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TẢN MẠN HỘI LÃO BÀ BÀ - LY74 

 

 

 

Hôm qua là ngày tôi thuê chiếc YAMAHA làm tài xế xe ôm để đưa đón, đưa mấy "Lão Bà Bà" 
của hội LY74 tụ tập nhau ở nhà Phượng, nằm trên con đường Tô Ngọc Vân,  bên cạnh con 
kinh đào do nước Đan Mạch xây  tặng, tôi đặt tên nó là Kinh Seine cho thơ mộng như giòng 
sông nổi tiếng bên Pháp, mà cũng hợp lý thôi, vì mấy "Lão Bà Bà" này toàn là dân trường Tây 
cả mà. 
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Sau gần 3 tiếng đồng hồ để mấy người bạn gái tha hồ mà trò chuyện, tôi trở lại để đón Thúy-
Hoa & Thu-Hương. Trong lúc chờ đợi mọi người đi bộ từ nhà của Hạnh trở về nhà Phượng, 
tôi đứng chờ bên kia con kinh đào  và ngắm ánh nắng buổi chiều sắp tàn. Thu-Hương tưởng 
tôi không thấy nên dơ tay vẫy, trong khi đó Hạnh và Thúy-Hoa còn  lọt tọt mãi cuối đường. 
Tuy nhỏ tuổi và nhỏ con nhất bọn, nhưng Thúy-Hoa lại nhiều tóc bạc, đã thế còn không chịu 
nhuộm, phần bị đau lưng cho nên bước đi chậm chạp nhất - cho nên không những giống mà 
như là một bà già trầu chính hiệu, không phải như ba "Lão Bà Bà" kia, chỉ có mang cái 
thương hiệu" thôi, chứ mọi người vẫn còn phong độ như con gái chỉ mới gần...60. 
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Hạnh ,Thúy-Hoa Phượng, Thu-Hương 

 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất mà tôi muốn đưa Thúy-Hoa trở về Đà Lạt, đó chính 
là tình bạn của những người đã từng học chung với Thúy-Hoa, mà mỗi người đều chứa đựng 
những kỷ niệm của tuổi thơ ấu, thời trưởng thành của nhau và với nhau. Nhìn hình ảnh của 
bốn người bạn gái ngày hôm nay còn đứng chung  và cười đùa với nhau, đó là những diễm 
phúc của tuổi về chiều khi họ còn có nhau trong khi có những người thân trong  gia đình nay 
đã cách xa mỗi người mỗi phương trời hay đã ra đi vĩnh viễn.  
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Hoa-Dung đi buôn món chè không lời ! 

 

Hôm trước đó, Thúy-Hoa ghé thăm cô bạn hàng xén Hoa-Dung, mà tôi nghĩ có lẽ nhờ buôn 
bán hàng, không lắm bon chen, phải nhiều thủ đoạn như làm việc ở văn phòng;  phần vẫn 
còn cái điệu của con gái Huế, cho nên nhìn Hoa-Dung trông trẻ hơn là những người phụ nữ 
cùng tuổi. Tôi phục nhất là làm sao mà bộ óc của Hoa-Dung làm cách nào mà nhớ được hết 
hơn cả trăm món hàng khác nhau, cái lớn cái nhỏ và giá cả khác biệt cho từng món.  Lần nào 
ghé thăm, Thúy-Hoa  cũng được Hoa-Dung đãi ăn - nếu không là những dĩa bánh Nậm, Bánh 
Bèo - hay ít ra vài chén chè đậu Ngự, đậu Váng thật tuyệt, do người chủ đã từng nấu trên 50 
năm - và tôi cũng được ăn ké - ngon thật tuyệt vời. Bởi vì tôi vốn có cái tánh khoái ăn ngọt 
từ khuya, được "phát huy", và trăm hoa đua nở khi tôi đặt chân lên đất Đà Lạt, thường hay 
trụ trì ở quán chè Dạ Thảo, Mai Hường trên đường Minh Mạng xưa. 
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Bà trùm Thu-Hương đưa "Lão Bà Bà" Thúy-Hoa đi bẻ lưng 

 

Khi xuống California vùng OC thì đã có "Lão Bà Bà" Quý săn đón, về Đà Lạt và ở gần những 
người bạn như Thu-Hương, Hoa-Dung, Hạnh, Phượng...Thúy-Hoa vẫn còn được chiều 
chuộng như cô bạn học trò nhỏ bé  nhát như thỏ đế ngày xưa.  Nhờ vậy mà tuy chỉ là "rể của 
LY74", ít ra tôi cũng được ké, chưa bị lôi ra đấu tố hay dũa tới nóc. Coi bộ hay/giỏi  vẫn 
không bằng hên! 
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Cả bốn "Lão Bà Bà" của LY74 nói chuyện ở nhà Phượng chưa hết, chưa đã - họ kéo nhau 
sang nhà Hạnh để bù khú tiếp tục. Chiều xuống đói bụng nên cả nhóm rủ nhau đi bộ sang 
quán bán Cà-Ri Vịt bên cạnh nhà  đặng nạp thêm nhiên liệu rồi sau đó trở về nhà của 
Phượng để nối tiếp câu chuyện. So với hai năm trước, Phượng vẫn thế, không thay đổi; còn 
Hạnh thì sau vụ tai nạn thì nay trông khỏe mạnh hơn. Riêng "Lão Bà Bà" Thu-Hương thì khỏi 
cần nói nhiều, tiếng tăm nổi nhất khu Xuân-An, với bạn bè thì trước sau như một, không có 
chuyện mầu mè "hoa lá cành trăng lên lều vải", treo đầu chó bán thịt heo và nhất là rất 
nhiều chuyện vui để kể - đến nỗi cô em dâu của tôi năm ngoái lần đầu lên ở gần với Thu-
Hương chỉ vài ngày mà lòng đã "kết" người bạn của chị dâu, năm nay nghe nói hai vợ chồng 
tôi lên Đà Lạt, cô nàng vội đòi theo lên ngay, để được gặp lại Thu-Hương. Bù lại, ai thuộc loại 
"cà pháo, cà chua" thì sợ & ngán Thu-Hương như bà Trùm chính hiệu - à không, còn hơn ông 
Trùm chính hiệu có nhãn tòa con gà cầu chứng! 
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Đây chỉ là những chuyện tôi chỉ kể bên lề, xen kẽ những khoảng thời gian hai vợ chồng chạy 
rông đi xem nhà, xem đất tìm chỗ cắm dùi cho mai sau. Mỗi lần nghe nói tôi ở khu Xuân-An, 
ai cũng bảo ở đó sướng - là nhờ đủ loại hàng quán vừa ngon vừa rẻ.  Hôm nọ nói đùa, đã thế 
còn được Thu-Hương chăm xóc cho hai vợ chồng tôi từ A-Z, tội vạ quái gì phải đi đâu, cứ 
cắm dùi ở lỳ đây là khỏe re. Chỉ sợ mai mốt Ngọc-Sương dẫn nguyên cả "bộ lạc" từ bên Úc 
Châu về, với cả dâu, rể, cháu chắt - mà mới đây đã khoe có thêm chàng rể với đứa cháu 
ngoại - chắc mình phải sớm ra rìa là cái chắc. Kệ tía,  tới đâu hay tới đó, mình xưa nay vẫn là 
dân bụi đời mà. 

 

SVT 

Đà Lạt, 
Ngày 05, tháng 8, 2015 

 


