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ĐÀ LẠT TRONG TÔI - Xưa và Nay 

 

 

 

 

 

Như thường lệ, sáng nay dậy sớm nằm lười lĩnh trên giường xem tin tức, biến chuyển quanh 
thế giới. Khi chiếc màn gió che cửa sổ có chút ánh nắng rọi chiếu, hé màn nhìn ra ngoài - tôi 
thấy bình minh đã lên cao phía bên kia ngọn đồi nên vội vàng lấy  máy ảnh, làm vài pô để ghi 
lại cái khoảng khắc ánh sáng và những vần mây báo trước cho một ngày - hay ít ra một buổi 
sáng - thật tuyệt vời để đi dã ngoại, ngắm thắng cảnh của Đà Lạt. 
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Hôm qua sau bữa ăn sáng, hai anh em rủ nhau ra quán cà phê Hà Linh, nằm trên con đường 
Hồ Tùng Mậu - nhìn xuống hồ Xuân Hương, tháp tùng là hai phu nhân đi theo để cản đuờng, 
hoặc làm kỳ đà cản mũi những con "nai vàng không chính hiệu" biết đâu đến phá đám. Nói 
cho xôm tụ, để tưởng tượng rằng mình vẫn còn ngon , còn phông độ có vậy thôi, chứ cỡ tôi 
vài tháng, vài năm nữa leo dốc còn không nổi, đèo bồng thêm chi cho nặng vai. 
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Nhìn khung cảnh quanh hồ Xuân Hương ở phía dưới đang lúc nhâm nhi ly cà phê đen, hình 
ảnh và kỷ niệm của những thập niên trước đó thỉnh thoảng vẫn hiện về mỗi khi tôi trở lại Đà 
Lạt. Những ngày tháng đầu tiên khi mới lên Đà Lạt, sáng sớm nào tôi có cái thói quen đi dạo 
một vòng hồ Xuân Hương, sau khi đã làm một tô phở và ly cà phê sữa cho ấm bụng ở một 
quán nhỏ trên con dốc Ngọc Lan, ngồi nhìn xuống bờ hồ. Trong lúc đi dạo, không hiểu sao 
tôi vẫn thường hay hát khẽ cho mình hai bài mình ưa thích nhất, đó là bài "Bên Cầu Biên 
Giới" do Khánh Ly và bài "Cô Láng Giềng" với giọng trầm ấm và truyền cảm của Sĩ Phú, chẳng 
qua là vì cả hai đều gợi cho tôi cái cảm xúc của  kẻ tha phương, giang hồ xa xứ một hôm 
bỗng dừng chân trở về chốn cũ. Lúc em tôi hỏi hồ Xuân Hương có phải thực sự là thiên 
nhiên hay nhân tạo. Dĩ nhiên đây là hồ tạo nên bởi thiên nhiên, nhưng tôi kể cho nó nghe 
chuyện ngày xưa, có một du khách từ đâu đến thấy tôi di dạo bên bờ hồ , tưởng là dân  địa 
phương nên tò mò hỏi câu tương tự. Tôi tỉnh queo trả lời là ban đầu đó chỉ là một cái vũng 
nước nhỏ, nhưng có một người vì rớt vài đồng xu nên đào bới lên tìm kiếm, đào riết nó trở 
thành cái hồ Xuân Hương to đùng như ngày nay. Nếu bảo cái người mất tiền đào ao ấy là 
dân gốc Do Thái, nhiều người sẽ hiểu ngay đó chỉ là câu chuyện bịa đặt, nói dóc cho vui. 

 

Những người tha hương như Sơn nay trở về quê cũ còn có những kỷ niệm của thuở ấu thơ, 
vẫn còn căn nhà từng nuôi mình lớn khôn và bao người thân, bạn bè thuở xưa để giúp họ 
sống iại một thời vàng son của tuổi thơ, tuổi trẻ. Riêng tôi, tôi chỉ còn nhớ lại những gì mình 
đã suy ngẫm về cuộc đời, toan tính cho mai sau mà nay đã hơn bốn thập niên về trước.  
Ngày đó, tôi chỉ biết rằng mình chỉ mơ một giấc mộng rất bình thường, đó là nghề gõ đầu 
trẻ, buông bỏ những khát vọng bước chân vào con đường chính-trị mà nếu dấn thân, tôi 
biết mình sẽ phải dùng những chính sách, thủ đoạn phải làm - cho dù đó là vì chính nghĩa, vì 
dân tộc - nhưng sẽ rất tàn khốc, trái ngược với trái tim mà tôi đã dâng cho Chúa.  

 

Ngày hôm nay, trong giây phút lặng im ngồi đây nhìn khung cảnh rất quen thuộc, thân 
thương, có lẽ chẳng ai biết rằng tôi đã và đang nghĩ gì, không như tình cảm của những du 
khách hay kẻ hồi hương nay trở về để tìm chốn yên vui ngày cũ. Tôi ngồi ở quán cà phê mà 
tâm tư đang sắp xếp lại những biến động xẩy ra gần đây, chẳng hạn như vụ đại tướng Phùng 
Quang Thanh - Tổng Tham Mưu trưởng của quân đội  XNCHVN vừa mới trị bệnh trở về, một 
cái cớ để nhà nước thay đổi lãnh tụ, chuẩn bị cho một thế cờ mới. Đi cùng với chuyện này 
đó là trên mạng mấy hôm trước đăng hình ảnh xe tăng, đại bác trên bao nhiêu toa xe lửa 
được vận chuyển về miền Trung; tin dân Cam Bốt được một vài dân biểu QH của họ dẫn đầu 
gây loạn ở biên giới vùng An-Giang. Mới đây hơn, tin đồn sẽ có lệnh Tổng Động Viên (TĐV) 
ban hành trong nay mai. Chuyện thật hay chăng để hạ hồi phân giải, nhưng ít nhất điều này 
(tin TĐV) cũng có thể là cách để "nhắn tin" cho phương Bắc là Việt-Nam sẽ sẵn sàng đối đầu 
vì lẽ sống còn của dân tộc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l6k0RJ3WvbU
https://www.youtube.com/watch?v=l6k0RJ3WvbU
https://www.youtube.com/watch?v=Tk8XJDjh9fM
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Hơn bốn năm nay, mỗi năm nhiều người trên thế giới càng thức tỉnh, họ càng nhận thấy đa 
số tựa như giống ếch ngồi trong nồi nước đang nấu, mà người ta từ từ tăng dần mỗi ngày 
cao lên 1 độ, cho đến khi chỉ cần tăng thêm một độ nữa thôi, nước ấm sẽ bốc nhiều hơi 
nóng khiến con ếch thức tỉnh và sẽ phải phản ứng. Chung quy, thế giới nói chung và nước 
Mỹ nói riêng - quanh quẩn cũng chỉ xoay quanh một trong ba cái viễn ảnh đen tối có thể xẩy 
ra sau khi người dân đã bừng tỉnh: 

 

a) Mad Max -  ai từng xem phim này năm 1979 có lẽ sẽ hiểu.    

b) Civil War II  giống như nội chiến lần II của Mỹ, hoặc như cuộc cách mạng Pháp 1789. 

c) Thế chiến thứ III 

d) Tất cả ở trên. 

 

 

Nghĩ về những bất trắc ở tương lai, tôi bỗng ví mình muốn được giống như "Chàng Dũng Sĩ" 
trong bài thơ năm xưa, chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để suy ngẫm trong những tháng năm còn 
lại, nên sực nhớ tới miếng đất năm ngoái thấy để biển rao bán, nó nằm giữa hai căn nhà 
trong tấm hình trên, chiều qua tôi lang thang đi dạo khu Xuân-An, tạt ghé qua xem rằng nay 
đã bán hay vẫn còn. Ai ngờ phía đối diện bên kia đường, năm ngoái tôi thấy đang làm một 
công trình xây dựng trên một mảnh đất thật lớn - có lẽ trên cả 1000 mét vuông - tưởng đó 
sẽ là những căn biệt thự hay dẫy nhà liên-kế (townhouse), ai dè đây lại là khu vui chơi giải trí 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mad_Maxhttp:/
http://www.van-hocdalat.org/files/CH_NG_D_NG-S_.pdf
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cho con nít và tuổi trẻ, đã thế lại ong ỏng giọng hát của "mợ" Đàm Vĩnh Hưng, hát cho cả 
xóm nghe từ sáng đến tối. Năm ngoái mà nổi hứng bỏ tiền ra mua miếng đất này thì bây giờ 
có mà dở khóc, dở cười. 

SVT 

01 Tháng 8, 2015 


