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62. Một chuyến đi nhớ đời 

 

Đã mấy năm rồi Long và Mai chưa trở lại Đà Lạt. Chàng và nàng đều nhớ thành phố này, nơi cả hai đã 

có biết bao kỷ niệm của tuổi học trò, của thời thanh xuân, của mối tình đẹp trong khung cảnh mộng mơ 

của cao nguyên sương mù. 

Cũng đã lâu không thăm ông cụ của Mai sống một mình trên đó, giữ căn nhà do chính ông thuê người 

xây cất hơn hai mươi năm trước. Tám người con ông, tất cả đã lớn lên trong căn nhà này, có người sinh ra 

tại đây, có người đã trưởng thành cất cánh bay xa. Một mình ông sống trong căn nhà này vì mẹ và sáu 

người em của Mai đều về Sài Gòn vào tháng 3 năm 1975 ngay trước khi đường Sài Gòn Đà Lạt bị cắt. 

Giờ đây bảy mẹ con sống trong căn nhà của người em kế của Mai đã theo chồng di tản vào những ngày 

cuối cùng của cuộc chiến. Bảy người trong căn nhà nhỏ có chật chội thật, nhưng không ai nghĩ đến 

chuyện trở về Đà Lạt cả. Lý do là trong thời buổi tranh tối tranh sáng, chính quyền chưa ổn định, mấy ông 

mấy bà « cách mạng » là vua một cõi ở những nơi hẻo lánh hay trong các thành phố nhỏ. Tại những thành 

phố lớn như Sài Gòn dù sao cũng có những luật lệ, người ta cũng phải ít nhiều tôn trọng các luật lệ đó. 

Thế là hai vợ chồng quyết định lên Đà Lạt trong vài ngày cuối tuần, hai con để lại nhà nhờ mấy dì qua 

trông nom hộ. 

Muốn đi như thế không phải cứ việc leo lên chiếc Vespa đi như đã bao lần hai vợ chồng đi trước đây, 

cũng không phải ra bến xe đò hay ra Hàng Không Việt Nam mua vé là đi ! Không, đầu tiên phải xin giấy 

phép đi đường. Nhắc lại là trong « chế độ xã hội chủ nghĩa của ta nghìn lần dân chủ hơn chế độ tư bản », 

người dân được chăm sóc kỹ lưỡng, từ cái ăn cái mặc cho đến cái đi cái đứng. Ngày nào ở đâu, đi đâu, về 

đâu, nhà nước phải biết rõ mới chăm sóc được chứ ! 

Long có mấy người bạn người Pháp cùng dạy trường trung học Pháp với Long, muốn đi chơi Vũng 

Tàu sáng đi chiều về cũng phải xin phép trước mấy ngày. Chàng tự an ủi khi nghĩ đến mấy bạn đó vì dù 

sao chàng còn được thoải mái hơn họ, nếu muốn đi Vũng Tàu mà không ngủ lại đêm thì không phải xin 

phép. 

Đối với Long và Mai giấy phép này xin ở phòng tổ chức của cơ quan vì cả hai là công nhân viên, 

thuộc « diện cơ quan quản lý ». Xin ở cơ quan như thế dễ dàng và nhanh chóng hơn là xin ở phường nếu 

thuộc « diện địa phương quản lý ». Nhưng dù sao cũng phải qua phường để trình với công an phường là 

« cơ quan tôi đã cho phép tôi đi Đà Lạt 3 ngày, vậy tôi sẽ vắng mặt 3 ngày đấy nhé » và đưa giấy phép ra 

cho họ sao ra và giữ một bản. 

Mục tiếp theo là mua vé xe đò theo giá chính thức, nếu không, mua giá chợ đen sẽ đắt hơn nhiều, 

nhưng mua lúc nào cũng có, chẳng cần giấy tờ, chẳng cần xếp hàng. Tiếng thời thượng lúc đó là « chui », 

mua chui, bán chui, buôn chui, đi chui… Long đã được bạn bè nhắc là phải đi thật sớm vì xếp hàng dài 

lắm. Cái gì nhà nước quản lý cũng phải xếp hàng. Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa bị nhạo là Xếp Hàng Cả 

Ngày quả không ngoa. Xe đò ngày xưa của tư nhân bây giờ cũng thuộc nhà nước quản lý. 

6 giờ sáng Long đến bến xe miền Đông ở Ngã Bảy (thời đó bến xe vẫn còn ở đấy chưa dọn ra ngoài) 

thì vô cùng ngạc nhiên vì đã có người xếp hàng rất dài. Mà phòng bán vé đã mở cửa đâu ! Hỏi ra thì có 

người ngủ đêm ở đây luôn cho chắc ăn ! 

Mua được vé rồi, nhưng phải chờ đến giờ khởi hành là 10 giờ sáng. Xe chạy về phía xa lộ qua Thủ 

Đức, Biên Hòa, theo quốc lộ 1 đến ngã ba Dầu Dây thì rẽ trái qua quốc lộ 20. Chàng bồi hồi nhớ lại trên 

đoạn quốc lộ 1 này, đã có lần chàng cùng một bạn tù khác đứng trên chiếc cam-nhông Molotova lần đầu 

được hít thở không khí tự do khi rời trại tù Long Khánh để về trại Sóng Thần ở Thủ Đức trước khi được 

về với gia đình. 

Quốc lộ 20 qua những địa danh quen thuộc, Gia Kiệm, Túc Trưng, La Ngà, Định Quán… rồi đèo 

Chuối, Ma Đa Gui, đèo Bảo Lộc trước khi đến thị xã Bảo Lộc là nơi chàng đã làm việc trong bịnh viện, 

đã dạy học trong trường trung học. Vẫn quang cảnh xưa như khi chàng đã bao lần đi Vespa hoặc đi xe đò 

lên xuống con đường này, nhưng giờ đây cái khác đập vào mắt chàng nhất là nơi nào cũng có các bảng 

khẩu hiệu nền đỏ chữ vàng tôn vinh lãnh tụ, tôn vinh đảng cộng sản. 

Nhưng cái làm Long chú ý nhất là các trạm kiểm soát mọc lên như nấm, gọi là « kiểm soát kinh tế », 

nói nôm na là trạm « bắt hàng lậu ». Hàng phải buôn bán lén lút vì tư nhân không được buôn bán gì cả 

với chính sách « ngăn sông cấm chợ » vì con buôn bị xem là « thành phần phi sản xuất, ăn bám xã hội ». 

Nếu không có buôn bán tự do thì cái gì cũng thiếu, mọi người đều biết vậy, nhưng nhà nước cứ ra luật lệ 

như thế vì chủ nghĩa đã dạy như thế. 
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Và cứ dựa vào luật lệ, mỗi địa phương tự động đặt ra trạm kiểm soát để bắt hàng lậu. Nhưng có thực 

sự bắt không ? Không ! Thực tế là người lơ xe nhảy xuống, vào trình giấy tờ đi đường, kèm theo những tờ 

« Bác ngó nghiêng » hay « Bác ngó ngay » kẹp trong giấy tờ, với giá cả đã thỏa thuận từ trước, vì xe đò 

chạy hằng ngày mà ! Hàng hóa chất đầy trên mui, nhét dưới ghế ngồi, để cả trên đường đi giữa hai hàng 

ghế, con buôn đã trả tiền cước rồi, xe phải làm sao để không ai lên kiểm soát thì mới tiếp tục làm ăn được 

chứ ! 

Đến Đà Lạt trời đã sẩm tối. Bến xe đò vẫn còn ở chỗ cũ, ngay cuối dốc từ rạp Hòa Bình xuống cầu 

Ông Đạo, trên một bãi trống nhìn lên rạp xi-nê Ngọc Lan. Ông cụ của Mai đã chờ sẵn ở đấy để đón con 

gái và con rể đã mấy năm không gặp. Tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khỏe, lúc đó Long mới chú ý vài 

thay đổi tại bến xe so với ngày xưa. 

Đà Lạt không có xích-lô vì đường dốc nhiều. Trước kia có nhiều xe Lam ba bánh, phía sau có hai ghế 

dài, có mui che mưa nắng, ngồi chen chúc cũng được 8 người. Ngoài ra có xe taxi, và vài chiếc « xe đò » 

chạy theo tuyến đường nhất định, điển hình là xe đi Trại Hầm. Bây giờ ở bến xe lúc sẩm tối chỉ thấy vài 

chiếc xe ôm, và đặc biệt có người đứng vác đòn gánh với dây thừng. Long không hiểu những người này 

làm gì thì ông cụ của Mai giải thích là bây giờ dân chúng nghèo quá, cả khách đi xe đò lẫn dân địa 

phương đều nghèo nên không còn taxi hay xe Lam nữa, mà phần đông là đi bộ về nhà. Nhưng nếu có 

hành lý nặng thì thuê mấy người vác đòn gánh, họ lấy dây thừng buộc hành lý vào hai đầu đòn gánh và 

gánh bộ theo mình về nhà. Long lại nhớ lời mẹ kể lúc tản cư năm 1946 cũng phải thuê người gánh, nhưng 

lúc đó có hai cái thúng, Long chưa được 3 tuổi ngồi trong một thúng, thúng kia để quần áo bát đũa nồi 

niêu… Không ngờ ba chục năm sau, tại thành phố Đà Lạt nổi tiếng về du lịch lại tái xuất nghề gánh thuê ! 

Long và Mai không cần thuê người gánh hành lý vì chỉ có hai cái ba-lô đựng vài quần áo và vài món 

quà cho ông cụ, quà cũng chỉ là những thứ để ăn thôi. Trong thời gian đầu sau ngày 30 tháng tư 75, Long 

nghe nói ở ngoài Bắc cha mẹ ở quê lên thăm con ở Hà Nội thường mang gạo theo làm quà cho con, chàng 

nghĩ chắc là người ta đồn thế, đến nỗi nào phải mang theo gạo, vì trong Nam trước kia gạo mua chỗ nào 

chả có. Về sau mới biết đó chuyện có thật. Nay hai vợ chồng chàng lên thăm ông cụ cũng chẳng mang 

theo thức ăn là gì ! 

Đi bộ về đến nhà cũng mất nửa giờ đồng hồ, đi qua cầu Ông Đạo rồi lên dốc nhà thờ, đến đường 

Yersin trước cửa nhà thờ quẹo trái đi qua khách sạn Hotel du Parc, thêm khúc nữa đến LangBian Palace 

bên trái, bên phải là Kho Bạc quẹo vào đường Bá Đa Lộc. Nhưng Đà Lạt mát mẻ nên đi không thấy mỏi 

mệt gì cả, nhất là lâu ngày không gặp ông cụ vừa đi vừa hàn huyên quên cả mệt. 

Và rồi đến căn nhà Mai đã sống ở đấy từ năm 6 tuổi đến lúc lấy chồng và theo Long về Bảo Lộc rồi 

Sài Gòn. Cũng là căn nhà Long đã bao lần đến thăm nàng khi ở Sài Gòn lên, hưởng với nhau những giây 

phút êm đềm hạnh phúc nhất… 

Vừa đến nơi nghỉ ngơi chút xíu ông cụ Mai đã nói Long phải đi ngay với ông đến công an phường 

trình giấy. Chàng nói để sáng mai khỏe khoắn rồi đi, ông cụ nói không được đâu, khi đi từ bến xe về có 

thể họ thấy mình rồi, nếu không đến trình giấy mà đêm nay họ đến khám nhà thì phiền lắm. 

Thế là Long mang hai tờ giấy phép của cơ quan hai vợ chồng cấp, đi theo ông cụ đến phòng công an, 

nằm khá xa trên đường đi xuống cầu Bá Hộ Chúc. Chàng bỗng khám phá ra là mình đang đi lại những 

con đường mà chàng đã đi hằng ngày hơn hai chục năm trước, lúc gia đình chàng thuê căn nhà trong khu 

khách sạn Việt Nam. Trường Adran nằm ở cuối đường Bá Đa Lộc chỉ cách nhà của Mai có hai trăm 

thước, còn phòng công an hiện nay cũng cách khách sạn Việt Nam khoảng hai trăm thước. Long đi với 

ông cụ ra tới Kho Bạc quẹo trái đường Yersin, đi theo đường này qua nhà thờ, qua tòa thị chính cũ sau trở 

thành thư viện, đến ngã ba quẹo phải xuống dốc, ngay trước cầu Bá Hộ Chúc bên trái là khu rộng lớn của 

khách sạn Việt Nam ngày xưa. Chàng vẫn còn trong ký ức hình ảnh của đứa bé chín mười tuổi hằng ngày 

cuốc bộ 4 lần trên con đường này với chiếc cặp sách đeo trên lưng, thời Đà Lạt còn thuộc « Hoàng Triều 

Cương Thổ ». Nay chàng trai ngoài 30 tuổi lại có cơ hội đếm bước trên những con đường quen thuộc của 

tuổi thơ… 

Đã bao nhiêu nước chảy qua cầu ! Hoàng Triều Cương Thổ đã hòa tan trong một nước Việt Nam thống 

nhất, thống nhất chẳng được bao lâu lại chia hai, rồi chiến tranh tàn phá, rồi bao biến cố chính trị qua 

những nền cộng hòa khác nhau, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, và bây giờ Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chỉ có hơn hai thập kỷ chứ mấy… Làm sao người dân có được cuộc 

sống thanh bình hạnh phúc trong hoàn cảnh ly loạn như thế ? 
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Long nghĩ ngợi miên man trong khi trò chuyện với ông nhạc trên con đường đêm tới phòng công an. 

Trình giấy tờ, rồi ông cụ điền đơn xin phép cho con gái và con rể ở nhà mình, ghi rõ ngày nào đến, ngày 

nào đi, lý do ở lại nhà… 

Sau 3 ngày nghỉ ngơi thăm ông cụ, trên đường về Long và Mai được chứng kiến một cảnh tượng lạ 

lùng đáng được ghi vào nhật ký. Khi xe đò đã qua thị xã Bảo Lộc bắt đầu xuống đèo, xe ngưng lại giữa 

đường ngay đầu đèo Bảo Lộc và khoảng chục hành khách xuống xe, người nào cũng vác bao vải trên vai. 

Thật là cảnh tượng lạ lùng vì khúc đường này hoang vu, mấy người này xuống làm gì ? Thấy hai vợ 

chồng có vẻ ngơ ngác không hiểu, một bà ngồi gần đó là dân đi buôn rất rành chuyện, giải thích đó là 

những người buôn trà. Bảo Lộc từ rất lâu đã nổi tiếng là nơi sản xuất trà của miền Nam, ngày trước xe đò 

đi ngang Bảo Lộc luôn ngưng lại cho khách mua trà trong các tiệm ngay trên quốc lộ 20, Long còn nhớ 

mãi trà Đỗ Hữu. Nhưng từ sau ngày 30 tháng tư 75, trà không còn được buôn bán tự do nữa mà do nhà 

nước quản lý sản xuất và phân phối. Và dĩ nhiên có « quản lý » là có « buôn lậu », cũng như tất cả các 

món hàng khác. Nhưng đặc biệt trà bị xem là món hàng quốc cấm nên kiểm soát rất gắt gao, trong đèo 

Bảo Lộc dài 10 cây số luôn luôn có những xe jeep với đội ngũ công an kinh tế chặn xe khám bắt trà. Khác 

với những trạm kiểm soát cố định dưới đồng bằng, nhận tiền hối lộ nên mọi sự trôi chảy, các đội kiểm 

soát lưu động này không ăn hối lộ. Vì vậy mà những người buôn trà lậu đến đầu đèo phải xuống và phải 

đi bộ theo đường mòn trong rừng để xuống chân đèo, mới thoát được đội kiểm soát lưu động. 

Và đúng như vậy, đến chân đèo, xe lại ngưng và một đám người vác bị leo lên. Nhưng không phải 

những người xuống xe lúc nãy, vì đi bộ làm sao đến cùng lúc với xe được. Đó là những người đi những 

chuyến sớm hơn, họ được những chuyến xe đò trước thả họ ở đầu đèo từ rất sớm. Đấy, tổ chức có quy mô 

như thế, chuyên nghiệp lắm chứ ! 

Nhưng có phải buôn lậu khí giới không ? Buôn lậu thuốc phiện không ? Buôn lậu ma túy không ? 

Không, buôn lậu… trà ! 

 


