
   

VIỆT-NAM - Chuyến Đi 2015   
 
Vắng bóng hai cao thủ võ lâm - nhất là hắc đế đại vương - để xem ngài chém gió vung 
vít hầu như hàng ngày thì kể ra cũng là một thiếu xót lớn, như một kẻ ghiền vị đắng mà 
không có cà phê để uống.    

 
   
Tuy chuyến đi của tôi sẽ kéo dài hơn Sơn, mà lâu hay mau cũng tùy vào tình thế, nhưng 
bên cạnh vẫn luôn là 2 cái máy ảnh, 5 ống kính, cái laptop 13" và 1 tablet, 1 iPad (ít nhất 
là 2 cho mỗi món đề phòng hờ), tôi sẽ ghi nhận những hình ảnh, ý tưởng, cảm hứng chợt 
đến trong chuyến đi;  và chỗ nào có "Free WIFE" thì sẽ vào mạng nhắn gửi vài câu, hay 
ít ra một, hai tấm hình. Coi như là một "phóng viên chiến trường", "phóng viên đường 
phố" của các bạn nơi quê nhà.   

 
   
Hơn hai năm trước, trên chuyến lãng du đi ngang qua Huế cùng với vợ chồng thằng em 
và người bạn lên Quảng trị, người bạn ngồi phía trước bỗng che miệng cười rú lên, chỉ 
cho mọi người một hoạt cảnh trông rất quen thuộc ở bên đường. Mọi người nhìn xong rồi 
cũng cười rộ, mà cô em dâu lên tiếng thách thức:   

 
    
- Nghe nói anh Sanh làm thơ hay lém, vậy thử  làm vài câu cho tụi nghe xem...   

 
   
Thấy mọi người đang vui, tôi suy nghĩ mấy phút rồi đọc bài thơ thoáng qua trong đầu cho 
cả xe nghe chơi, bây giờ thì ghép nó chung với hình ảnh của cảnh sông Hương lúc ấy đã 
đi qua:   
 

    
  



   
Có thể, bạn cũng sẽ bắt gặp những hình ảnh đường phố tương tự, mà lúc vội chụp, tôi  
không để ý đến điều tế nhị, chỉ có lúc rảnh ngồi nhìn lại mới thấy nó thật...ngồ ngộ !   

 
   

 
   
nếm mùi bụi đường:   

 
   

 



 

 

  
Du khách Nhật ăn hàng ở Hà-Nội:   

 
   

 
 
   

 
   
"duyên dáng" kiểu ngồi Hội-An   
 

 



 

 

   
 
Cuộc đời vốn nhiều những bất ngờ mà chúng ta không biết trước, không dự đoán 
được, nhưng nhìn lại quá khứ, ngẫm lại dĩ vãng, chắc chắn mình cũng sẽ nhận ra 
được nhiều cái gọi là bất ngờ trong đó - chẳng hạn như có bao giờ tôi ngờ rằng gia nhập 
nhóm LY74 lại gặp tên Sơn lôi kéo mình đến với diễn đàn VHĐL, hoặc ai ngờ mình  
sẽ lấy cô "vợ Đầm" - chẳng phải gốc Tây-Ninh hay Mỹ-Tho, mà lại là đầm Đà-Lạt.     Đúng 
là ghét của  

 

nào trời trao của đó, biết trước thì xưa đã thậm tệ "ghét" con nhà  
giầu, chân dài....cùng là hoa hậu nữa ! 

Còn tiếp dài dài...  
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"Đôi mắt người xưa" có kèm nhèm ? 
Giọng còn thanh thót đã ho hen ? 
"làm sao để giết người trong mộng" 
một thời khờ dại, ta lỡ...quen ! 

 
HAH!HAH!HA! 

 
Khi không đọc đến 4 chữ Đôi mắt người xưa" khiến mình đâm bỗng nổi máu cà tửng, 
trộn với những câu chuyện mà bạn bè hay kể chuyện gặp lại "người xưa"mà hầu hết ai 
cũng thất vọng, tại vì đầu óc quá nhiều tưởng tuợng lẫn lãng mạn, cộng với chút hy 
vọng mà quên khuấy đi sự thật bất biến: là thời gian thường tàn phá cái dung nhan lẫn 
cái ngây ngô, thơ mộng của tuổi trẻ. 
Mà có cần phải lâu lắc gì đâu, chưa tới một năm quay trở lại VN, gặp con nhóc tì Vân 
hàng xóm, nó đã buột miệng: "Trông chú lần này bụng bự hơn năm ngoái !". 

 
Ui chầu ! thế có bỏ mẹ mình không cơ chứ! 

 
Trên chuyến bay, Sơn hỏi mình tính về Đà Lạt mua đất rồi định làm gì ? Tôi chọc hắn: 

 
- Trồng vườn Bơ để bán. 

 
Hắn cũng đáo để, chẳng vừa: 

 
- Chớ dại, xây chùa dễ kiếm bạc và cóc phải làm gì cả; đã thế, người ta còn kính trọng, 
thờ phượng mình nữa. 

 
- Ừ nhỉ. Lại còn có đủ loại trái cây - mùa nào thức nấy - thiên hạ dâng cúng, khỏi phải 
tốn tiền chi ráo. Có điều là phải cạo đầu trọc lóc, tui chắc chắn sẽ xí trai hơn thiền-sư! 
Khó nghĩ à đa ! 

 
Đang còn suy tính chuyện xây chùa, thì nay Sơn đen lại dụ khị, kể chuyện cái nghề lái 



 

 

Taxi - coi bộ cũng kiếm bạc dễ như bỡn. Chừng gặp lại hắn trên Đà Lạt, không biết hắn 
còn dụ mình chiêu gì nữa đây? 
 

 
 
 
 
 
 
Hôm nay vẫn còn chưa quen với múi giờ ở VN, khi người ta ăn trưa thì mình khật khừ 
muốn đi ngủ. 

 
 

Bằng chứng là 4 giờ sáng đã tỉnh như sáo, nên lọc cọc gõ vài hàng chuyện "bà Tám". 
Nhưng cũng đã sách xe chở phu nhân làm một vòng Sàigòn đi công chuyện và ghé ăn tô 
phở ở tiệm Phở Hùng trên con đường Cao Thắng, một doanh-nhân Việt kiều năm 2006 
đã về đây mở thành một chuỗi tiệm (franchise) mang tên Phở Hùng, và một chi nhánh 
nữa ở 241-243 đường Nguyễn Trãi mà mới đầu năm nay, tôi xem những đoạn video của 
cặp vợ chồng trẻ (Kyde & Eric) đi bụi từ bên Nhật sang VN chơi, đoạn đầu có tả về tiệm 
phở Hùng này. Tuy ngon, nhưng không đậm đà bằng Phở Lệ ở đường Võ Văn Tần mà 
tôi thường hay ghé đến, và chắc chắn không thể nào ngon và phẩm chất bảo đảm bằng 
"Phở Bình" của LY74 gần SJ. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ORdkHw4Okp8 
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Hai hôm vừa qua "chả làm gì" cả. Chỉ chạy rông lo giấy tờ, thăm bà con rồi nghỉ ngơi lấy 
sức.  
Tính sáng hôm nay sẽ chạy xuống khu Đề Thám mua vé của hãng Sinh cà phê để lên Đà 
Lạt, không chừng thế nào cũng gặp hai chị em sinh đôi bán báo thường hay dạo quanh khu 
Tây  



 

 

ba lô. Vợ chồng thằng em nghĩ sao nài nỉ, xin anh chị dời lại đến thứ Năm thì tụi em theo 
cùng.  
Năm ngoái cũng hai vợ chồng nó nổi hứng - hay máu tốc kê - chở vợ chồng tôi lên ĐL lần 
thứ II trong cùng một chuyến về VN. Cả  hai cũng đã từng lên ở đấy đã 2, 3 lần - nhưng 
chưa bao giờ được vui bằng chuyến đi kỳ ấy. Có lẽ vì vậy mà tụi nó đòi đi theo lên lần này, 
vì cả tháng sau tôi mới trở lại Sàigòn, đến ở cùng với gia đình ông cậu. 
 
Lần này về, tôi có chủ ý là sẽ quay phim nhiều hơn là những lần trước, không phải vì muốn 
bắt chước theo cái "Đà Lạt Ký Sự" mà tôi đã được xem hai, ba năm trước, nhưng nó đã gợi 
ý cho tôi  vì chuyến này mình sẽ ở lâu hơn, nên có dịp ghi lại vài đoạn phóng sự ngắn, 
sống động để sau này xem và nhớ lại những kỷ niệm, đồng thời để thấy "vật đổi sao dời" 
sẽ như thế nào. 

   

 
  

 
 
 
Đây là quán  B ánh Căn mới mọc lên ở dốc Tăng Bạt Hổ - cho nên ngay cả tấm bảng cho 
tiệm ăn  
cũng chỉ làm tạm bợ - năm ngoái đi ngang tôi chụp để vừa làm "kỷ nghệ", vừa ghi nhớ  
để khi đang lang thang trện phố mà nếu bỗng lên cơn ghiền món này thì ghé tạt vào,  
ăn thử chơi cho biết. Hy vọng quán này vẫn còn và cũng đông khách không kém quán  
Bánh  Căn ở khu Xuân-An. 
 
Đọc bài "41 Năm"của Sơn, nói về tình thầy trò - nhất là về trò PMC, ước gì phải chi mình  
có những học trò giỏi và trung hiếu được như hắn. Hy vọng vì nhờ có chút gì gọi là "đồng  
môn", một thời cùng mài đũng quần chung lớp - trò PMC sẽ cho mình mượn tiền mua nhà  
mua đất xây chùa. Đời vốn chỉ là mộng, mình lỡ có "mị" thêm chút cũng chả sao, chả lỗ  



 

 

vốn tí nào. 
 
Riêng chuyện Sơn & cả nhà ăn mừng Lễ Kim Cương của cha mẹ, đối với thời đại này - đó  
quả là một điều hiếm có, đáng ngưỡng mộ. Không biết Sơn có xem một phim Hàn Quốc  
với tựa đề "My love, don't cross that river" trên chuyến bay - mà rất tiếc đã không còn 
trên  
Youtube cho mọi người coi. Cuốn phim rất chân thực và cảm động nói về mối tình của cặp  
vợ chồng già sống bên nhau khi tóc cả hai người đều như tuyết trắng, cho đến một hôm  
người chồng bạo bệnh ra đi trước, để lại người vợ với nỗi nhớ thương, chỉ mong ngày sớm  
được đoàn tụ với chồng ở phía bên kia thế giới.  Trên đường ra khỏi máy bay đến cửa Hải  
Quan ở phi trường Tân Sơn Nhất, tôi cũng đã nói với Sơn rằng - không biết bọn mình có 
làm 
được như thế hay không, vì trong thời buổi này, sự tự do cá nhân được "tăng trưởng" 
trong  
lúc xã hội và luân lý lại đi ngược chiều và cùng tốc độ, sự đổ vỡ đó sẽ là điều thường tình,  
khó tránh khỏi.  
 
 
Trần Văn Sanh   7/27/15 


