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HÀNH TRÌNH VỀ ĐÀ LẠT - V (Hết) 
 

 
 
 
 

Bất cứ cuộc hành trình nào, cũng như một đời người, đều có khởi nguồn và trạm dừng chân 
cuối cùng. Tôi sinh ra ở giữa lòng Hà Nội, theo bố mẹ lang bạt vào Nam và hầu như hơn 20 năm 
lớn lên  và trưởng thành ở Sàigòn - chỉ một khoảng thời gian ngắn 73-74 là tôi đã tình cờ lên và 
ngụ ở Đà Lạt - rồi sau đó theo làn sóng di dân ra nước ngoài năm tháng Tư năm 1975. 
 
Nếu bảo rằng đương nhiên tôi phải có nhiều kỷ niệm ở Sàigon hơn tất cả mọi nơi thì không sai 
mà cũng chẳng là đúng hẳn. Lý do là vì như người ta thường nói "phẩm hơn lượng", nghĩa là 
những gì đáng nhớ vẫn là những kỷ niệm quan trọng và  mang ấn tượng thật sâu đậm, còn lại 
chăng phần lớn của dĩ vãng cũng chẳng có gì nhiều để đáng nhớ, thêm vào đó Đà Lạt đã là nơi 
đưa tôi đã gặp một người và đã đưa tôi vào một khúc quanh lớn nhất trong đời, chính vì thế mà 
tôi thường hay nhắc , hay kể về những chuyện kỷ niệm ở Đà Lạt hơn là ở Sàigòn, và nhất là đó 
sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời mình. 
 
Chuyến về Đà Lạt vừa qua đã khiến vợ tôi gặp lại được người bạn học cũ sau hơn 45 năm không 
gặp, còn tôi - tôi cũng không ngờ có ngày gặp lại Chi, một "nhóc tì" hàng xóm của Hoàng Như 
Sơn năm đó hình như Chi cũng chỉ vừa mới 12, 13 tuổi, và gặp luôn cả Dung - cô bạn học cùng 
lớp mà không hiểu sao, xưa tôi vẫn nghĩ cũng chỉ là một "cô bé má đỏ môi hồng" học cùng 
trường và cũng là em họ của Sơn.  
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Ngày gặp lại "bé" Dung ở quán Cà phê Rose, Dung nay đã là bà nội, bà ngoại nhưng tôi không 
thể nào không nhận ra vì Dung vẫn còn cái nụ cười hiền lành và đôi má phúng phính, đỏ hồng 
như ngày xưa. Rất ít người mà từ bé tới lớn - tuy qua bao nhiêu thập niên - mà vẫn không hoàn 
toàn thay đổi, vẫn có thể nhận ra sau bao năm xa cách, Dung là một trong những người thuộc 
loại người này, và ngay cả đến giọng nói cũng thế. Ngày hôm đó, tôi đã lỡ hẹn với thằng em nên 
không có nhiều thì giờ để trò chuyện với cô bạn học cũ, đành hẹn lại năm sau, khi tôi sẽ trở lại 
không những lần nữa và nhiều lần mai sau. 
 

Nhờ Dung cho tôi biết là Chi - cô bé hàng xóm 
năm xưa - vẫn còn ở Đà Lạt với chồng và một cô 
con gái,  ngày hôm sau tôi ghé đến khách sạn mà 
Chi hiện đang làm ở đó, nghề của Chi bây giờ là 
cai quản, trang hoàng hoa cho toàn thể khách 
sạn, nhất là trong những dịp lễ, ngày hội thảo của 
các công sở, v.v...Hôm trước nói chuyện với Chi 
qua điện thoại, trong giọng nói ấy tôi nhận ra nỗi 
vui mừng trộn lẫn cảm động vì không ngờ có ngày 
tôi đã tìm và gặp lại cô bé nhóc tì hàng xóm ngày 
xưa.  Mấy lần đầu về Đà Lạt, tôi bỏ công lái xe 
lòng vòng đi tìm lại nhà của hai "nhóc tì" này 
nhưng hàng xóm bảo không ai biết hay đã dọn đi 
đâu. Ai có ngờ tôi đã đi tìm lộn địa chỉ mà Dung 
bảo sau năm 75 đã thay đổi, mà nhất là tôi đã 
quên mất đoạn đường vào nhà Sơn - chứ từ con 
đường Yersin rẽ vào Phạm Hồng Thái tôi còn nhớ 
rõ là qua cây cầu nhỏ rồi đến khúc quanh có một 
căn nhà trồng những cây hồng mà đến mùa thu 
hoạch thì trên cây đầy những trái hồng to lớn, 
nặng trĩu đầy cành - rồi đi một đoạn nữa sẽ đến 



3 
 

căn nhà của Sơn, ngay cạnh bên căn nhà của gia đình Chi - bố của Chi là chú Giảng, tài xế cho TT 
Nguyễn Hợp Đoàn thuở bấy giờ. Chi kể lại  đó là những tháng ngày tuy gia đình sống trong cảnh 
nghèo khó nhưng ít ra vẫn được bình an và hạnh phúc, mang lại đến nhiều kỷ niệm tuổi thơ êm 
đềm trong lòng. 
 
Trong cuộc đời, buồn vui luôn lẫn lộn. Mới ngày nào gặp lại người bạn học cũ và hai cô hàng 
xóm năm xưa, tháng sau đã nghe tin Hoàng Như Sơn đã qua đời. Hạnh phúc và khổ đau thường 
luôn đi với nhau, giống như bất cứ loại phương tiện di chuyển nào mà con người đã sáng chế - 
như chiếc xe đạp, xe hơi và ngay cả đến xe bò cũng phải có cách để tăng tốc độ và cái để thắng. 
Đau khổ là cái bàn thắng để con người có lúc phải chậm lại, tạm dừng chân - đừng để mình lỡ đi 
quá trớn mà quên đi những nguy nan còn rình rập ở phía trước, vì đường đời chẳng bao giờ 
bằng phẳng, yên ổn mãi. Tôi còn nhớ những tháng ngày đầu tiên ở Đà Lạt, đó là những giây 
phút thần tiên nhất trong đời của tuổi thanh niên, nhưng tôi biết chắc chắn nó sẽ không mãi 
mãi tồn tại, như con đường thẳng nào rồi cũng phải có ít nhất một khúc quanh. Ngay lúc đó tôi 
đã linh cảm đây cũng là một khúc quanh lớn trong đời, nhưng không thể nào hình dung nổi nó 
đã quan trọng và sâu đậm đến mức nào, cho đến khi lần trở lại Đà Lạt trong chuyến đi hai năm - 
2012 - trước đây. 
 
Một trong những ngày xa xưa khi còn đi tìm hiểu thế nào là đau khổ, thử thách đang chờ đợi 
mình phía trước mặt, tôi tình cờ được hội kiến một nhân vật rất bí ẩn và có những khả năng mà 
có người từng ví như là Khổng Minh - Gia Cát Lượng của thời  Tam Quốc Chí. Được biết qua một 
thông tin của một nguời bạn làm báo chí, người sĩ quan được nhắc đến này mang cấp bậc Trung 
Úy , nghe nói là một trong những sĩ quan cố vấn, tùy tùng cho Tỉnh Trưởng ĐL, vì được giao 
phó, nhờ "giữ dùm" bởi  lá thư của một vị tướng tư lệnh, sau chiến dịch Hạ Lào 1971(còn gọi là 
Chiến dịch Lam Sơn) - khi vị tướng này được tin là miền Bắc đã treo giá $5 triệu đồng (tiền 
VNCH thời bấy giờ) - còn sống hay chết - cho cái mạng của người sĩ quan tuy tùng này. Một 
trong những câu trả lời của viên sĩ quan này cho câu hỏi của tôi là bao giờ chiến tranh Việt Nam 
mới chấm dứt thì anh ấy bảo rằng "sẽ sớm thôi, nhưng từ Bắc chí Nam sẽ phải gặp nhiều gian 
truân, đau khổ". Tôi không hiểu ý nghĩa của câu trả lời này cho đến khi mình được an toàn ở 
trên chuyến tầu Green Wave, đem tôi rời khỏi Việt-Nam trên đường đang vào hải phận Phi Luật 
Tân ngày 28 tháng 4, 1975 - mới biết rằng nếu miền Nam có thắng cuộc, chỉ mất vài năm - hay 
cùng lắm là một thập niên - thì cả nước có lẽ đã chẳng đối diện với những khó khăn và vất vả 
vẫn còn kéo dài mãi cho đến giờ phút này. 
 
Trước ngày tôi trở về Sàigòn để theo đuổi bậc Đại-Học, người Trung Úy này đã tặng tôi cuốn 
sách "Học Thuyết và Tư Tưởng Chính Trị của Quản Tử", và bảo rằng rất tiếc là tôi đã không còn 
ý định theo đuổi chuyện chính-trị, vì theo anh tôi có những cá tánh và kiến thức - biết  thế nào 
là một chính trị gia - mà quan trọng hơn hết, khi tôi biết thế nào là "khi như rồng, khi như rắn" - 
một triết lý về chính trị, một cái nhìn  tổng quát nhưng sâu sắc về đời người - của Quản Tử mà 
hơn 10 năm sau tôi mới hiểu thấu đáo ý nghĩa của nó. Có thể nói, người sĩ quan này là người đã 
ban tặng cho tôi một cái la bàn (compass) dùng để giúp tôi định hướng, và một cái gương soi để 
hiểu những góc cạnh  mà người thường ít khi nhìn thấy - nói chung, đã dẫn đưa tôi vào một 
khúc quanh khác của cuộc đời. 
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Nghĩ cũng lạ, nếu nói về phương diện địa vị thì giống rồng thường ở trên vị trí cao, còn rắn thì 
luôn luôn ở dưới đất, thấp hơn nhiều. Nếu dùng  hai quốc gia trên thế giới để biểư tuợng, so 
sánh một cách đại khái (trên mọi phương diện - văn hóa, quân sự, kinh tế...) mà chúng ta đã 
từng sống, từng trải qua thì có lẽ Hoa Kỳ và Việt-Nam sẽ là hai quốc gia mà tôi muốn nói đến. 
Tạm gạt qua một bên cái huyền thoại dân Việt là dòng giống "con Rồng, cháu Tiên" (vì nếu quả 
thật là như thế thì tôi cũng chẳng biết có bao nhiêu loại Rồng, mà chẳng lẽ lại có loại rồng thật 
dỏm trên cõi đời :) .  Tôi không biết, mà cũng chẳng quan tâm gì về những người Việt kiều khác 
đã, đang và sẽ quyết định chọn Việt-Nam để về hưu, dưỡng già. Tôi cũng dư biết rằng sẽ có hai 
quan điểm tương phản: đồng ý và chống đối về cái quyết định ấy, vì đó chẳng qua cũng chỉ là 
những cái gọi là cái Âm-Dương (hay "Rồng Rắn") thường đi đôi trong mọi vấn đề - không bao 
giờ tách rời khỏi nhau có thế thôi. Ngoài ra, theo cái triết lý hay chiến lược của Quản Tử thì con 
rồng bay cao mãi cũng sẽ có lúc đáp xuống để nghỉ, còn giống rắn lúc yếu nhất - thất thế nhất - 
là lúc nó đang lột da để có một lớp da mới hơn, già dặn và thâm sâu hơn. Khi còn được như 
"rồng" thì phải hành động như giống rồng, khi mình như con rắn đang lột da, bắt đầu dần yếu 
đuối thì phải chuẩn bị chốn ẩn náu, nương thân. Tôi thấy có những người tuổi đã lớn, thay vì 
phải buông bớt những nhọc nhằn, họ lại đeo thêm những gánh nặng khác - như mở mang, 
khuyếch trương thêm cơ sở thương mãi, sản xuất, v.v...giống như người đang cố gắng bơi 
ngược dòng, chẳng mấy chốc cũng phải chóng buông xuôi, vội vã vứt bỏ những công lao vừa 
tạo dựng một cách thật phí uổng. 
 

 
 

Nẫy giờ tôi nói nhiều về những thứ có vẻ như lung tung,chẳng liên quan, dính dáng đến cái đề 
tài "Hành trình Về Đà Lạt", nhưng thực ra đó mới chính là những nguyên do đã đưa tôi đến việc 
gọi là tìm về cội nguồn, mà nguồn gốc đây chẳng phải là nơi mà tôi đã sinh ra hay đã lớn lên, mà 
là nơi đã nẩy sinh trong tôi những khái niệm, chân lý khác thường về một đời người . Trên con 
đường lên Đà Lạt chuyến đầu trong năm ngoái, tôi đã gặp một ông từ California đi cùng với cô 
em gái từ Sàigòn , và ông kể là ông đã về hưu được vài năm, vợ ông chưa đến tuổi hưu và đã 
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dùng hết những ngày nghỉ cho nên đã không tháp tùng theo ông về Việt-Nam chuyến này. Hỏi 
ông nếu có sự chọn lựa, thì ông sẽ thích được về hưu ở đâu thì ông ấy bảo rằng đương nhiên sẽ 
là ở Việt-Nam ; không như nhiều người khác sẽ chọn tiểu bang California, vì đó là nơi họ sẽ 
được hưởng mọi quyền lợi - một lời hứa của chính phủ - cho những kẻ đã từng đi làm và đóng 
thuế sau bao thập niên. Tôi nghĩ rằng về phần tâm linh, ai cũng muốn "hoàn toàn" đặt tin tưởng 
vào Chúa, vào Phật (hay những vị thần linh nào đó) mà về phần vật chất thì có lẽ họ tin tưởng 
nhiều hơn về lời tuyên bố của chính phủ địa phương đã hứa với họ, vì nghĩ khác hơn sẽ mang 
đến nhiều nỗi lo âu, khúc mắc cần phải dùng đến đầu óc để nghĩ cách giải quyết. Ít người có cái 
tánh tò mò và đa nghi - thuộc loại bậc thầy của Tào Tháo - như tôi cho nên chuyện đó cũng 
chẳng lấy gì làm lạ. Đó là tôi chưa đề cập đến chuyện sự thật  đã bị che dấu, dư luận và tin tức 
bị bóp méo cả hàng chục năm nay khiến con người trở thành ù lỳ, sống thụ động như máy móc 
tìm vui trong những trò chơi, máy móc điện tử mới phát minh ra mỗi ngày. Hơn 6 thập niên 
trước, người ta tính rằng cứ mỗi người về hưu thì sẽ có đến 25 người đi làm để nuôi họ; rồi con 
số ấy dần dà thu hẹp cho đến cái viễn ảnh trong một ngày rất gần, chỉ cỡ 3 người đi làm đóng 
thuế sẽ phải nuôi 1 người ăn lương hưu trí - cứ như thế thì (1) một là thuế má rất cao cho 
những người còn đi làm, (2) hai là lợi tức hưu trí sẽ bị cắt giảm rất nhiều - có thể hơn 1/2 -  giải 
pháp thứ ba (3) là quỹ hưu trí phải vỡ nợ, xóa sổ làm lại từ đầu mà kết quả cũng chỉ là quyền lợi 
bị cắt giảm trầm trọng; hoặc đó sẽ là sự tổng hợp của chuyện người đi làm phải đóng thuế cao 
hơn và người hưởng lợi thì sẽ bị cắt giảm một cách tương xứng. Kinh khủng hơn tất cả (4) là 

làm sao "xóa sổ" bớt đi những "chủ nợ", hay khiến rút 
ngắn lại cuộc sống của họ để đỡ phải trả tiền hàng 
tháng.  Đằng nào thì cũng đến "La Mã" cho cái gọi là kế 
hoạch ăn lương hưu trí của người dân Mỹ nói chung và 
của Việt kiều nói riêng. Đưa ra điều này quả là sẽ chẳng 
mang lại lạc quan tí ti ông cụ nào cho người đọc, nhưng 
đó là sự thật, là những trường hợp sẽ có thể xẩy ra - 
ngoại trừ những chuyện bất ngờ,  thần kỳ khác sẽ giúp 
đất nước này thoát khỏi bài toán kinh tế hóc búa mà tôi 
chưa tài nào nghĩ ra. Hy vọng là những điều tôi suy đoán 
về tương lai hoàn toàn sai lầm, vì đó là tương lai của 
những đứa con, cháu và thế hệ tới sẽ hoàn toàn lệ thuộc 
vào đó. 
 
Trở lại chuyện trong lúc thăm dò vấn đề nhà cửa, đất đai 
ở Đà Lạt, tôi tình cờ được một Việt kiều từ Mỹ về đưa đi 
xem những miếng đất mà ông ta làm chủ và muốn bán. 

Tôi không nhớ rằng câu chuyện bắt đầu từ đâu, nhưng đại khái cũng đề cập đến chuyện Việt-
Nam và Đà Lạt sẽ là nơi lý tưởng nhất để về sống, nhất là cho những người về hưu thích yên 
tĩnh. Có một điều nghịch lý là ông ta cũng vừa mới sang Mỹ, và tiết lộ rằng chỉ cần bỏ ra vài chục 
ngàn USD là ông ấy sẽ có thẻ xanh còn nhanh và rẻ hơn là bỏ ra $150 ngàn USD để đầu tư vào 
một dự án xây trường học nào đó ở bên Mỹ mà tôi đã từng thấy đăng quảng cáo trên nhiều tờ 
báo lá cải ở California và ngay cả ở Việt-Nam. Nghĩa là trong lúc quảng cáo, khiêu gợi những gì 
tốt đẹp, tiện lợi và sẽ mang nhiều sung sướng đến cho những kẻ muốn về Việt-Nam mua đất, 
xây nhà thì ông ta đồng thời lại muốn bán đất, lấy tiền càng nhanh càng tốt để được thoát khỏi 
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nơi này và sống ở một nơi người ta gọi là "thiên đường hạ giới", ở tiểu bang mà mùa hè trên bãi 
biển thường có nhiều cô gái tóc vàng với thân hình rực lửa, thật hấp dẫn như theo lời ông kể. 
Một câu chuyện của rắn nay lại muốn thành rồng và con rồng đã mỏi mệt chỉ muốn hạ cánh 
nghỉ ngơi không hơn không kém. 
 

Nếu ai hỏi tôi 
điều gì ở Đà Lạt 
khi xưa đã mang 
lại cho tôi cái ấn 
tượng sâu đậm 
nhất thì tôi phải 
nói rằng đó là 
những giàn hoa, 
bụi hoa đủ loại 
mọc dại bên 
đường, cộng 
thêm nếp sống từ 
tốn, chậm rãi , rồi 
những con dốc 
lên dốc xuống, 
cho đến cả cái thi 
vị gọi là  "trời 
thấp thật gần", 
tạo cho tôi cái 
cảm tưởng con 

người ở đây rất gần gũi, thân cận - không như cái ồn ào náo nhiệt ở Sàigòn, mỗi người là một 
hoang đảo riêng tư; thêm vào đó là cái giá lạnh của đồi núi khiến  người ta có lẽ dễ gần lại với 
nhau hơn. 
 
 
Hành trình về Đà Lạt của tôi - nếu khách quan nhìn từ  cao độ trên 30,000 mét -  chẳng qua 
cũng chẳng dị biệt gì với cuộc hành trình trong đời của bao nhiêu người khác. Cũng phải khởi 
đầu từ một điểm và sẽ chấm dứt ở một điểm. Khoảng cách giữa hai điểm còn tùy vào định 
mệnh đưa đẩy và sự  hiểu biết, chấp nhận cái giá phải trả của từng cá nhân, nhưng quanh đi 
quẩn lại cũng chỉ bấy nhiêu - cũng chỉ là "sanh, tử, bịnh, lão". Ở Sàigòn tôi có nhiều thật, về 
những kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ, tuổi mới lớn với nhiều hoài bão trộn lẫn cả những phẫn 
nộ trong xã hội thời bấy giờ, nhưng nó chưa đủ để khiến tôi thực sự trưởng thành cho đến khi 
tôi lên ở Đà Lạt. Có lẽ chính vì quá lưu tâm về những kiến thức để đời đó đã khiến tôi trở thành 
một kẻ rất thờ ơ -  lơ tơ mơ - về chuyện tình ái, tại đầu óc lúc ấy chỉ luôn hướng nhìn về tương 
lai. Cũng may là nhiều hình ảnh nên thơ của Đà Lạt, nhất là những kỷ niệm lãng mạn mà tôi đã 
vô tình gây ra và lưu lại vẫn còn lẩn quẩn trong tiềm thức để trở thành đề tài cho những vần 
thơ, truyện ngắn cho tôi viết kể lại trong những ngày tha hương lưu lạc ở một quốc gia khác, 
nơi chốn thật xa lạ khác. 
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Trên con đường đời - hay bất cứ trong một cuộc hành 
trình nào - nếu có được một người bạn  để cùng đi với 
mình thì đó là một diễm phúc lớn lao nhất trong đời. Thú 
thật là nhiều lúc tôi không hiểu chính mình đã chọn Thúy-
Hoa - hay Thúy-Hoa đã chọn tôi - định mệnh đưa đẩy để 
chúng tôi trở thành hai người bạn đời, thoáng đó mà đã 
hơn 40 năm trôi qua. Nếu ví von đặt cho Thúy-Hoa là con 
rùa thì tôi là con thỏ; Thúy-Hoa nhút nhát bao nhiêu thì 
tôi đôi lúc lại bặm trợn, ba gai bấy nhiêu - nghĩa là hoàn 
toàn trái ngược nhưng nhất thiết - như cái nồi với cái nắp 
- thứ triết thuyết Âm Dương. Trước ngày quen tôi, Thúy-
Hoa đi xe hơi cũng chóng mặt, đi đò thuyền cũng buồn 
nôn, đi máy bay cũng dễ xây xẩm...đại khái, chính hiệu 
con nai vàng tiểu thư Đà Lạt; lấy phải ông chồng có máu 
lãng tử, thích ngao du riết rồi bây giờ đã quen, cũng bụi 
đời, sương gió như tôi. Đã bao nhiêu lần chúng tôi đi từ 
Châu Đốc ra tận Hà Nội, và từ Hà Nội xuôi nam bằng đủ 

mọi phương tiện chuyên chở: xe buýt, máy bay, xe đò, tầu bè, thuyền, xe lửa - chưa kể tôi từng 
đã lái xe gắn máy đi đường xa liên tỉnh, hơn cả tiếng đồng hồ; hoặc chen chúc, len lỏi trên 
đường phố lớn ở Sàigòn, Đà nẵng, Huế, Hà Nội...mà ai hỏi Thúy-Hoa có cảm thấy sợ khi ngồi 
phía sau xe cho tôi lái, nàng thường cười cười trả lời : Quen rồi! mình cứ bình tĩnh mà...run, có 
thế thôi! :) 
 
Còn tiền, còn sức, còn gân 
sân chơi dẫu lớn cũng ngần ấy thôi 
nằm đây mà ngẫm sự đời 
thấy toàn là lỗ, mà lời cũng không ! 
thôi thì ta cứ cà nhông... 
 
 
SVT 


