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Ai đã từng ở Đà Lạt mà không hề biết nơi gọi là Nguyệt Vọng Lầu thì quả thật là người cù lần, cả 
đẫn nhất thị-xã, cho dù người ấy không hảo ngọt - không thích ăn chè - nhưng ít nhất cũng phải 
một lần ghé lên phố chơi. Tuy đã từng đi ngang qua quán chè này đã bao lần, nhưng tôi chưa hề 
một lần ghé, vì xưa chỉ có 1 tiệm chè mà tôi thường hay vào ăn, đó là tiệm chè Dạ Thảo cũng 
nằm phía trên con dốc Minh Mạng này - nay đã không còn từ sau năm 1975. Khi theo đứa em 
trai lái xe trở lại Đà Lạt lần thứ nhì trong năm 2014 vừa qua, một chuyện mà từ trước đến giờ 
chưa hề làm - chẳng qua là vì sau bao nhiêu chuyến xuôi ngược Nam-Trung-Bắc và đã suy nghĩ 
kỹ lưỡng, vợ chồng tôi chọn Đà Lạt là nơi mình sẽ quay về và sống trong những ngày còn lại - khi 
không còn sức để mà làm những chuyến bay ngàn dậm,  kéo dài gần như cả nguyên ngày trên 
mây. 
 
Cuộc hành trình lần này là để xem xét về vấn đề thị trường đất đai, nhà cửa ở Đà Lạt hiện nay ra 
sao - có bị "đóng băng", bán không chạy - như hiện tình chung cho cả nước. Do đó, lúc đi ngang 
qua tiệm chè Nguyệt Vọng Lầu này, thấy tấm bảng đề chữ "BÁN ĐẤT", sẵn cái máy ảnh trong 
tay và lười ghi những chi tiết vào cuốn sổ, tôi chụp đại một tấm làm tài liệu để sau này nếu 
muốn gọi liên lạc với người chủ miếng đất rao bán. Xưa không biết bao nhiêu chàng Võ Bị,  với 
cái phù hiệu Alpha mầu đỏ đeo trên vai, trong bộ đồng phục trông thật oai phong oai vệ - cuối 



tuần thường đưa những tà áo dài tha thướt vào quán này để tâm sự và chỉ cần ngồi nhìn môi 
nhau cũng đủ thấy cái vị ngọt ở đầu lưỡi. Bây giờ tôi không biết quán này còn hoạt động nữa 
hay không, sao lại treo cái bảng bán đất nơi cửa sổ che cái tầm nhìn xuống con dốc ở phía dưới 
thay vì ở một góc khác. 
 
Ngoài những tiệm chè, tiệm bánh, và các quán cà phê  - như quán cà phê Tùng, Tao Đàn, Hương 
Sơn hoặc Hạnh Tâm bên bờ hồ - vào những ngày cuối tuần hay những dịp lễ thường đông 
khách,  ai lên Đà Lạt phải một trải nghiệm ít nhất là một lần,  đứng hoặc ngồi lê la trên các vỉa 
hè ở góc đường Minh-Mạng, Tăng Bạt Hổ để gọi uống một ly sữa đậu nành thật nóng hổi, đi 
kèm với dăm ba cái bánh Xu, bánh Cốm, bánh Đậu Xanh, v.v…nhìn thiên hạ, ông  đi qua bà đi lại 
- hay lãng mạn hơn là nhìn những cặp nhân tình ôm nhau đi khung trời về đêm giá lạnh. Bảo 
đảm, đi một lần rồi bạn sẽ cảm thấy ghiền, thấy nhớ khi rời xa cái phố núi đầy sương với những 
cái kỷ niệm ấm cúng đó. 
 
 
 

 
 
Nhưng sự thật thì bạn cũng phải nên cẩn thận, đề phòng vì bây giờ nghe nói có những người 
mua loại bột đậu nành pha, hay làm toàn bằng chất hóa học sản xuất từ Trung Quốc, uống vào 
sẽ thấy vị cũng không khác chi mấy nhưng dĩ nhiên rất là độc hại. Nếu là một phóng viên, nhà 
báo ở đó, chỉ cần giả vờ hỏi mua lại bã đậu nành để đem về cho heo ăn, xem người chủ quán 
sẵn sàng bán thay vì đem đi đổ rác. Nếu họ không có một số lượng bã nhiều  như sữa đậu nành 
họ bán, ít nhiều gì người ta đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, đi con đường tắt để kiếm lời, 
quên đi cái luật Nhân Quả cho mai sau. 
 
Nếu như bạn vẫn còn đói bụng, thích những món ăn vặt và không muốn vào nhà hàng vì sợ chặt 
chém, không ngon, hay chẳng có cái không khí vui nhộn, tấp nập thì mời bạn ghé sang khu chợ 
Hòa Bình, nơi có bậc thang cấp dẫn xuống khu chợ dưới mà ban  đêm nó thường trở thành khu 
ẩm thực cho dân địa phương và du khách có máu liều, muốn thử những món ăn lạ.  Tôi tình cờ 



bắt gặp một cô gái có 
một nụ cười thật 
tươi, ngồi bên cạnh 
vừa gọi món ăn, vừa 
giải thích cho anh 
chàng ngoại quốc - 
bạn hay là người yêu 
tôi chẳng rõ, vì đứng 
phía xa chụp lại với 
cái ống kính telé. 
Chàng trai ngoại quốc 
này tay đang cầm cái 
bánh  "Pizza Đà Lạt" - 
một sáng kiến rất 
thịnh hành hiện nay ở 
đây mà vật liệu chỉ là 
cái bánh tráng với 1, 

2 cái trứng gà đánh ra và trải đều trên bếp than, nướng với những gia vị như hành lá, tôm khô 
và có khi cả xúc xích thái mỏng nữa. Nhìn đôi bạn hay đôi nhân tình này ngồi cạnh bên nhau ăn 
uống, thì thầm nói chuyện mà thấy lòng chợt thở dài, tiếc cho cái thời vàng son như thế của 
mình mới đó mà  đã qua tự bao giờ, đã phôi phai lùi dần vào dĩ vãng. 
 
 
 
Phải thừa nhận rằng ngay từ năm 1999 - lần đầu tiên trở về thăm lại Đà Lạt cho đến giờ, tôi 
chưa hề gặp một người ăn xin ở cái thị xã nhỏ bé này mà tôi từng nghĩ, có lẽ tại cái lạnh khiến 
cho những người không gia cư, không nơi nương tựa phải tha phương đi những chốn mà khí 

hậu ấm áp hơn, dễ 
sống hơn - như ở 
Sàigòn chẳng hạn. Chứ 
đêm mùa đông ngủ 
ngoài trời ở đây thì chỉ 
có nước lạnh cóng, có 
khi lạnh thấu xương 
khó mà chịu nổi. Vậy 
mà sáng hôm nay, lúc 
đi bộ leo lên ngọn đồi – 
con đường mang tên Lê 
Thị Hồng Gấm -  nơi khi  
xưa có Trung Tâm Tạm 

Giam, tôi thấy hai người đang nằm co quắp ngủ say trong căn chòi lót gạch với mái ngói xây cho 



du khách dừng chân, đứng nhìn quang cảnh hồ Xuân Hương ở phía dưới. Không biết đây có 
phải là hai người say rượu nên cóc cần biết trời lạnh hay không, nhìn quanh tôi chẳng thấy vỏ 
chai bia, hay chia rượu nào, hy vọng họ chỉ ghé tạm qua đây rồi sau đó lại lên đường xuôi nam.  

Cuối bờ hồ cách chỗ hai người này nằm không xa, có một miếng đất mà người ta quảng cáo là 
"đất vàng" - đang  cần bán  mà mỗi mét vuông chỉ có 140 triệu đồng - nghĩa là 14 tỷ đồng cho 
100 m2 - đủ để xây một mái nhà tranh nho nhỏ cỡ 5m x 20m. Uổng một điều là người ta không 
cho câu cá trên hồ Xuân-Hương, chứ có miếng đất và xây cái nhà ở đó, mỗi sáng sách cần câu 
xuống kiếm vài con cá về chiên hay kho, coi bộ cũng dư sức sống qua ngày. 

Ở Việt-Nam có một trong những điều vô cùng nghịch lý, đó là số thu thập bình quân của người 
dân trong nước không tới $3 triệu đồng một tháng - hoặc $36 triệu cho một năm - theo thống 
kê thì gần như thấp nhất ở Đông Nam Á, thế mà giá nhà cửa, giá đất thì  lại  chẳng thua gì ở bên 
Mỹ; nếu tính theo kiểu dân nghèo  ở Mỹ với số lương bèo nhất là $9/giờ - nhân cho 2010 giờ 
cho một năm và theo hối xuất là 1 US = 22,000 đồng Việt - thì họ cũng quơ về được $398 triệu 
đồng tiền Việt, vậy mà đa số vẫn phải đi ở thuê, ở chung chạ mướn phòng. Nhìn cái bảng bán 
nhà với chữ "Giá Rẻ" trong tấmhình phía dưới. Giá cả toàn bạc TỶ, toàn cỡ ông lớn và đại gia chỉ 
có thể tung tiền ra mua mà thôi.  

 

 



 
những mảnh đất đi xem 

 

Nói cho cùng, Viện Giám Sát và Thống Kê ở Viêt Nam kể ra có lẽ cũng thành thật và đưa ra con 
số chính xác, chỉ dùng số lương thật sự được lãnh, kiếm đuợc từ mồ hôi, nước mắt của mọi 
người - từ quan lớn cho đến dân quèn, cho nên con số lợi tức thu thập bình quân hàng năm 
mới thấp đến thế, hơi đâu mà tính thêm ba cái chuyện lẻ tẻ như bôi trơn, phong bì, cắt 
xén...chứ nếu cộng lại hết thì  có khối gì những tỷ phú, đại tỷ phú ở Việt Nam nên đất đai, nhà 
cửa mới bị giành giật, mà có một thời leo giá đến chóng mặt. 

 

 

Nhân tiện nói về chuyện đất đai nhà cửa ở Việt nam, hiện nay từ Đà Nẵng, đến các tỉnh ở miền 
Tây - đâu đâu cũng thấy mọc lên công trình xây dựng - gom tất cả các trụ sở hành chính (xưa gọi 
là công sở) - về một nơi, với một lý do rất chính nghĩa, chính đáng đó là để tiện việc cho người 



dân đi làm thủ tục đủ mọi thứ giấy tờ ở một nơi, không phải chạy đôn chạy đáo rồi lại chầu 
chực cả ba phương, bốn hướng. Ở Đà lạt cũng nằm trong cái kế hoạch đó cho cả nước. Đứng từ 
phía cổng vào của Ấp Ánh Sáng năm xưa - nay đã chẳng còn - tôi chụp tấm hình 5 cái tòa nhà 
mầu trắng ở trên đồi - ngay trên con đường Trần Phú, nằm ở hướng phía trái của nhà thờ Con 
Gà - vừa xây xong và mới khánh thành cách đây một, vài tuần. Sự thật thì người ta muốn vẽ 
thêm chuyện, thêm công trình để có giúp bao nhiêu người bỗng trở thành tỷ phú với một vài 
chữ ký, còn những cơ sở hành chánh cũ thì sao? thì lại thuộc về tay của người nào thì ai cũng 
dư biết. 

Rồi trong một lần trong chuyến đi xem đất đai, tôi tình cờ tạt ngang qua khu nhà ga, nên ghé 
vào xem sự đổi thay của nơi chốn mà ngày xưa mình thường ngang qua khi còn ở thuê một căn 
phòng ở cư Xá Nha Địa Dư, nơi ba chị em Dung, Thanh và Mai đã ở. Ga Đà Lạt bây giờ đã được 
trùng tu, sửa sang lại nên trông cũng tươm tất, ít còn cảnh hoang tàn, đổ nát như ngày xưa, vì 
bây giờ nhiều du khách Âu Châu muốn đến xem cái văn hóa và công trình của người Pháp xưa 
đã để lại và cũng là nơi bắt đầu có chuyến xe lửa dành cho khách du lịch, mỗi ngày 3 chuyến lên 
xuống từ Đà lạt xuống Trại Hầm.  

 

Trước cổng vào nhà ga vẫn còn những hàng quán nhưng bây giờ nhiều hơn xưa. Tôi không nhớ 
tên cái tiệm phở - mà chỉ nhớ là sau khi tôi bán được bộ đồ Vest còn lại từ thưỏ còn ăn chơi - có 



vài ngàn bạc rủng rỉnh trong túi, tôi và Sơn rủ nhau vào tiệm phở  - mỗi thằng quất hai tô phở 
"Xe Lửa" , nghĩa là tô lớn - vì đã lâu chưa được vào tiệm kéo ghế ngồi ăn những món "xịn" như 
thế, cho dù mỗi tô phở hình như chỉ chừng $30 - $50 đồng bạc. Hôm đó hai đứa ăn no căng 
diều hâu, đến nỗi bà chủ tiệm tưởng như hai thằng chết đói từ trên rừng mới xuống phố. 

Ngày hôm sau tôi trở lại khu nhà Ga, sau khi đã đi một vòng ghi lại  hình ảnh của Đà Lạt bừng 
tỉnh trong cảnh bình minh, tôi nhờ bác tài xế xe ôm đưa tôi đến con đường Nguyễn Du, nơi xưa 
tôi và Sơn đã một lần ghé chơi nhà của thầy Hiệu-Trưởng Chử Bá Anh. Bề ngoài trông cái biệt 
thự số 30 ấy vẫn không gì thay đổi và có vẻ như hoang vắng, không ai ở khiến tôi rất lấy làm 
ngạc nhiên, vì  với cái diện tích và địa điểm của biệt thự này phải là loại "đất vàng", cỡ ít nhất 
chục tỷ bạc -  thế nào cũng bao nhiêu kẻ ngắm nghé, muốn làm sở hữu, và xây cất lại với kiểu 
biệt thự to lớn, bề thế hơn.  

 

 

 

Về nhà mở phóng lớn tấm hình qua Photoshop, tôi mới thấy có cánh cửa  đang mở và bên trong  
một chiếc xe tay ga - nhìn đâu như hiệu Honda Attila - với bảng số của tỉnh Lâm Đồng số 49 
Phường 3 (49-P3 /6360) mà chỉ cần lên Công An tỉnh hỏi vài câu  sẽ biết ngay ai là chủ của chiếc 
xe. Có lẽ kẻ ở tạm đây không muốn sự chú ý của người ngoài, nên họ đã để yên cái sofa rách tơi 



tả ở hiên nhà; nhưng nhìn sân trước trông sạch sẽ, quang đãng - không một ngọn cỏ dại mọc, và 
cánh cửa mầu xanh khép kín phía nhà sau vẫn còn nguyên vẹn, như đã được ai đó trưng dụng 
và bảo trì thường xuyên, không bị lệch lạc hay rỉ sét. Con đường Nguyễn Du ngày xưa trong trí 
tưởng chỉ là một con đường nhỏ với hàng thông cao ngất, rậm rạp hai bên đường, nay đã được 
mở rộng thêm, chưa kể là có một nơi nghỉ dưỡng (resort) rất sang trọng mới mọc lên phía bên 
trái, cũng trên con đường này từ phía bờ hồ đi vào.  

bao năm lưu lạc xa đất nước 

chàng lên non tìm lại thầy xưa  

phong cảnh vẫn còn như thưở trước  

thầy đã yên mộ một chiều mưa. 

Mới hơn một tháng trước, tôi còn đứng trước căn biệt thự này, nghĩ đến bốn câu thơ trong đầu  
nhớ đến người  thầy của mình mình ngày xưa,  vậy mà giờ đã tiễn đưa thêm thằng bạn học một 
thời cùng với mình lang bạt, ngao du ở thành phố cao nguyên - nay đã nằm dưới mộ sâu; mai 
này rồi cũng đến phiên mình chẳng khác gì như đám mây trắng đang bay ở trên trời, thoáng 
chốc sẽ tan vào hư vô. 
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