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Mới ngày nào những chiếc xe Dream Thái còn chạy khắp phố phường Việt Nam, 
đỉnh điểm có lúc xe mới nhập cả cục giá đến gần 4000 usd. Thế rồi nó phải nhường 
chỗ cho Spacy, Dylan, SH.  
 
Nhoằng cái thời gian đã 30 năm, mới năm ngoái người ta định giá một chiếc xe 
Drem Thái tới nửa tỷ đồng. Đó là chiếc xe của trùm xe cổ Đỗ Quang Tú ở Phùng 
Hưng, Hà Nội. Sở dĩ người ta dám nói giá đó vì không có cái thứ hai, những chiếc xe 
Dream cũ còn nhiều nhan nhản và giá dao động vài chục triệu nếu còn tốt. Nhiều 
người nói bọn buôn xe thổi giá như lan, thực ra lan có thể nhân giống nhiều. Người 
ta mua về chiết nhánh bán lại.  
 
Nhưng xe Dream còn mới 95% như của anh Tú khó có quá vài chiếc ở Việt Nam, 
nên nói thổi giá là không chắc hẳn đã đúng. Nhất là xe Dream có cách đây vài chục 
năm, nó ăn sâu trong tiềm thức nhiều thanh niên bấy giờ như một mơ ước. Giờ đây 
trong hàng triệu thanh niên đó đã có nhiều người quá dư tiền, mua một cái xe độc 
như vậy là điều có thể. Đôi khi người ta theo đuổi thứ gì đó nhiều, tạo thành một trào 
lưu khiến mặt hàng trở nên đắt giá, trào lưu có thể nhanh chóng nguội tắt với nhiều 
thứ.  
 
Nhưng với một số thứ thì nó tồn tại rất dài và không biết đến khi nào chấm dứt, có lẽ 
khó mà chấm dứt nhất là với đồ vật người ta không sản xuất nữa. Chẳng hạn như 
thú săn lùng đồng hồ Odo 36 loại 10 búa, 10 gông. Bạn cứ gõ tìm kiếm xem, sẽ rất 
khó thấy ai bán loại này và bán giá bao nhiêu.  
 

 
 
Nếu có trang đăng bán họ sẽ không đề giá hoặc để dòng chữ hết hàng. Nhưng giá 
của nó chắc chắn không dưới 200 triệu, tuỳ theo đời, theo hình thức, theo nguyên 
bản có những cái lên đến 400 triệu.  
 
Bạn nghĩ rằng họ thổi giá chăng, cứ tìm mua trong quá trình trao đổi, thái độ của 
người bán sẽ cho bạn thấy họ mặn mà bán hay không. Lúc đó bạn quy kết việc có 
thổi giá hay không chưa muộn. Không như lan đột biến có thể chiết ra nhiều nhánh 
bán.  
 



Đồng hồ, xe máy cái nào chỉ có cái đó mà thôi. Chỉ có hàng mông lại, hàng dựng, 
hàng làm giả chứ không sinh sản ra được. Thường những người chơi đồ xưa là 
những người có tính hoài niệm, đã có tính này là người có nội tâm. Các bạn cứ để ý 
mà xem, tính cách của những người chơi đồ xưa khác hẳn với những người chơi đồ 
hiệu thời trang. Lạ một điều là cái túi thời trang, thắt lưng giá có thể vài ngàn usd đến 
vài chục ngàn usd không ai nói bọn LV, HM, GC...là hãng thổi giá cả.  
 
Các bạn nghĩ xem, có người bỏ ra hàng chục ngàn để sắm túi, thắt lưng thì đương 
nhiên có người cũng bỏ ra hàng chục ngàn để sắm món đồ xưa mà họ thích. Những 
cái túi dùng xong thời gian sẽ mất giá sau vài chục năm, còn đồ xưa thì không.  
 
Nó còn lên giá nữa đằng khác, nó còn có thể là đồ gửi lại cho thế hệ sau.  
 
Bạn ra khỏi cuộc đời này để lại cho con mình thứ gì làm kỷ vật, nhà cửa đã đành. 
Thế nhưng chiếc đồng hồ xưa hay để lại cho chúng cái túi LV, GC, HM..sẽ ý nghĩa 
hơn?  
 
Khoan nói đến cái chết, dù thời gian đi rất nhanh. Nhoáng cái đã vài chục năm. 
Nhưng còn nhiều chuyện để nói bây giờ. Người buôn bán đồ xưa bao giờ cũng phải 
là người yêu thích đồ xưa, có đam mê, có quá khứ và kỷ niệm và nó cũng là một thú 
chơi. Ai chơi gì mà chẳng muốn phổ biến cho nhiều người chơi cùng môn mình 
thích?  
 
Thế nên ngoài việc muốn có nhiều khách chơi để bán được hàng nhiều, còn có một 
mục đích khác là muốn có nhiều người chơi giống mình. Thực tế có nhiều người 
chơi đồ xưa, họ khuyến khích nhau chơi, nhường đồ cho nhau chơi để có bạn tâm 
sự, chia sẻ. Ngồi trong một căn phòng bàn ghế cũ, nghe những lời ca với âm thanh 
mộc mạc qua đầu Akai, dạo phố gặp nhau ở quán cà phê, nước trà trên những chiếc 
xe xưa đạp, xe máy xưa cũ.  
 
Chỉ một bài thơ Màu Thời Gian thôi, nhà viết kịch Đoàn Phú Tứ lọt vào tuyển tập thi 
nhân Việt Nam của hai nhà biên tập Hoài Thanh, Hoài Chân và thi phẩm ấy vẫn 
trong tốp những bài thơ đặc sắc nhất mọi thời đại của Việt Nam.  
 
Thế nên những đồ vật xưa có một sắc màu khó định trong lòng người. Nhất là 
những đồ vật gắn với kỷ niệm của người thân như ông bà, cha mẹ và người tình 
nữa. Có những kỷ niệm ngọt ngào, có kỷ niệm cay đắng. Ngọt ngào như ngồi trong 
lòng bố nghe bản nhạc phát ra từ đĩa than hay băng cối. Cay đắng khi nhìn người 
yêu đi theo một anh mặt rỗ đi Lơ hoặc Pơ Giô Cá Vàng.  
 
Gương xưa còn đó nhưng bóng người nào thấy đâu? 
 
Áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi. Nhìn đồ vật để những ký ức trở về, 
để được chuyện trò trong tâm tưởng với những người không còn gặp được nữa, để 
chia sẽ và bàn tán về cái đẹp, cái hay của món đồ với bạn bè.  
 
Và hơn hết để doạ thằng định làm con rể. Mày bước chân ra mắt nhà tao, nhìn thấy 
những món đồ tao chơi thì liệu hồn con ạ, bố mày tính khi thâm trầm khó đoán lắm 
con. Kết đùa vâỵ thôi, chứ ông không có con gái không mua đồ thì dở. Có rất nhiều 
bộ đồ uống trà đẹp, những bức tranh sơn dầu đẹp và những chiếc đồng hồ, xe đạp, 



xe máy mình đang đăng bán ở đây.  
 
Nếu bạn nào có thú hoài niệm, hày lựa chọn một món đồ. Cái khác biệt của mình là 
tự mình viết bài quảng cáo cho chính mặt hàng mình bán, điều mà ít doanh nhân 
nào làm được. 
 


