
        Thư Gửi Các Bạn Mình – Số 36 

Các bạn mình thân mến, 

Ngày xưa, ý nói là những ngày tháng trước 

1975, mặc dầu đang trong thời buổi chiến 

tranh nhưng nếp sống của những bạn trẻ 

Miền Nam Việt Nam vẫn hưởng được lắm 

điều thú vị thể hiện trong những nét sinh 

hoạt bình thường của người dân Miền 

Nam, đặc biệt là giới học sinh và sinh viên. 

Hôm nay xin nói tới chuyện ăn uống. 

Nhưng không nói ăn, chỉ nói uống. Uống cà 

phê.  

Từ tấm bé đã nghe đến hai chữ “cà phê” từ những người lớn và các bậc đàn 

anh ở ngoài phố. Nghe thì nghe thế chứ mình chẳng bao giờ quan tâm đến 

cà phê, sau này thiên hạ thêm vào hai chữ “cà pháo” mỗi khi rủ rê ra quán cà 

phê ngồi hàng giờ để chờ những giọt cà phê rỉ rả rơi từ cái “lồi” xuống cái 

“cốc”. Mình vốn là dân ở vùng ngoại ô nên dạo đó không thấy có các quán cà 

phê như vào thập niên 70 về sau. Mình chỉ nhớ có một bác người Bắc, tên là 

Hữu, ở cách nhà ông bà cụ mình khoảng 5 căn, mỗi buổi sáng bác thường đặt 

gánh hàng ngay trước nhà mình để bán cà phê và bánh mì xíu mại vì nhà 

mình có cả một khoảng sân rất rộng phía trước giáp với đường nhựa. Thuở 

ấy mỗi buổi sáng bà cụ của mình dậy rất sớm để nấu cơm cho mấy anh em 

ăn trước khi đi học, vì thế chuyện “bánh mì xíu mại” thuộc vào loại hàng xa 

xỉ đối với anh em mình. Còn phần cà phê thì tuyệt đối chưa bao giờ được 

nếm thử. Ông cụ mình thỉnh thoảng sai mấy đứa em mang cái ly “xây chừng” 

ra mua một ly cho cụ uống. Mấy anh em cũng ngửi được mùi cà phê, nhưng 

khoái nhất là thỉnh thoảng vẫn ngửi được mùi “xíu mại” khi bác Hữu mở nắp 

nồi để múc mấy cục xíu mại bỏ vào ổ bánh mì và dùng muỗng để trét trét vào 

đó. Mùi xíu mại thơm chi lạ! Nhiều lúc chứng kiến thấy có một số người, đặc 

biệt là mấy đứa trẻ trong xóm đến mua bánh mì và chỉ yêu cầu cho “nước xíu 



mại” mà thôi chứ không mua mấy viên xíu mại tròn tròn thơm phức, chắc là 

không đủ tiền để mua.  

Vậy là suốt cả thời gian ôm sách đi học ở trường tiểu học và trung học, tuyệt 

nhiên mình không được biết đến hương vị cà phê nó thơm ngon ngọt đắng 

như thế nào cho đến khi cặp bè cặp bạn với đám bạn ở đại học, buổi đó sinh 

viên từ các nơi khắp Miền Nam đổ về Đà Lạt ghi danh học khoa Chính Trị Kinh 

Doanh mới mở tại Viện Đại Học Đà Lạt. Thôi thì bạn bè tứ xứ đông vui đáo 

để. Nhóm này nhóm nọ, ban này ban kia được thành lập để làm công tác xã 

hội, công tác từ thiện, văn nghệ văn gừng, báo chí báo rận, hội thảo hội mộc 

rần rần và cũng lắm trò nghịch ngợm phá phách khác…Khi đó các quán cà 

phê là tụ điểm của những cuộc bàn thảo, họp hành hoặc chỉ để gặp nhau đấu 

láo đủ mọi thứ chuyện mà thôi. Cà Phê Tùng là nơi thu hút nhiều thành phần 

trẻ như sinh viên và giới trí thức, công chức và khách du lịch trẻ, giới văn 

nghệ sĩ …vì Cà Phê Tùng nằm ở ngay trung tâm đắc địa trong thành phố, địa 

chỉ là số 6 khu Hòa Bình. Nghe những người lớn tuổi nói lại Cà Phê Tùng trước 

khi trụ ở khu Hòa Bình, đã từng mở quán trên đường Thành Thái, sau đó là 

ở dãy kios nằm dọc theo chợ cũ Đalat (sau thành rạp hát Hòa Bình). 

  

                                         Ảnh trên internet của cà Phê Tùng 

Với không gian thoáng mát lý tưởng và khí hậu mát mẻ của vùng cao nguyên 

lúc bấy giờ cùng với lối kiến trúc và những sinh hoạt mang đặc tính văn hóa 

Tây phương lồng trong nếp sống hiền hòa, mực thước của người dân Đà Lạt 

thời “Hoàng Triều Cương Thổ”, Cà Phê Tùng vô hình chung đã đóng góp một 

phần nào trong nét sinh hoạt đặc biệt của thành phố Đàlạt một thời.  



Giới sinh viên học sinh không phải lúc nào cũng có tiền trong túi để đi “cà 

phê cà pháo” nhưng nhờ có đông bạn bè nên lúc này thì đứa này đãi, lúc khác 

thì đứa kia bao và cứ như thế, thường trong tuần cũng có mặt ngồi cà phê 

đôi ba lượt là chuyện thường, lúc ba bốn đứa, lúc năm bảy trự. Đặc biệt vào 

những buổi chiều mưa, kéo nhau vào Cà Phê Tùng, chọn chỗ ngồi sát cửa 

kiếng để đưa mắt ra ngoài ngắm mưa rơi và những chiếc dù đủ màu sắc di 

chuyển dưới mưa để khi trở về vẫn còn mơ mơ mộng mộng vài hình bóng 

thướt tha trong mưa, trong gió lạnh. Nếu dãy ghế ở bên dưới đã đông khách 

thì cả bọn nhảy lên lầu ngồi chuyện trò cho đến lúc giọt cà phê cuối cùng nhỏ 

xuống ly. Đa số những khách trẻ vào uống loại cà phê phin, đường cho vào ít 

nhiều tùy người, cà phê sữa dành cho những ai sợ mất ngủ nếu vào quán vào 

buổi chiều hoặc buổi tối. Về sau có thêm các loại nước uống khác, đặc biệt là 

món “chanh rum” cũng được các bạn trẻ và các nữ khách “đủ can đảm” bước 

vào tiệm (của thời bấy giờ) ưa chuộng vì mùi thơm nhẹ của rượu rum.  

   

    Chỗ ngồi lý tưởng trong Cà phê Tùng                     Một trong nhiều bức tranh treo trong quán 

Ông chủ Cà Phê Tùng là người rất lịch lãm và có óc thẩm mỹ. Trên tường có 

đến bốn năm bức tranh do ông mua từ các cuộc triển lãm tranh của các họa 

sĩ như Nghiêu Đề, Đinh Cường, Vị Ý, Cù Nguyễn, Thái Lãng…Về nhạc thì Cà 

Phê Tùng cho nghe nhạc mang âm điệu Pháp của các giọng ca đang lên thời 

bấy giờ là những năm đầu của thập niên 60. Người yêu nhạc có thể nghe 

những giọng hát của Adamo, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, France Gall, 

Francois Hardy, Jacques Brel…Ngoài ra, thỉnh thoảng ông cũng cho “ẩm 



khách” nghe Christophe hay các bản nhạc “dé dé” của nền âm nhạc Mỹ quốc 

lúc bấy giờ.  

Không phải lúc nào cũng vào Cà Phê Tùng. Những lúc ít tiền hoặc không có 

thời giờ ngồi ngắm “cái lồi” ngồi “chên” cái “cái cốc” thì cả bọn lại kéo ra cà 

phê Domino nằm ngay phía phải của bến xe Chi Lăng - Tùng Nghĩa, chỉ cách 

Cà Phê Tùng chừng ba mươi thước. Cà phê Domino do vợ ông Tùng mở và 

để cho một người khác đứng bán, vẫn là thứ cà phê từ tiệm Cà Phê Tùng do 

vợ chồng ông pha chế đặc biệt dành cho những người sành điệu ngồi trong 

một không gian ấm cúng hài hòa và thân mật.  

Nói đến cà phê Đàlạt mà không nhắc đến cà phê Thủy Tạ là thiếu sót lớn. Dân 

Đàlat ai mà không biết Thủy Tạ trên hồ Xuân Hương, đối diện với câu lạc bộ 

thể thao. Đây là một nơi thu hút du khách khắp nơi đến viếng. Mình cũng đã 

nhiều lần ngồi trong Thủy Tạ để ngắm sang bên kia Đồi Cù trong những buổi 

chiều vàng hiu hắt nắng. Cà phê nơi đây tuy không bằng cà phê Tùng nhưng 

bù lại, quang cảnh quanh hồ khiến nhiều người thích đến ngồi hơn với đủ 

thành phần, đông nhất phải kể đến những khách du lịch phương xa đến, họ 

vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh và chụp hình kỷ niệm. 

               

Khi rời Đàlạt, thỉnh thoảng trở về thăm gia đình, vẫn cùng bạn bè ngồi Cà Phê 

Tùng hay Thủy Tạ. Mình có lắm dịp đi đến nhiều nơi trong lãnh thổ Miền Nam 

Việt Nam và cũng uống và phê khắp chốn nhưng không có ấn tượng gì về các 

loại cà phê của những nơi đó. Duy chỉ có lần công tác lên Ban Mê Thuột (VC 



sau này đọc là Buôn Ma Thuột!) được uống loại cà phê “cứt chồn” vì mình có 

ghé thăm một người quen có vườn cà phê. Buổi sáng anh bạn đưa mình đi 

nhặt cà phê “cứt chồn”, khoảng một tiếng đồng hồ nhặt được khoảng gần 

một ký gồm những hạt cà phê dính với nhau thành cục, tức là phân của chồn 

thải ra sau khi chúng xơi hết lớp vỏ màu đỏ bên ngoài. Nghe anh bạn kể loại 

cà phê đặc biệt này chỉ dành để biếu tặng chứ anh không bán ra ngoài vì số 

thu được rất ít, nhưng về sau anh cũng đưa ra bán cho một số tiệm cà phê 

quen trong vùng. 

Thời sau 1975, nếu nói đến “cà phê cà pháo” thì mình 

biết nói làm sao đây? Cả toàn xã hội bị xáo trộn, lật 

ngược, kẻ gian thành thánh, kẻ ngu biến thành những 

nhà thông thái đầy sáng tạo…mọi sự bán buôn phải 

chạy theo nhu cầu mới là: xạo, giả, dổm, nhái, chui, dấu, 

lường gạt…vì thế không có gì cần phải nói thêm. Duy 

chỉ có một điều mà mình nghe được biết được kể từ 

ngày tháng đó là 6 chữ rất gợi hình “Cái Lồi Ngồi Chên 

Cái Cốc”. 

 

Các Bạn Mình thân mến,          

Suốt 17 năm uống toàn cà phê dổm, đến khi qua Mỹ, muốn tìm lại hương vị 

cà phê xưa nên háo hức vào chợ Việt Nam tìm mua cà phê và mấy cái phin 

bằng Inox. Vào năm 1992 chỉ thấy có một loại cà phê đựng trong hộp mang 

nhãn hiệu Café Du Monde sản xuất tại New Orleans, Louisiana. Tiếng Tây 

tiếng u được ghi rõ ràng bên ngoài hộp màu vàng, cà phê này thuộc gout 

Pháp là cái chắc, vì New Orleans của tiểu bang Louisiana là đất của Pháp ngày 

xưa, Mỹ mua lại vào năm 1803 với giá 60 triệu đồng quan Pháp tương đương 

15 triệu dollars Mỹ lúc bấy giờ. Thế là mỗi buổi sáng dậy thật sớm lấy cà phê 

cho vào “lồi”, đặt “chên” một cái cốc rồi từ từ cho nước sôi vào, chờ cho nó 

nhỏ từng giọt xuống cốc mất khoảng 10 phút, đôi khi dậy trễ nên miễn uống 

cà phê luôn. Vào sở làm tìm cà phê pha sẵn cho vào cái ly xốp và chỉ việc cho 

đường vào là uống. Nhưng khốn nỗi, loại cà phê này uống nó vô duyên làm 



sao ấy. Lại thấy việc cho cái “lồi” ngồi “chên” cái cốc bất tiện nên vào chợ Mỹ 

tìm mua một cái bình pha cà phê đơn giản mang về và chỉ trong vòng vài phút 

là có cà phê uống ngay. Hương vị cũng giống cà phê phin vậy. Lúc này mình 

không còn uống Café Du Monde nữa mà chuyển qua Starbucks. Vào Costco 

mua một bịch 13 hay 14 đô lúc đó, giờ thì phải 18 – 19 đô, xay tại chỗ và 

mang về pha uống mỗi ngày một ly vào buổi sáng, khoảng hai tháng mới hết 

mà lại thưởng thức được cái gout French Roast đậm đà và thơm. 

         

 

 

 

  

 

 

          

Chưa hết đâu các bạn ạ! Đi vòng vòng vào các cửa tiệm Mỹ thấy có cái máy 

pha cà phê ghi giá sáu bảy chục đô bèn mua về thay cho cái cũ xài đã mấy 

năm. Máy này làm được cả loại capuchino và espresso nữa nhưng mình 

chẳng bao giờ làm, chỉ đơn giản là loại cà phê thường là uống được rồi, không 

cầu kỳ. Cũng với Starbucks mua ở Costco, bạn bè đến chơi pha mời uống đều 



khen ngon. Mình bị tiểu đường loại hai nên cũng kiêng đường thứ thiệt, dùng 

một gói Splanda và một gói Stevia (all natural) cho một ly cũng ngon như loại 

đường thường, mình đã uống gần 20 năm nay. Nói thêm, nếu bạn thèm ăn 

chè thì có thể nấu với hai loại đường trên, ăn cũng ngon như đường thường 

mà lượng đường trong máu không tăng. 

Mới đây, Đầu năm 2019 con gái mua 

tặng cho mình một máy pha cà phê hiệu Keurig mà trước đây nhiều lần mình 

thấy trong các tiệm. Máy này phải mua loại cà phê đặc biệt – cũng hiệu 

Starbucks nhưng bỏ sẵn trong những hộp nhỏ vừa đủ pha một ly, bỏ hộp cà 

phê này vào máy bấm nút và chỉ hai phút sau là cà phê đã chảy xuống ly còn 

nóng hổi, cho đường và creamer vào, khuấy lên xong là uống. Ngon thơm 

lắm. Được biết loại là phê Starbucks trong hộp nhỏ này (chỉ để xài với máy 

Keurig) là sản phẩm của cố tài tử Paul Newman, tiền lời khi bán loại cà phê 

này để giúp cho các hội từ thiện 100%. Đây là loại cà phê Organic rất thích 

hợp với tình trạng ăn uống thời nay được nhiều người ưa chuộng.  



    

 

  

 

  

 

 

Các Bạn 

Mình thân 

Các Bạn 

Mình thân mến,                         Đọc đến đây chắc có bạn hỏi 

mình: cái lão Châu này lôi thôi quá! Mỗi sáng sao không chạy ra quán cà phê 

làm một ly cho khỏe, cớ sao phải pha pha chế chế làm gì cho mệt cái thân 

già? Thế thì xin thưa với các bạn mình rằng: 

Thứ nhất: Nơi mình ở là xứ “đất rộng người thưa” nên muốn cà phê cà pháo 

phải lái xe chạy từ nửa giờ cho đến một tiếng mới tấp vô quán cà phê được. 

               Thứ hai: 

Bạn bè nơi mình ở “lưa thưa” lắm và không phải lúc nào ới là có mặt ngay 

giống như bên Nam Bắc Cali hay Việt Nam. Muốn hẹn đi “cà phê cà phào” 

phải “order” trước cả tuần, ít nhất là ba bốn hôm. Khó lắm!      Thứ ba: 

Ngồi “cà phê cà pháo” ngoài quán ít nhất phải mất cả tiếng đồng hồ, chưa kể 

việc lái xe đi lái xe về…coi như mất cả một buổi, thì giờ đâu nữa để ngồi gõ 

vài chữ cho các bạn mình đây? Ngoài ra còn phải lo cho lũ cỏ lũ cây vườn sau 

sân trước nữa chứ!            Thứ tư: Có 

nhiều quán cà phê Starbucks gần nhà mình, nhưng “cà phê cà pháo” thì phải 

có bạn có bè. Ngồi nhâm nhi cà phê một mình chỉ dành cho những kẻ “thất 

tình” mà mình bây giờ đã hết “thất tình” rồi các bạn ạ.   Thôi thì cứ ở nhà pha 

mà uống, cũng ngon thơm và mỗi buổi sáng góp được vài xu cho quỹ từ thiện 

của ông tài tử đẹp giai Paul Newman cũng ok.   



Các Bạn Mình thân mến, 

Đáng nhẽ thư này chấm dứt nơi đây nhưng vừa mở email thấy có hai ba 

người bạn, ở Đàlạt có, ở Cali có, ở Texas có, gửi cho xem cảnh lụt lội nơi 

“chôn nhau xẻo rún” của mình – Đàlạt. Xem một loạt hình ảnh thấy buồn 

quá! Đalạt mà bị ngập lụt! Chuyện lạ thế kỷ! Mình chợt nhớ chuyện xảy ra 

hồi tháng 7 vừa rồi nên có ý trách dân Đàlạt sao không nghe lời bà chị giáo 

sư tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, đại biểu của cái hội đồng nhân dân gì đấy để 

mỗi nhà mua một cái LU đặt ngay trước nhà, khi có ngập lụt thì chỉ việc cầm 

gáo múc nước cho vào LU - sẽ hết lụt ngay. Nhà nhà mua Lu. Ngành sản xuất 

Lu trúng mánh. Không biết bà chị tiến sĩ này có tổ tiên họ hàng gì có lò sản 

xuất Lu ở Lái Thiêu hay không nhỉ?  

Lại có thơ rằng: 

  Đà Lạt nay đã biến thành sông        

  Đồi núi cao, biển nước mênh mông       

  Kẻ lội người bơi nghe bì bõm      

  Xe cộ lần mò chỗ sâu nông 

  Phường khóm nước tràn vô ngập nhà      

  Bích Câu Kỳ Ngộ chốn ngàn hoa        

  Nước dâng, cây đổ, đường sập lún       

  Quan thì cười, dân cứ việc la… 

Hẹn Các Bạn thư sau         

 Phong Châu           

 Tháng 8 - 2019       
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