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ĐÀ LẠT - Chuyện Tình của BBH & MQ 
 
Tối hôm thứ tư, PMC gọi, bảo sẽ mời cả bọn đi ăn sáng, hẹn nhau 8 giờ sáng ở quán cà phê 
Nhật Nguyệt - trên con đường  Trần Lê. Ngay hôm sau, tôi quên khuấy mất là Cường đã dặn 
là sẽ có tiết mục "än sáng", phần còn gói xôi ngày hôm trước mua về chưa ăn kịp và sẵn đói 
bụng, nên tôi đã "vô tư" sực phàn hết gói xôi; đến nơi  thấy mọi người hầu hết trước mặt đã 
có mỗi người một tô bún - nếu không phải là tô Mì Quảng thì lại là tô Bún Bò Huế - bốc khói 
nghi ngút. 
 

 
 
Phải nói rằng có lẽ chỉ ở Đà Lạt, mà ngay chính dân tình ở đây, chẳng mấy ai biết câu 
"Chuyện Tình của BBH & MQ". Nghĩa là cứ bước vào một quán ăn nào có bán món Mì 
Quảng, đương nhiên và chắc chắn 99% là phải có món Bún Bò Huế đi cùng, cứ như là một 
cặp tình nhân đời đời đi đôi, mãi mãi gắn bó với nhau trên nhiều ngã đường của quê hương 
đất nước, nhưng nhiều nhất có lẽ chỉ ở Đà Lạt. Bảo đảm là khi đọc cái tựa đề của bài này, 
dám chắc nhiều người sẽ gãi đầu gãi tai, thắc mắc "mình ở Đà Lạt đã lâu (hay cả đời), sao 
chưa hề nghe nói gì về chuyện tình này cà ?". Giờ thì biết tỏng ông cụ rồi chứ gì? 
 
Kể dài dòng văn tự như thế cũng chỉ vì, tuy hôm đó đã dằn gói xôi trong bụng, nhưng thấy tô 
Mì Quảng trên bàn và mọi người mời mọc ăn chung cho vui, tôi đành gọi một tô nhỏ ăn 
thêm cho biết. Chẳng ngờ, một quán cà phê lại bán món Mì Quảng ngon hơn quán ở khu 
Xuân-An. Vậy là biết thêm một nơi bán Mì Quảng ăn ngon miệng để mai này quảng cáo, giới 
thiệu cho bạn bè, hôm nào nhỡ có thèm món BBH, chắc chắn sẽ đến quán này thử cho biết, 
xem có ngon hơn chỗ mình đã từng nếm mùi rồi. 
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Nếu dùng câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" thì không được chính xác cho lắm trong cái 
hoàn cảnh buổi họp mặt của VHĐL hôm ấy, vì theo phản ứng tự nhiên, không ai bảo ai - 
Thúy-Hoa, Thu Cúc, và Thu - ba người phụ nữ gom lại với nhau ở một góc để trò chuyện. Phe 
đàn ông, trong đó có cả "Cô" Thủy, tuy đến hơi trễ nhưng cũng góp mặt với nhóm bạn học 
cũ. 
 
Tôi vì chưa quen thân với ai cả cho nên thỉnh thoảng chỉ góp vào vài câu, hỏi thăm về tình 
huống, cuộc sống ở Đà Lạt, nhiều nhất chắc có lẽ là với PMC, vì ngồi gần cạnh bên bạn, hỏi 
thăm chuyện làm sao để cướp...à không, mở một chương mục ngân-hàng ở Việt-Nam. Phần 
lớn, tôi nghe Thủy nói chuyện - mà chả biết ai đặt cho chàng cái biệt hiệu "Cô" Thủy, có lẽ tại 
cái tên "Thủy" nghe không được đực rựa gì cho lắm, cộng với một vài "truyền thuyết" nào 
đó khiến cho chàng ta bị bạn bè gán ghép cho cái biệt hiệu thật quái ác. Nhưng nói gì thì nói, 
không ai ngờ sau này Thủy lại cua được học trò của cô giáo - người yêu cũ, trẻ hơn chàng 
khá xa. Nhưng đời vốn chả ai được toàn hảo, được cái này thì mất cái kia, có vợ trẻ chắc 
Thủy cũng phải chiều nàng mệt nghỉ.  
 
Câu chuyện đưa đẩy thế nào mà tôi nghe Sơn, Hưng, và Thủy hào hứng, sôi nổi kể chuyện 
những toa thuốc bí truyền của vua Minh Mạng, những thứ rượu thuốc đại bổ kiểu chồng 
uống vợ khen. Năm ngoái, trong một chuyến di lịch về miền Tây, ở trong một khách sạn 
tường vách xây không được kiên cố cho lắm. Một cặp vợ chồng dân Bắc kỳ mà có lẽ ông 
chồng được uống vài ly rượu loại "cường dương đại bổ". Tối đến nghe tiếng cô vợ cứ gào 
thét, rít lên câu: "Ối giời ơi ! anh giết em, anh giết em", làm hàng xóm phòng bên cạnh mất 
cả ngủ. Nghe hai vợ chồng vật nhau trên giường huỳnh huỵch và cô vợ thì cứ sung sướng, 
gào "Ối giời ơi ! anh giết em, anh giết em"....khiến ông du khách phòng đối diện cùng hành 
lang, có lẽ chịu không nổi đành phải hét tướng lên "Có câm mõm không, hay muốn ông giết 
hết chúng mày bây giờ ! ".  Chẳng biết có phải vì sợ câu hăm dọa hay tấn tuồng "anh giết 
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em" cũng vừa được hạ màn, chấm dứt  đúng lúc, cho nên sự yên tĩnh đã được trả lại mọi 
người ngay sau đó. 
Trừ ông khách bị mất ngủ kia ra, tôi thắc mắc không biết lúc ấy sẽ có bao nhiêu người phụ 
nữ, người vợ mong muốn được những một màn "giết chóc ngọt ngào" như thế, nhưng sau 
nguyên một ngày bị anh hướng dẫn viên lùa theo đoàn người như lùa bò, lùa vịt - đi hết 
chỗ này đến chốn nọ - hai vợ chồng tôi mệt phờ câm, mấy phút sau khi cái vụ "anh giết em" 
chấm dứt, cả hai cũng đã vội ngáy ngủ khò. 
 

 
Thủy - PMC - Trung 
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Sau lưng PMC là Hưng & Thu Cúc đang "âm mưu'' bàn chuyện xây cất nhà cửa. 

 
 
Trước khi cả bọn chia tay - hẹn nhau dịp khác, PMC quả là một người có tánh chăm sóc bạn 
bè đến nơi đến chốn, mà tôi nghĩ có lẽ nhờ cái đặc tánh tốt này, cộng với tài năng trong 
nghề nghiệp, đã đưa PMC lên chức Giám Đốc ngân-hàng nhà nước, đó không phải là một 
điều dễ làm. PMC gọi điện thoại cho cô trưởng phòng kế toán dưới quyền mình ngày trước, 
dặn cô nàng thấy ai tên TVS đến mượn tiền thì gọi báo công-an ngay lập tức ! Đùa chơi thôi, 
chứ nghe chàng dặn dò cấp dưới cũ của mình, giúp bạn học cũ mở một trương mục, tôi thấy 
còn yên tâm hơn là một mình khơi khơi vào đưa mớ tiền gửi một nơi lạ hoắc. 
 
Bề gì đi chăng nữa, nghe nói chàng PMC có căn biệt thự rộng hơn 300 m2, cùng lắm thì mình 
có chỗ đến cắm dùi ăn vạ, chả chết thằng tây nào cả.  Xin cám ơn mọi người đã bỏ những 
giây phút đầm ấm với gia đình để đến gặp hai tên Vịt kiều lạ hoắc sau hơn 42 năm, nhất là 
đối với tôi, một tên học trò lơ tơ mơ, lười biếng ít đến trường, không quen biết ai mấy. Thôi 
thì trước lạ sau quen, bây giờ mà không quen thì sau này tôi có về đây cắm dùi, hoặc "lên 
non tìm động hoa vàng", mà thành phố này có chút xíu "đi dăm phút đã về chốn cũ", không 
quen ở riết rồi cũng thành quen. 
 
Trưa hôm nay, định gọi điện thoại mời rủ hai vợ chồng Dzung-Dzung sáng mai lên nhà ga xe 
lửa, ghé tiệm phở Phi Thuyền làm tô phở cho ấm bụng, không ngờ chí mén gặp nhau. Dung 
gọi trước và rủ hai vợ chồng tôi đi ăn sáng ở khu Bùi Thị Xuân. 
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Chắc chắn sẽ có thêm chuyện để kể. Giờ thì đến lúc  gà phải vô chuồng. Ở Đà Lạt này ăn dễ 
mà ngủ cũng dễ, không khéo chả mấy chốc mình lại "phát tướng" nhưng chưa chắc sẽ giầu 
to. Ở đó mà mơ với mộng ! 
 
SVT 
09 Tháng 8, 2015 


