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                           NGÀY RỜI XA PHỐ NÚI 
 
   

 
 
 

Sớm mai xa Đà Lạt 
nghe lòng chút vấn vương 
khói sương phủ mờ nhạt 
xa vời thưở yêu thương... 
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Trong lúc chờ chiếc xe trung chuyển của hãng xe Cà Phê Sinh đến đón, 
tôi đi bộ ra đầu ngõ mua gói xôi ăn dằn bụng trước khi lên đường. Từ 
xa, thấy bốn đứa con gái - một nhóm bạn thân - đang nắm tay nhau tíu 
tít, vừa đi vừa kể chuyện huyên thuyên. Khi thấy tôi với chiếc máy ảnh 
chuẩn bị chụp cảnh đời thường, mấy đứa chắc mắc cở, buông tay nhau 
và bước vội qua mặt. Dù vậy, tôi cũng ghi lại cái hình ảnh thật êm đềm, 
dễ thương ấy.  

Vì có lẽ, cách đây cũng gần nửa thế kỷ, nhiều "Lão Bà Bà" của LY74 
hẳn cũng đã sống qua cái giai đoạn thần tiên,  tay trong tay hoặc cặp kè 
đi bộ và trò chuyện cùng nhau với một tâm hồn ngây thơ, trong trắng và 
mang nhiều mộng ước mầu hồng. Nay thì mỗi người một hoàn cảnh, mà 
không những  riêng mình, nhiều bậc tu hành đều đã nghiệm thấy, ngày 
chào đời chẳng có đứa bé nào mà không khóc; chẳng biết có phải khóc 
vì biết sớm muộn và nhiều ít gì, đời vốn nhiều trầm luân, chông gai phải 
trải qua. Qua ống kính, trước khi bấm nút chụp hình, tôi thầm nghĩ đến 
lời cầu chúc :  

chúc cho cuộc đời  mấy cháu được bình an; tình bạn mãi được bền vững 
để mai sau, lúc cuối đời còn có nhau ở bên cạnh khi người thân đã lìa 
mình, ra đi vĩnh viễn. 

   

 
  
 

Hơn 40 năm sau mà vẫn còn đi cặp kè.... 
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Năm xưa, cứ mỗi lần rời Đà-Lạt để về Sàigòn, khi xe gần đến Biên Hòa 
và với cái nóng bức ngột ngạt khiến tôi chỉ muốn xe quay đầu trở lại Đà-
Lạt, cho dù vẫn biết rằng rồi vài hôm sau mình cũng sẽ trở về với vùng 
đồi núi.  
Chuyến đi lần này đã mang lại cái ký ức nôn nao của thưỏ trước,  vừa 
xuống hết đèo Prenn là tôi đã thấy nhớ Đà Lạt, nhưng tôi biết mình 
không thể, vì còn biết bao nhiêu chuyện khác để làm. Hẹn gặp lại Đà-
Lạt sau đôi, ba tháng, tôi hy vọng sẽ là thế, vì vẫn còn những điều cần 
phải làm trước khi tôi quay trở về Mỹ. 
 
Trên đường đi, tôi lôi tờ báo cũ ra xem, cố ý mang theo chỉ vì những bản 
tin nói về thời sự quốc tế,  xem để biết báo chí Việt-Nam có am tường về 
bao diễn biến đang xẩy ra trên chiến trường kinh-tế nói chung và chiến  
tranh về tiền tệ nói riêng. 

   

 
  
 
 
Dĩ nhiên, những bài báo này đã được trích dịch lại từ những nguồn tin 
của nước ngoài mà tôi đã biết từ trước.  Điều tôi muốn rõ là xem người 
đăng  tự mình có tạo thêm chút cảm nghĩ, phân tách riêng tư gì về những 
vấn đề này và sẽ ảnh hưởng ra sao với Việt-Nam. Tôi hơi thất vọng vì 
bài báo - như đã nói - chỉ lược dịch lại từ xuất sứ, mà không bổ túc thêm 
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chút gì cho người đọc. Y như chỉ là một bản tin - giống như xe cán chó, 
chó cắn người - chả ăn nhậu gì đến biết bao người dân Việt, mặc dù 
ngay sau khi TQ phá  giá đồng tiền của họ lần thứ nhì, tiền VN cũng đã 
được phá giá - đang từ 21,7xx cho 1 USD, được tăng lên thành 22,1xx - 
một hình thức hạ giá đồng tiền của mình để gia tăng mức xuất cảng, 
nhưng với hiện tình kinh tế thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, đâu 
đâu cũng đang trên đà thoái hóa; bởi thế cho nên người ta gọi đây là 
cuộc chạy đua tiền tệ xuống đáy vực (a race to the bottom). 

   

 
  
 
 
Bản tin về chuyện bom nổ ở Thiên Tân - Trung Quốc cũng tương tự như 
thế, không biết rằng sự kiện này có liên quan, dính dáng đến vụ TQ cho 
phá giá đồng Yuan của họ liên tiếp trong vòng hơn 2 tuần lễ, một hành 
động coi như sự tuyên chiến ngầm giữa TQ và Hoa-Kỳ - trên phương 
diện chiến tranh tiền tệ - mà sau khi phá giá lần thứ  nhất, thị trường 
chứng khoán của TQ bỗng dưng bị mất đi 30% , vài ngày hôm sau  thị 
trường chứng khoán của Mỹ  bị ngưng hoạt động 4 tiếng đồng hồ, một 
chuyện "lạ" chưa từng bị xẩy ra. Đồng thời trong cùng một ngày.  
Hãng Delta Airline bị hắc tặc làm cả trăm chuyến bay bị nằm ụ, không 
thể cất cánh.  
 
Sau khi TQ phá giá lần thứ hai, thì có vụ nổ lớn ở Thiên-Tân. Kế tiếp là 
đài kiểm soát không phận ở Hoa Thịnh Đốn (DC) bị hắc tặc tấn công lần 
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nữa. Chắn chắn sẽ còn những màn hành động trả đũa  gây cấn trong 
những tuần lễ sắp tới. Chẳng hạn như ngay sau khi Thái-Lan  theo bước 
chân của Trung Quốc, họ phá giá bằng cách tăng tỷ xuất đồng Baht với 
US Đô La, hai hôm sau thì vụ nổ bom ở Bangkok làm hơn 80 người 
chết. 
 
Những tháng còn lại của năm 2015 sẽ có nhiều chuyện gì lạ, nhưng thôi 
- nói ra sợ thiên hạ đâm dễ nhàm chán.... 
Oh ! What Tờ Heo ? 
 
Trần Văn Sanh 
 


