ba-lô ở đường Đề Thám thì có cả đội ngũ người bán báo, bánh kẹo, bản đồ 
và đồ lưu niệm... lúc nào cũng đảo qua đảo lại, loanh quanh nơi những hàng quán, khách sạn và 
những  chiếc xe buýt vừa đậu lại, đón tiếp hành khách. Trong nhóm người bán hàng rong đó, 



lần đầu tôi gặp một cô gái bán báo từ năm 1999, 
mua dùm cô hai, ba tờ  báo để mở hàng, sau cuộc 
trò chuyện tôi biết quê cô ở mãi tận xứ Quảng, vào 
Sàigòn để kiếm ăn và gửi tiền về quê giúp gia đình. 
Từ đó về sau, mỗi lần hai vợ chồng tôi dùng hãng 
Sinh Cafe để lên Đà Lạt hay những chuyến du ngoạn 
về miền Tây, tôi thường gặp lại - không phải chỉ 
riêng cô  bán báo này - mà là hai cô gái bán báo 
giống hệt nhau như đúc. Hóa ra đó là hai chị em 
sinh đôi, và nhìn bề ngoài, chắc ít ai có thể nghĩ "cô 
bé" này tuổi cũng trên 28 và đã có chồng, con mà 
lương người chồng chỉ đủ trang trải phí tổn hàng 
ngày, muốn dành dụm thêm thì cả hai cô đều phải 
trở lại làm nghề bán báo - tuy không phải đi lang 
thang qua nhiều khu phố khác như nghề bán vé số - 
chỉ loanh quanh vài con đường quanh khu Đề Thám 
này thôi. 
 
 
 

 
 
 
Xưa tôi thường lên xuống Sàigòn - Đà Lạt như cơm bữa, nhiều đến nỗi tuy dù có ngủ gà ngủ gật 
trên xe đò (thường là với một trong hai hãng:  xe đò lớn Thống Nhất hoặc xe Minh-Trung, nhỏ 
hơn chỉ 12 chỗ), tôi vẫn đoán biết mang máng rằng mình đang ở tỉnh lỵ nào, thị xã nào. Chẳng 
hạn như lúc xe chạy thật êm thắm, không bị ổ gà và tiếng người lơ xe còn liếng thoắng mời gọi 
những người mang hành lý đứng bên lề đường, tôi biết mình vẫn còn đang trên xa lộ Biên Hòa; 
khi xe bắt đầu lắc lư, nghiêng phải nghiêng trái và chạy chậm lại, đó là lúc xe vào địa phận ngã 
ba Long Thành - Long khánh, nơi có đoạn đường xấu nhất vì thường hay hư hại, nhiều ổ gà - nơi  
hai tuyến đường tách những chuyến xe đò ra hai ngã - ngã đi về hướng Vũng Tầu, ngã tiếp tục 
lên Đà Lạt. Muốn kiểm chứng là mình đúng hay sai, chỉ cần hé mắt nhìn hai bên đường, chắc 
chắn tôi sẽ thấy cánh rừng cây cao su mọc dầy đặc, kín mít như đang chạy lùi lại phía sau. 
Chừng hơn hai tiếng sau, khi xe ỳ ạch, mệt nhọc như đang leo dốc, tôi có thể bảo đảm rằng 
mình đang ở đâu đó trên đoạn Đèo Chuối, tức là đã đi ngang qua Phương Lâm, Định Quán 
không xa. Tôi thường hay tỉnh ngủ khi bắt đầu cảm thấy có gió mát lạnh lùa vào trong xe, và 
chắc chắn hơn khi mũi mình đánh hơi, ngửi được hương vị mùi trà thơm quyện trong không 
khí, biết mình đang tiến dần vào thị xã Bảo-Lộc; và sau bữa ăn trưa, độ chừng 2 tiếng nữa là sẽ 
đến Đà Lạt. 



 
 
 
Hơn 40 năm sau, hành trình lên Đà Lạt từ Sàigòn - trung bình cũng vẫn phải mất trên dưới 6 
tiếng đồng hồ, kể cả thời gian dừng chân để hành khách đi vệ sinh và cho bữa ăn trưa. Trong 
hoàn cảnh chiến tranh thì con đường này thường hay bị đắp mô, cầu cống bị giật xập để tạo 
khó khăn cho kẻ thù địch; cộng với chuyện đất lở, đất lún,v.v... khiến di chuyển bằng bất cứ 
phương tiện nào cũng chậm chạp, khó khăn. Vậy mà 40 năm sau giải phóng, giao thông trên 
con đường này vẫn ù lỳ, chậm chập - cho dù đã xây xong 20 km con đường cao tốc trước khi 
vào thị xã Đà Lạt, giảm được 30 phút thay vì gần 1 tiếng đi con đuờng cũ. Chẳng qua vì chính 
quyền trung ương lẫn địa phương (bây giờ chả hiểu sao, người ta hay dùng chữ "sở tại" thay vì 
địa phương như ngày trước) không có một kế hoạch thống nhất để trùng tu, xây cất, cộng thêm 

với cái gọi là công trình 
bị "cắt xén", ăn bớt một 
cách vô tội vạ - cho nên 
có nhiều đoạn đường 
mới sửa xong năm 
trước, năm sau đã bị hư 
hại, suy sụp nhanh 
chóng, nghe nói đâu 
như  vì nhờ cái sáng 
kiến có một không hai 
trên thế giới đó là loại 
"bê tông cốt tre" (dùng 

tre thay vì dùng cốt sắt) để "tiết kiệm" tài sản của dân. Không thể tưởng tượng nổi ! đó là câu 
dịch lại thật chính xác từ chữ "unbelievable" mà tôi đã lầm bầm trong miệng trong lúc nhìn 
đoàn xe nối đuôi nhau bị kẹt lại 1 tiếng đồng hồ ở đoạn sắp lên đèo Bảo Lộc vì đang có công 
trình sửa chữa ở phía trước. 



 
Cho dù lên xuống Đà Lạt đã bao nhiêu năm, bao nhiêu bận, nhưng mỗi lần xe vào thành phố và 
từ trên cao nhìn xuống thấy hồ Xuân Hương ở phía dưới, lòng tôi vẫn cứ bồi hồi, giao động - mà 
có lẽ, trong tâm thức đã làm sống lại bao nhiêu kỷ niệm sâu đậm chìm sâu trong ký ức - nhất là 
nó khiến cho tôi nhớ lại cái cảm tưởng đầu tiên hơn 40 năm về trước, rằng tiền kiếp không 
chừng tôi đã từng sinh ra và lớn lên ở đây.  
 
 

 
 

 

Về phố cũ tôi trở về phố cũ 
Đồi thông buồn gió vẫn lạnh hơi sương 

đi ngang qua cúi nhìn con nước 
hồ im thăm thẵm mộng bình thường. 

 

Đó là bốn câu thơ tôi đã viết lần đầu tiên sau hơn 25 năm trở về thăm nơi chốn mà mình đã 
một thời lang bạt, tạm ghé qua - xưa tưởng là nó sẽ mãi thuộc về dĩ vãng, của kỷ niệm, nhưng 
chẳng ai ngờ, có thể đây cũng là nơi tôi sẽ trở về - khi không còn sức để đi -  sống những ngày 
còn lại của đời người. Đà Lạt mỗi năm mỗi thay đổi theo thời gian, đó là điều tẩt nhiên, là lẽ 
thường tình; nhưng sau bao lần về thăm tôi thấy có một điều thay đổi tuy âm thầm mà sâu sắc, 
khiến tôi trầm tư, suy nghĩ không biết sau này nơi đây vẫn còn là nơi thơ mộng, lãng mạn và  



người Đà Lạt vẫn còn lịch sự, dễ thương như ngày xưa. Chẳng riêng gì Đà Lạt, từ miền Trung cho 
đến tận mũi Cà mau, đâu đâu cũng có sự hiện diện, cũng nghe giọng nói của dân miền Bắc - mà 
từ xưa tôi vẫn biết sẽ có một cuộc di dân như thế tất nhiên xẩy ra sau khi đất nước đã hòa bình. 
Tất cả đều phải theo cái quy luật: ở đâu có sự tự do hơn, dễ sống hơn thì ở đó sẽ thu hút đông 
dân số hơn. Một người xe ôm - dân chính gốc ở đây -  ngồi uống cà phê và tâm sự với tôi, rằng 
người Bắc mới vào họ sống rất cần kiệm, kiếm được 10 đồng thì họ chỉ tiêu có 6 hoặc 7 là nhiều 
nhất, trong khi đó dân Đà Lạt khá lắm là để dành được 1, 2 đồng. Thành thử, khi gặp khó khăn 
và không đủ tiền để sinh sống, dân Đà Lạt dần dà bỏ đi trong khi dân miền Bắc lại nương theo 
họ hàng - những kẻ đi trước - sẽ dần dần trở thành số đông trên thành phố cao nguyên, thơ 
mộng này. 

 

Cầu Ông Đạo về đêm 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ấp Ánh Sáng năm 2009 (bên trái) và 5 năm  sau, dẫy nhà phía bên phải nay là cánh đồng trồng rau, 
trồng hoa của thị xã, dùng cho những mùa lễ hội. 

 

 

Một vài hình ảnh quen thuộc ở ĐL 

 
 



Một tên du khách chịu chơi và  gan cùng mình  ở đồi Mộng Mơ... 

 

SVT 


