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ĐÀ LẠT - Những Hình Ảnh Đời Thường 

 

 

Thấy bác Nông Dân nhà mình mấy hôm nay đã vung cuốc , hồ hỡi kể chuyện gặp gỡ bạn bè 
vui như hội & nhiều tình tiết cảm động.  Tôi gửi lại đây vài hình ảnh của Đà Lạt trong mấy 
ngày qua cho bạn xem chơi cho đỡ...vui. 

 

 

 

Đà Lạt bây giờ vào mùa cưới, cho nên hôm qua ra đường thấy một đám xe hoa ở ngõ Xuân 
An, nhìn gia đình và chàng chú Rể đứng xếp hàng  chuẩn bị lên đoạn đầu đài...à quên, vào 
rước dâu, tôi nghĩ đến  giây phút hồi hộp của những tân lang, trong khi đó tân nương thì lại 
hồi hộp chuyện không biết hôm nay áo cưới mình có lộng lẫy, người ta trang điểm mình có 
đẹp hay không. Thôi, cứ mơ đi mấy em, mấy cháu. Mai mốt rồi sẽ thành khỉ già hết cả đám. 
Úi chầu ! hóa ra mình đã là khỉ già từ hồi nào vậy cà ? 

 



2 
 

 

 

Hai hôm trước đi xem nhà, xem đất - tình cờ đi ngang qua con đường An Dương Vương thấy 
quán nhậu đông người, không biết quán tên gì và bán món ăn nào tuyệt chiêu nên đông 
khách như thế. Hôm qua có dịp đi lại con đường cũ, bảo thằng em dừng lại chụp một tấm là 
kỹ nghệ. Thực tình, bộ hết tên hay ho rồi sao mà lại đặt tên quán là "Cu Tây". Nhưng vô tình 
cũng cho tôi một sáng kiến, mai này nếu mở quán nhậu ở Đà Lạt, mà ở đây thì  hay mưa, 
trời luôn khóc sướt mướt, ra đường mà không có "cu dầy" là coi như ướt mem. Lấy "Cu 
Dầy" làm tên quán ăn, bảo đảm thiên hạ sẽ vừa ăn vừa cười khúc khích. Chưa hết, thằng em 
kể một quán ở Sàigòn trong thực đơn có món "Chim Càng Lúc Càng To", tò mò gọi thử thì 
hóa ra, ban đầu họ bưng ra món chim Sẻ nướng, món kếp tiếp là Chim Bồ Câu, rồi đến Chim 
Cút và cuối cùng là gà rô ti. Nghĩa là những loại chim từ nhỏ đến lớn. Ai nghĩ ra tên cho cái 
món ăn quái chiêu này quả thật là...tửng hết nói. Đáng là sư phụ của tôi. 
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Nói chuyện quán ăn, coi bộ chuyện làm ăn buôn bán ở VN hình như nhiều người chỉ cần đủ 
để sống, chẳng hạn như quán Bánh Căn ở khu Xuân-An này, chỉ bắt đầu mở vào khoảng 4, 5 
giờ chiều và cỡ 8 giờ tối đã dẹp bàn, dẹp ghế mất đất. Hỏi một quán bán phở ở quận Nhất, 
gần nhà ở Sàigòn cũng thế - 10 giờ sáng là đã cuốn gói đóng cửa. hay là quán Bún Bò Huế 
trong một cái hẻm ở Đà Nẵng, đến trễ cờ 9 giờ sáng là coi như tiêu tùng, bụng đói ra về. Chả 
bù với ở bên Mỹ, làm quần quật từ sáng  cho đến tối, tuần bẩy ngày - thu tiền cho cố rồi để 
cúng cho ông kẹ Thuế Vụ (IRS), cuối đời cũng chổng mông trong 6 tấm ván. 

 

 

Đà Lạt đi dễ khó về 
trai đi có vợ, gái về có con... 
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Câu ca dao truyền tụng này ngày xưa tôi thường nghe và coi thường, làm quái gì có chuyện 
đó. Ai dè, trời phạt kẻ "vô tín ngưỡng" nên mắc nợ một con dân của Đà Lạt hơn 42 năm nay 
& dài dài . Đã vậy còn thêm 4 thằng cục nợ, cho nên thèm đứa cháu gái. Hôm nọ ra chợ thấy 
một con bé, chắc biết phó nhòm khoái mình cho nên cũng làm điệu đứng chụp cho một tấm 
mà ui cha ơi, xinh từ mắt, mũi , miệng - nên chụp một tấm về ngắm chơi. Giá mà có đứa 
cháu gái như thế thì thằng LOGAN - mà cả thằng em sắp ra đờì của nó - sẽ bị xuống giá là cái 
chắc. Bảo đảm cô công chúa bé tí này lớn lên sẽ làm bao nhiêu con tim của Đà Lạt rung 
động, và biết đâu có nhiều chàng sẽ trở thành một nhà thơ, nhà văn - sau khi đã chết lên, 
chết xuống, lăn lóc đau thương qua bao con dốc, đỉnh đồi của ái tình... 

Thôi đến giờ phải đi ăn, hơn 6 giờ sáng rồi chứ sớm gì, mà bụng đói nên chữ nghĩa cũng đi 
đoong cha nó rồi... 

SVT 


