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ĐÀ LẠT - CHỐN TẠM DUNG 

 

 

Sáng đầu tiên thức dậy trong một căn hộ ở khu Yersin, nhìn xuống con đường từ Đại-Học Sư 
Phạm rẽ đến ngã ba, phía bên trái xưa là cánh rừng thông mà người dân ở đây bảo, dưới thời 
cựu hoàng Bảo Đại nơi này còn có cọp, không ai dám băng ngang  rừng một mình; nay là sân 
vận động chung của thành phố  và cả Tỉnh Lâm Đồng; vật đổi sao dời, một sự đổi thay, tiến 
hóa tất nhiên - tôi bỗng cảm thấy mình dường như  cũng biến đổi,  đang rẽ sang một ngã ba 
khác của cuộc đời.  

Tuần trước, đi xem một căn hộ  dùm cho người em, và nhờ bỏ công khảo cứu, truy tìm những 
luật lệ về đất đai, quyền sử dụng nhà cửa, cho nên tôi mới tạm gọi là am hiểu sơ về luật bồi 
thường, định cư cho những hộ gia đình bị giải tỏa; những định luật mới về mua bán bất động 
sản dành cho Việt kiều, v.v...nghĩa là cả một rừng luật, và đó là chưa kể 1001 "lệ" - cộng lại 
cả hai mới đúng cái ý nghĩa danh từ "Luật Lệ", áp dụng cho mọi thời, mọi nơi, mọi chuyện. 
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phòng khách 
 
 
 

 

   
 
  

 
nhà bếp 
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phòng giặt & phơi đồ 

 
Kể ra, một căn hộ có sẵn những tiện nghi đầy đủ - có phòng tiếp khách, 2 phòng ngủ, 2 phòng 
tắm/toilet, và 1 phòng để giặt & phơi đồ, sau khi được "hóa giá" và kể cả tiền sang nhượng - 
không tới 1 tỷ đồng ($50K USD), cũng vừa túi  tiền cho những người trong 401k có trên 
$100 ngàn đô la, về đây ở khỏi phải thuê mướn khách sạn. Tha hồ nấu nướng theo ý muốn, 
kể cả món Thịt Cầy !  

Đừng tưởng tôi chi nói đùa không đấy nhá ! dân Bắc kỳ dường như họ đang "thi công", đổ xô 
nhau vào hai cái xứ "Đà" - Đà Lạt & Đà Nẵng - để mua sắm nhà đất, trong đó kể cả những 
căn hộ sang trọng, loại "đẳng cấp". Dân Bắc vào thì dĩ nhiên món cầy tơ chắc chắn hẳn phải 
bám theo chân đám di cư hậu-75 này. 
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Khu căn hộ Yersin được xây 
dựng lên sau khi đã "xóa sổ", 
nhổ gốc  gia cư của một số 
gia đình ở đâu đó;  
mà sau khi xây xong - chính 
phủ cho phép từng hộ gia 
đình đã bị nhà nước giải tỏa - 
được  vào ở với hồng  
ân mỗi tháng là phải trả tiền 
thuê cho chính phủ (trên dưới 
1 triệu đồng mỗi tháng tùy 
diện tích của từng  
căn hộ). Sau một khoảng thời 
gian - mà chỉ có giữa ông trời 
và nhà nước biết - nhà nước 
sẽ hồ hỡi thông  
báo cho từng hộ gia đình, là 
họ sẽ phải trả chính phủ bao 
nhiêu thì  sẽ được cái "sổ 
Hồng",  đến khi đó họ  
mới chinh thức được làm chủ 
căn hộ - thôi không còn cái 
diễm phúc được trả tiền thuê 
hàng tháng. Sướng nhé ! 
 
Tóm lại, nếu bạn có cái nhà 
trên một khu đất được chính 
phủ chọn để giải tỏa vì mục 
đích chung của thành  
phố/Huyện/Tỉnh...mà theo trị 
giá thị trường lúc bấy giờ (thí 
dụ) là vài trăm triệu (chứ vài 
tỷ thì đau như...thiến! ). Bạn 

được hân hạnh mời vào ở trong một căn hộ đã được chỉ định sẵn, và còn "được" quyền trả 
tiền thuê hàng tháng cho nhà nước.  

 
Thứ nhất, nếu bạn cóc muốn sống trong cái "hộp" bít bùng như căn hộ (như nhiều người từng 
sống quen dưới một mái nhà, có chỗ để bán cóc, bán soài, cà phê, thuốc lá...bán cái gì cũng 
được, miễn là có đồng ra, đồng vô - mua được lon gạo, nửa lít nước mắm...) thế vẫn còn hơn 
ở ru rú trong căn hộ, chả làm ăn gì được cả. Đã thế, nhỡ cúp điện mà phải cuốc bộ lên đến lầu 
5,6,7... Rồi nào là hàng xóm ồn ào, an ninh trật tự, v.v...Nghĩ đến cũng đã khiếp vía cho khối 
người (già). 
 
Thứ hai, dùng cái thí dụ ở trên, nếu sau khi ở thuê được 5 năm (hợp đồng 60 tháng) mà mỗi 
tháng phải "cúng cô hồn" mất 1 triệu - coi như sau 5 năm là họ toi mất 60 triệu, chừng được 
nhà nước hồ hỡi  cho phép mua lại căn hộ với giá từ $400 triệu đến $500 triệu. Té ra, họ bị 
mất đi miếng đất - lẫn căn nhà, cho dù là căn nhà chòi hay chăng - trị giá vài trăm triệu chẳng 
hạn; nay phải chi ra 60 triệu tiền thuê căn hộ, rồi còn phải bỏ thêm vài trăm triệu nữa để 
"được" mua lại cái căn hộ mình đếch muốn ở từ ngày đầu.  
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Thảo nào, theo tôi nghĩ, bất cứ công văn hay văn bằng luật pháp nào cũng bắt buộc phải có 
câu thần chú "CHXHCNVN - ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC" - có lẽ toa rập theo 
những câu "Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni..." hoặc "Ai tin vào Chúa sẽ được lên thiên 
đàng đời đời chẳng cùng. Amen". Ai bảo nhà nước là vô thần, không tin vào tín ngưỡng, kẻ 
đó mới đúng là ngu muội, cóc biết mẹ gì cả. 
 
Bởi thế cho nên ai cũng muốn bán, thà rẻ mà "có còn hơn không, có còn hơn không" từ câu 
thơ bất hủ của thi sĩ Nguyễn Tất  Nhiên,  được Phạm Duy tài hoa biến thành bản nhạc vàng 
để đời.Tôi được một cặp vợ chồng trẻ, chủ nhân "may mắn" của một căn hộ, mời ở lại ăn 
cơm, trò chuyện rồi chắc cảm kích chàng Vịt kìu hiền lành - hay bị tôi dụ khị như thế nào - 
thế là hai vợ chồng họ mời chúng tôi ở lại qua đêm, để cảm nghiệm cho biết rõ thêm về cái 
gọi là yên tĩnh, an ninh và dân tình quanh đây. 
 
Ngay từ lúc lái xe đến khu chung cư này, tôi đã bị một người Bảo-Vệ chặn lại, hỏi tôi muốn 
gặp ai, mà nếu không biết rõ danh tánh chủ nhà và không được thông báo từ trước, chưa chắc 
tôi đã được đậu xe ở đó, huống gì là vào phòng thang máy! Ban đêm thì quả thật, xung quanh 
đều êm như tờ; không có chuyện hang xóm mở hát karaoke ồn ào, "kém văn hóa"; ai cũng 
biết mặt, gặp chào nhau vui vẻ (nhưng bảo đảm, trước sau, sớm muộn gì cũng có ngày gặp 
người "dở quẻ" - C'est La Vie - đời là thế ! Thiên đàng hạ giới chỉ là sản phẩm của tưởng 
tượng !) 
 
Hôm sau, dùng bữa ăn sáng xong - hai vợ chồng đi bộ quanh hàng xóm, gọi là "thăm dân cho 
biết sự tình" - thấy vẫn còn nhiều mảnh đất trống, đa số khoảng chừng 10mm2 (5x20), đăng 
biển "đất bán" um xùm. Ngộ cái là cứ cách vài căn nhà lại có một quán cà phê, mỗi quán chỉ 
lèo tèo dăm ba người, mỗi ly chừng độ 10 ngàn đồng, nghĩa là một ngày bán được hơn chục 
ly cà phê thì gia đình cũng có thêm ít ra là đĩa rau, dĩa cá. Xôm tụ  
hơn hết là những quán bán Bún, bán Phở, v.v...mà chưa tới 10 giờ là đã bán hết sạch, ai ra 
trễ  thì ráng mà nhịn nđến ngày mai. Sống ở đây gần 3 tháng, tôi đã quen dần với lối sống, 
thời khóa biểu ở đây - sau 11 giờ là cứ việc tàn tàn đi chơi , ăn uống đâu đó, chớ dại mà chui 
vào công sở để rồi lại lủi thủi ra về, chờ đến sau 1 giờ mới được vác xác trở lại.  
Kế tiếp là hễ nơi nào có món ăn ngon, mình đến trễ là coi như...tiêu !  
Dân ở đây tuy ham tiền nhưng cũng ham...lười; không hồ hỡi, làm quần quật như dân Mỹ. 
Bán hết nồi phở - dẹp ! chiều hoặc mai nấu bán tiếp. Khi nào hết nồi cơm, nồi bún là dẹp, 
đóng cửa tiệm luôn, chả cần phải đợi đến 8, 9 giờ tối hay khuya lắc khuya lơ. Chả ai buôn 
bán 24/24 như xứ cờ Hoa. Làm thế thì còn thì giờ chó đâu để đếm tiền,  
đã thế càng làm càng phải đóng thêm thuế má. Khùng điên cả lũ ! 
 
Tháng mười khi hoa Dã Quỳ - có người gọi là Cúc Quỳ - rộ nở thì trời Đà lạt sẽ hết những 
cơn mưa phùn, kéo dài và lạnh. Năm nay vì thường hay có trận bão nhỏ đi ngang, cho nên 
trời Đà Lạt "sáng nắng chiều mưa" bất chợt. Mấy hôm lái xe chạy tứ tung, nhất là vì mặc áo 
không đủ ấm cho nên hôm nọ tôi bị cảm lạnh, nằm trùm mền ngủ ly bì nguyên cả ngày chả ăn 
uống gì trừ tô cháo sáng hôm sau. Không thuốc men gì cả ngoài chuyện nhờ vợ "beat the 
wind" (cạo gió) rồi đi ngủ, để cho cơ thể nghỉ ngơi, không phải lo vấn đề tiêu hóa, chỉ dùng 
sinh lực có sẵn để chống lại bệnh tật. Tôi không thích mình phải bị lệ thuộc vào bất cứ thuốc 
men nào, nhất là thuốc tây, luôn đi kèm theo đủ loại dị ứng  - cho những loại bệnh mà cơ thể 
mình tự nó đã có sức đề kháng.  
 
Sau hơn một ngày nằm ngủ say sưa, sáng hôm sau tôi đã vác cái ba lô, cưỡi lên con ngựa sắt 
lên đường chạy rông, buổi chiều còn bị mắc mưa nữa chứ, vậy mà tôi thấy mình chả sao cả, 
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có lẽ con vi khuẩn "cảm lạnh"  đã bị hóa giải, thuần thục bởi cơ thể tuy đã và đang bị lão hóa 
một cách vô tội vạ. 
 
Cõi đời này vốn đã là chốn tạm bợ, chứ chả riêng gì  "Đà Lạt - Chốn Tạm Dung". Sở dĩ tôi 
nêu đặt tên cho cái tựa chỉ vì hơn 40 năm về trước, trong lúc phiêu lưu dừng chân ở thành 
phố mờ sương này, tôi đã nghiệm ra cái phù du, chẳng thật của kiếp người. Một người, trong 
một đám triết gia nặng máu khùng của thời đại, ai cũng trên dưới 30, trừ một tên nhóc tì như 
tôi, hắn cười cười đánh rắm một cái, rồi tuyên bố : "Cái này cũng ảo tuốt !". 
Có nhiều giấc mơ, thật kinh hoàng, khiếp sợ khiến ta phải choàng tỉnh dậy, và mừng thầm vì 
biết đó chỉ là một cơn mơ, một ác mộng có thế thôi. Người ta chỉ chú ý hay thích thú ngồi 
nghĩ lại giấc mơ ấy nếu có thể. Mai này, khi tôi chợt bừng tỉnh dậy trong một thế giới nào đó, 
có lẽ tôi cũng sẽ có cái cảm giác giống như thế. Hóa ra cuộc đời này cũng chỉ là một cơn 
mộng chẳng lành - không hơn, không kém.  
   

 
 
 
Bởi vậy, ai đang "ước mơ" hoặc mơ ước về một điều gì thì cứ việc tha hồ làm, vì tận cùng, 
đây chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ thôi; nhưng - vì giấc mơ thường hay ngắn ngủi, chẳng 
biết bao giờ mình sẽ bất ngờ "choàng tỉnh" dậy, cho nên hãy làm ngay, đừng có lơ tơ mơ, 
chần chừ, chọn những giấc mộng quá ngắn, quá tầm thường. Chẳng hạn như đứng trước rạp 
Hòa Bình, chả biết mình nên vào xem phim "Sơn Đẹp Trai" hay "Tiên Nữ Không Kiêng 
Cũ", phim nào cũng chỉ giúp mua vui được một, hai giờ; một thứ ảo lồng trong ảo tưởng, ai 
đã từng xem bộ phim "The Matrix", hẳn sẽ hiểu rõ cái cảm tưởng này. 
 
 
Guốc-bai Đà Lạt, Hế Nô Sàigòn. 
Oct 12, 2015 
SVT 


