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Đà Lạt, một thành phố ở độ cao 1500m, 

nằm ở miền nam của cao nguyên trung phần 

Việt Nam. Thực dân Pháp thám hiểm vùng 

này vào thời 1890, và vài năm sau, thành lập 

một trung tâm nghỉ mát ở đây vì phong cảnh 

đẹp và khí hậu mát mẻ.  Họ đặt tên cho nơi 

này là Đà Lạt.  Họ xây các biệt thự, phố xá, 

và các con đường nhựa lớn, giống như là một 

thành phố ở Pháp, và ví nó là thành phố “Ba 

Lê” của Việt Nam.    

Đồi, núi, hồ, và suối, thác bao quanh 

thành phố.  Các cụm thông tô chấm các con 

đồi.  Bông hoa rực rở màu sắc quanh năm.  

Ngoài nét đẹp và duyên, Đà Lạt còn được nổi 

tiếng về rau  trái. 

Người ta sau khi viếng thăm Đà Lạt 

thường có cảm tưởng khác nhau về thành phố 

này, và vì vậy Đà Lạt được đặt nhiều tên như 

là: Thành phố Ngàn Thông, thành phố Hoa, 

thành phố Anh Đào, thành phố Hoa Lan, 

thành phố Trăng Mật, thành phố Tình Yêu, 

thành phố Sương Mù, thành phố Mưa Phùn, 

thành phố Buồn, thành phố Mùa Xuân,... 

Chúng tôi sống ở Đà Lạt từ năm 1961 đến 

1974, năm tôi 1 đến 14 tuổi, và đối với chúng 

tôi, Đà Lạt là một thiên đàng.  Chúng tôi đã 

xa cách nó gần 45 năm, và nó đã lu mờ nhiều 

theo thời gian và không gian.  Tuy nhiên, 

chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm của thời thơ 

ấu với thành phố thân yêu này mà mãi mãi 

còn nằm trong ký ức, và sau đây là những gì 

tôi còn nhớ về nó. 

Nguyễn Khắc Lộc 

12/2018 

Lời Mở Đầu 
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Trường Trung Học 
Bùi Thị Xuân 

Cư Xá Bùi Thị Xuân 
(xóm của chúng tôi) 

Đồi cù 

Phố Hòa Bình 

Giáo Hoàng Học Viện 

Phi trường Cam Ly 

Hồ Xuân Hương 

Trường Trung Học 
Trần Hưng Đạo 
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Khu Hòa Bình 

Ngả Năm 

Hồ Xuân Hương 

Viện Đại Học  

Đà Lạt 

Nhà thờ Con Gà 

Cư Xá Bùi Thị Xuân 

(xóm của chúng tôi) 
Mả thánh 

Chợ 

Ấp  

Hà Đông 

Ấp  

Đa Thiện  

Giáo Hoàng Học Viện 

Trường Trung Học 

Trần Hưng Đạo  
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Ấp Ánh Sáng  

Trường Trung Học 

Bùi Thị Xuân 



Trường Trần Hưng Đạo:    

Là một trường nam trung học, từ lớp 6 đến lớp 

12, nơi Quý, Bảo, Lộc học.  Trường nằm trên một 

con đồi thông thơ mộng, ở trong vùng rừng núi 

phía bắc của thành phố.  Chúng tôi đi bộ đến 

trường bằng 2 ngả.  Ngả tắt là đi một quảng đường 

Nguyễn Công Trứ dọc sau trường Chiến Tranh 

Chính Trị, rồi băng qua ấp Hà Đông, theo mấy con 

đường đê dẫn qua các vườn rau, vườn dâu, rồi lên 

đồi đến trường.  Ngả thứ hai, chúng tôi thường đi 

vào mùa mưa khi đường vườn bị sình lầy, là đi hết 

đường Nguyễn Công Trứ, từ đó lấy đường Nguyễn 

Hoàng đi về phía bắc, qua một mả thánh nằm trên 

đồi, rồi rẽ vào đường Vạn Kiếp đến trường. 

Các dãy lớp nằm dọc hai bên đồi, xen kẻ với 

các cây thông già cao vút.  Ở giữa là sân chơi rộng, 

có sân bóng chuyền, và sân bóng rổ.  Ngang sườn 

đồi là một sân đất đá banh, đất sét lồi lỏm đầy sạn 

đá, nhìn xuống là hồ Vạn Kiếp.  Do đó, sân banh 

có hàng rào cao để chặn banh khỏi rớt xuống hồ.   

Chúng tôi học mỗi ngày một buổi, sáng hoặc 

chiều.  Một ngày trong tuần có lớp thể dục, và 

ngày đó thì học 2 buổi, một buổi cho các lớp chính 

và buổi kia cho lớp thể dục.  Ngày này là ngày thú 

vị nhất trong tuần vì chúng tôi được ở trưa tại 

trường và có nhiều thời giờ tự do để chơi.  Chúng 

tôi thường rủ nhau lặn lội vào rừng đến các con 

suối để ăn trưa và tắm.  

Mả Thánh:   

Nằm trên con đồi dọc bên đường Nguyễn 

Hoàng dẫn đến trường Trần Hưng Đạo.  Chúng tôi 

nghe kể nhiều chuyện ma hiện ra trong mả thánh 

khi chiều về, nên mỗi khi đi học về trễ ngang qua 

đây là sợ lắm, mắt láo liên canh chừng ma, tay 

chân nổi da gà vì sợ hơn là vì lạnh.   

 

Ấp:  

Quanh Đà Lạt là các ấp nông nghiệp mà người 

Pháp và chính phủ địa phương thành lập để lôi 

cuốn dân ở các nơi khác trong nước đến định cư, 

để tăng cường dân số của thành phố.  Phần đông 

các dân di cư đến từ những vùng ở miền Trung và 

Bắc Việt Nam; họ lấy tên quê quán củ để đặt cho 

các ấp mới này.  Một vài ấp có tiếng là ấp Đa 

Thiện của dân Hà Tỉnh, Nghệ An, ấp Hà Đông của 

dân miền Bắc, và ấp Ánh Sáng của dân Huế.   
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Phố Đà Lạt 

Khu Hòa Bình 

Tiệm Kem 

Việt Hưng 

Bánh Mì 

Wĩnh Chấn 

Chợ 

6 

Thang cấp nối khu 

Hòa Bình và chợ 

Dãy tiệm 

tạp hóa 

Gồm có phố trên và phố dưới.  Phố trên là 

khu Hòa Bình, ở trên đồi nhìn xuống hồ Xuân 

Hương, có các cửa tiệm vàng, nữ trang, vải, đồ 

chơi, thuốc bắc, quà lưu niệm..., và các quán 

cơm, phở, cà phê, chè, kem,...  Nơi đây có lò 

bánh mì Wĩnh Chấn nổi tiếng với các đòn bánh 

mì baguette Pháp nóng, giòn và thơm, rất thích 

hợp với khí hậu lành lạnh của Đà Lạt.  Phố dưới 

là chợ Đà Lạt, có các hàng thịt, hàng cá, hàng 

rau, hàng trái cây, hàng hoa, hàng vải, hàng áo 

quần, giày dép, và các tiệm tạp hóa.  Trên các 

bực cấp dẫn từ phố trên xuống phố dưới nằm rải 

rác các gánh hàng rong bán chè, cháo, chuối 

chiên, và món khoái khẩu của tôi là bắp nướng 

than.  Từ nhà chúng tôi đi bộ đến phố mất 

khoảng nửa tiếng, đi xe lam thì khoảng 10 đến 

20 phút, tùy theo bao nhiêu trạm ngừng để thả 

hoặc đón khách.  



Phố Trên – Khu Hòa Bình 

Hội trường Hòa Bình:   

Là trung tâm của phố trên, được dùng cho các hội họp lớn, 

nhưng thường là rạp chiếu phim.  Chung quanh hội trường là 

các cửa tiệm nhỏ bán nữ trang, thuốc bắc, vải vóc, đồ chơi,...  

Trên đỉnh tháp của hội trường là một còi báo hiệu giờ giới 

nghiêm hoặc nguy cơ.  Trong thời chiến, tiếng còi hụ đem đến 

nỗi lo âu, sốt ruột. 

Tiệm kem Việt Hưng:   

Tiệm kem này rất nổi tiếng ở Đà Lạt, nhất là với các cặp tình 

nhân.  Ngoài sân thượng sắp các bàn tròn cắm dù, nhìn xuống hồ 

Xuân Hương thơ mộng.  Ở nơi đây vừa ăn kem, vừa ngắm cảnh, 

vừa sưởi ấm dưới ánh nắng Đà Lạt rất là thú vị.  Người chủ tiệm 

là ông Trần Văn Khắc, người thành lập Hội Hướng Đạo Việt 

Nam.  Ông có 2 người con gái là giáo sư trường Bùi Thị Xuân.  

Ông là một người bạn đàn anh của ba chúng tôi, nên thỉnh thoảng 

anh em chúng tôi ghé tiệm được cho ăn kem miễn phí. 

Lò bánh mì Wĩnh Chấn:   

Bán bánh ga-tô (cake), croissant, và bánh mì ổ baguette 

Pháp rất ngon. Tôi còn nhớ vào trời lạnh, anh em chúng tôi 

thỉnh thoảng xúm quanh bàn, bẻ ổ bánh mì nóng giòn, quẹt sửa 

đặc Ông Thọ ăn, rất là thú vị. 
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Phố Dưới – Chợ  

Các gánh hàng trên bậc cấp dẫn từ phố Hòa Bình 

xuống chợ. 

Các gian hàng ở chợ 
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Xe Lam:  “Lam” viết tắt cho chữ Lambretta, một hãng xe 

Ý sản xuất các loại xe chở khách và xe gắn máy.  Xe lam 

được thiết kế để chở 6 hành khách, nhưng một chiếc chở 

10 người hoặc nhiều hơn, chồng chất thêm hàng hóa, là 

chuyện thông thường.  Mỗi khi xe chở nặng quá không 

chạy lên đồi được thì hành khách phải xuống đẩy xe.  



Là một hồ nhân tạo, rộng khoảng 5 cây số 

vuông, nằm ngay trung tâm của thành phố, bao 

quanh là những thắng cảnh nổi tiếng của Đà Lạt, 

như là khách sạn Palace, nhà thờ chính tòa hoặc 

nhà thờ con gà, trường Lycee Yersin, nhà Thủy Tạ, 

đồi cù,... Hồ Xuân Hương quyến rủ du khách xa 

gần đến đi thuyền, đạp xe đạp, đi dạo, câu cá, bơi 

lội, cưỡi ngựa, hoặc nghỉ ngơi.  Dọc bờ hồ có các 

gánh hàng rong bán bánh kẹo, cà rem, bắp nướng, 

chè, chuối chiên, đồ chơi,...  

Hồ Xuân Hương 

a Nhà Thủy Tạ Nhà Thờ Con Gà Hotel Palace Phố Đồi Cù Lycee Yersin 
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Nhà Thờ Chính Tòa 
(nhà thờ con gà) 

Ngôi nhà thờ Công Giáo này được người 

Pháp xây, bắt đầu vào năm 1931 và hoàn tất vào 

năm 1942.  Như những nhà thờ của Pháp, trên 

đỉnh của thánh giá nằm trên tháp chuông là một 

tượng con gà bằng sắt, biểu tượng cho Thánh 

Phao-lô đã từ chối Chúa 3 lần trước khi gà gáy.  

Do đó, nhà thờ này còn được gọi là nhà thờ Con 

Gà.  Ngôi nhà thờ nằm trên một ngọn đồi nhìn 

xuống hồ Xuân Hương.  Ở trên tháp chuông có 

thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Đà Lạt. 

Mẹ chúng tôi thường dự thánh lễ ở nhà thờ 

này.  Đôi khi bà đem một trong mấy anh em 

chúng tôi theo.  Tôi nhớ mỗi lần có lễ là nhà thờ 

chật cứng người.  Bên trong, nhà thờ rất đẹp và 

cổ kính, với trần cao và cửa kính màu sắc rực rở 

bao quanh. 

www.lamdong.gov.vn 
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Viện Đại 
Học Đà Lạt 

Trường 
 Bùi Thị Xuân 

Đồi Cù Trường Tiểu Học 
Vỏ Tánh  

Ấp Đa Thiện 

Ngả Năm 
Thung Lũng 

Tình Yêu 

Cư Xá A 
(nhà của chúng tôi) 

Picture taken in 1968 by unknown 

Đường Phù Đổng 
Thiên Vương 

Đường  
Đinh Tiên Hoàng 

(đây là nơi “nhà 
mới” cúa chúng tôi 
được cất sau này) 
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Cư Xá B 



Đồi Cù:   

Những con đồi thoai thoải này chạy dài từ ngả năm 

đến hồ Xuân Hương.  Đây là đồi đánh golf, nên được 

gọi là đồi cù, của người Pháp để lại.  Thời đó rất ít 

người đến chơi golf, vì ngoại trừ một số ít người ngoại 

quốc và người Việt ưu tú, dân chúng không có tiền 

hoặc không có sở thích chơi golf.  Vì vậy, những con 

đồi này được dùng bởi quần chúng cho mọi chuyện 

ngoại trừ golf.  Vào các ngày Chúa Nhật hoặc lễ lượt, 

các đội hướng đạo nam và nữ họp mặt để sinh hoạt; 

các gia đình đến hóng gió, ăn picnic; người lớn đến 

nghỉ ngơi, trẻ em vui đùa; các cặp tình nhân tản bộ 

hoặc tâm tình dưới các cụm  thông.  Đôi khi quân lực 

Việt Nam Cộng Hòa đến đây để tập luyện lính.  Uốn 

theo chân đồi là một con suối với một vài hồ con mà 

chúng tôi thường đến câu cá hoặc tắm khi trời nóng.    
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Trường Bùi Thị Xuân:   

Là một nữ trung học từ lớp 6 đến lớp 12.  Mẹ 

chúng tôi là giám học của trường và đồng thời dạy 

một hai lớp Anh văn.  Quý, với tính hào hoa phong 

nhã, có tiếng với các nữ sinh trường này.  Trong khi 

đó, Bảo và tôi thì lúc đó chưa lớn đủ để tán tỉnh với 

con gái.    



Thung Lũng Tình Yêu:   

Một cảnh thiên nhiên thơ mộng của các đồi thông 

thoai thoải dẫn xuống thung lũng.  Một con suối chạy 

quanh co dưới chân đồi, với các hồ con nước lạnh, 

trong vắt.  Xa xa về phía bắc là dãy núi Langbiang, 

với ngọn núi Bà, nằm sừng sửng, được biểu tượng là 

mái nhà của Đà Lạt.  Đây là nơi lý tưởng cho những 

cuộc hẹn hò của các đôi tình nhân.   

Một điều trớ trêu là trong thời gian chiến tranh, 

Không Quân Việt Nam Cộng Hòa dùng nơi này để 

tập luyện máy bay oanh tạc, và có lần chúng tôi đến 

đó để xem. 

13 



Viện Đại Học được thành lập vào năm 

1957 bởi Hội Đồng Giám Mục Công Giáo 

Việt Nam, với diện tích đất đai khoảng 16 

hecta.  Trước đó là trường thiếu sinh quân của 

Pháp.  Từ nhà tôi đi bộ đến viện mất khoảng 5 

phút.   

Chúng tôi thường được ba má dẫn vào 

viện đại học thăm cha viện trưởng hoặc người 

quen.  Có lần tôi được dịp vào nghe ca đoàn 

của nhạc sĩ Hải Linh trình diễn.  Vào biến cố 

tết Mậu Thân năm 1968 khi Đà Lạt bị Việt 

Cộng đánh chiếm, viện được dùng làm trại tỵ 

nạn cho hàng trăm người chạy lánh nạn.  Mỗi 

ngày, mẹ chúng tôi tình nguyện đến đây để 

giúp đở người tỵ nạn.  Vì lý do an toàn và bất 

thuận tiện trong việc lui tới của bà, gia đình 

chúng tôi dọn vào viện ở trong thời gian này.   
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Viện Đại Học Đà Lạt 
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Cư Xá Bùi Thị Xuân 

Đây là xóm của chúng tôi, nhà cửa dành cho gia 

đình của các cô thầy của trường. Cư xá nằm cách phố 

khoảng 2.5km, gồm có cư xá B ở trên đồi và cư xá A 

ở dưới đồi.  Chúng tôi ở cư xá dưới.  Vì là đồng 

nghiệp với nhau nên các gia đình ở cư xá rất gần gủi 

và thân mật như một đại gia đình.  Người lớn thường 

có những bửa ăn và họp mặt thân mật, và con nít mỗi 

ngày xúm nhau chơi đùa, la hét khắp xóm.  

Đám bạn bè chúng tôi gồm có anh em nhà họ 

Nguyễn chúng tôi và các anh chị em nhà họ Lâm, họ 

Tạ, họ Phùng, họ Bùi..., chơi chung với nhau không 

phân biệt trai gái.  Trong xóm còn có nhiều đứa con 

nít khác, nhưng nhỏ tuổi hơn nhiều nên không chơi 

chung với chúng tôi.   

Lãnh thổ chúng tôi bao gồm khu cư xá, đồi của 

trường Bùi Thị Xuân, và Đồi Cù bao la bên kia 

đường Đinh Tiên Hoàng.  Đây là thế giới, là thiên 

đàng của chúng tôi.   
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Đường  
Phù Đổng Thiên Vương 

Trường  
Chiến Tranh Chính Trị 

Ngả Năm 

Đường 
Đinh Tiên Hoàng 

Đường  
Bùi Thị Xuân 

Đường  
Trần Nhân Tôn 

Đường  
Nguyễn Công Trứ 

Trường tiểu học  
Võ Tánh 

Nhà của chúng tôi 
(cư xá A) 

Cây Số 4 

Mả thánh 

1968 - Photo by Alfred Eisenstaedt 

Gác đài 
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Cư xá B 



Trường Chiến Tranh Chính Trị:   

Được thành lập vào năm 1966 bởi bộ Quốc 

Phòng Việt Nam Cộng Hòa để đào tạo các sĩ quan 

chính trị.  Vào thời đó, trong các ngày Chúa Nhật 

hoặc lễ lượt, sinh viên của trường diện quân phục 

oai nghiêm đi chơi đầy phố.  Họ ở trong các quán 

ăn, quán cà phê, quán kem, rạp hát, hoặc cuốc bộ 

với tình nhân trên phố hoặc dọc bờ hồ...  Cũng như 

sinh viên trường Vỏ Bị Đà Lạt, cách phố 6km về 

phía Đông, sinh viên trường CTCT rất được dân 

chúng địa phương kính nể và mến chuộng.  Trong 

thời chiến tranh, trường này thỉnh thoảng là mục 

tiêu của các cuộc tấn công khủng bố của Việt 

Cộng, và mỗi khi trường bị tấn công là nhà của 

chúng tôi bị kẹt giữa làn đạn.  

 

Cây Số 4:   

Xóm này bị thiệt hại nặng nề nhất ở Đà Lạt 

trong cuộc chiến tết Mậu Thân.  Nhà cửa bị bom 

đạn tàn phá.  Nhiều người bị chết và bị thương.  

Gia đình tan nát.  Lúc đó, từ lan can của nhà chúng 

tôi, chúng tôi có thể thấy máy bay oanh tạc cơ 

Skyraider của không quân Việt Nam Cộng Hòa bỏ 

bom vào các vị trí của Việt Cộng.  

Trường tiểu học Vỏ Tánh:   

Cả năm anh em chúng tôi đều học trường này, 

và, ngoại trừ Thư, đều học xong lớp 5.  Khi gia 

đình chúng tôi dọn nhà về Sài Gòn vào năm 1974, 

Thư mới vừa học xong lớp 1.  Trường nằm đối 

diện nhà chúng tôi, bên kia đường Bùi Thị Xuân, 

nên nhiều khi chúng tôi đợi chuông vào lớp reo rồi 

chạy qua. Vào buổi sáng, con đường này đông đúc 

người – học trò đi học, dân chúng đi làm hoặc ra 

phố buôn bán.  Người người đi chật cả đường, 

trong khi các xe lam và xe gắn máy chạy chen lấn 

với bộ hành.  Tôi và Trang đều có lần bị xe gắn 

máy đụng trong lúc băng qua đường đến trường.  

 

Nhà của chúng tôi:   

Là cư xá A, hoặc cư xá dưới, của trường Bùi 

Thị Xuân, gồm có 2 tầng và 4 căn.  Căn của chúng 

tôi ở tầng trên.  Trong hình, cửa sổ ngoài cùng bên 

trái là thuộc phòng ngủ của ba má tôi, và 2 cửa kia 

là thuộc phòng ăn và phòng khách.  Chúng tôi ở 

đây từ năm 1965 đến 1970.  Sau đó chúng tôi dọn 

vào căn nhà mới nằm trên nửa chừng đồi.  
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Ngả năm:   

Nơi 5 con đường gặp nhau.  Giữa những căn nhà 

ở đây là một tiệm tạp hóa nhỏ, bán các thứ gia vị, 

gạo, bột, dầu ăn, bánh, kẹo, cà rem, báo chí,... Đây 

là một nơi thịnh hành cho học trò trong giờ ra chơi.  

Vì nhà chúng tôi nằm cách chợ cả hơn hai cây số, 

tiệm này rất tiện mỗi khi chúng tôi bất ngờ thiếu 

một thứ gì cần thiết.  

 

Đường Bùi Thị Xuân (trước là đường Võ Tánh):   

Từ ngả năm dẫn về phía Tây, ngang qua trường 

Võ Tánh, nhà củ của chúng tôi, trường Bùi Thị 

Xuân, lối vào trường Chiến Tranh Chính Trị, vòng 

qua trường Bồ Đề, chủng Viện Don Bosco, đến hồ 

Xuân Hương. 

 

Đường Nguyễn Công Trứ:   

Chạy dọc biên giới ấp Hà Đông và trường 

CTCT.  Chúng tôi theo đường này, rồi băng qua ấp 

để đến trường Trần Hưng Đạo.  Ấp Hà Đông, cũng 

như các ấp khác ở Đà Lạt, trồng trọt đủ các loại rau, 

xà lách, bắp cải, bông cải, và cà rốt, và đặt biệt là 

dâu tây nổi tiếng của Đà Lạt. Vào mùa dâu, thỉnh 

thoảng chúng tôi chịu không được sự quyến rũ của 

những trái dâu chín mùi, bèn nhảy xuống vườn bứt 

trộm dâu ăn.  Có khi chủ vườn thấy được la làng và 

đuổi chúng tôi chạy đến thấu trường.  Tôi nhớ ấp 

này có ai thường hay thả con diều sáo bay lượn trên 

bầu trời từ trưa đến sẫm tối.  Tiếng sáo réo rắt trong 

bầu không khí thanh tịnh, lành lạnh, làm chạnh cả 

tấm lòng.  

 

Đường Phù Đổng Thiên Vương:   

Từ ngả năm chạy về phía Bắc, ngang qua ấp Đa 

Thiện, Thung Lũng Tình Yêu, đến vùng núi phía 

bắc của Đà Lạt.  Chúng tôi thường thấy các bộ lạc 

Thượng đi bộ trên con đường này, từ núi xuống chợ 

để trao đổi hàng.  Họ đi hàng một, chân không, ăn 

mặc đơn sơ, vai mang gùi tre đựng đầy các thứ như 

là hoa lan rừng, thú vật dại, củi, và đồ vật làm bằng 

tay.  Họ trao đổi các thứ này với gạo và muối.  

 

Đường Trần Nhân Tôn:  

Từ ngả năm, dẫn lên đồi, ngang qua cổng viện 

đại học Đà Lạt, vòng quanh đỉnh của đồi cù, rồi dẫn 

xuống đồi đến vườn hoa Bích Câu, rồi đến hồ Xuân 

Hương.  

 

Đường Đinh Tiên Hoàng:   

Nối tiếp đường Phù Đổng Thiên Vương ở ngả 

năm, chạy về phía nam, quanh theo chân đồi cù, 

ngang qua Giáo Hoàng Học Viện, rồi đến hồ Xuân 

Hương.   
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Lãnh Thổ Của Chúng tôi 

Lãnh thổ của chúng tôi bao gồm khu cư xá, sườn 

đồi trước mặt nhà mới của chúng tôi, sườn đồi dưới 

sân chơi của trường Bùi Thị Xuân, và khu đồi cù bao 

la bên kia đường Đinh Tiên Hoàng.   

Chúng tôi chơi đủ loại trò chơi, trò chơi thông 

thường của con nít, và trò chơi mà chúng tôi tưởng 

tượng và sáng chế ra, và làm nhiều chuyện động trời – 

gan dạ, liều lĩnh, và có khi ngu xuẩn.  Trong sân cư 

xá, chúng tôi chơi trốn tìm, nhảy dây, tạt lon, lò cò, 

bắn cung, bắn bi, leo cây, đá dế,...  Trên các ngọn đồi 

chúng tôi thả diều, cưỡi ngựa, tìm bắt sâu bọ, côn 

trùng, và rắn, hoặc lang thang không mục đích.  Dọc 

theo con suối dưới chân đồi cù có một vài hồ nhỏ mà 

chúng tôi thường đến để câu cá hoặc tắm vào những 

ngày nóng trời.  Chúng tôi leo cây thông, hoặc gom lá 

thông làm nệm dưới gốc cây để nằm ngủ. Vào mùa 

khô, chúng tôi đốt cỏ trên đồi, rồi ngồi ngắm lữa 

cháy.  Ba tôi thường nói: “Quý, Bảo, Lộc, chúng nó 

như là quân Mông Cổ, đi đến đâu cây cỏ chết đến 

đó.”  

Đây là thế giới thời thơ ấu của chúng tôi, ngây thơ 

và tương đối an bình, đầy mạo hiểm, vui thích, học 

hỏi, và kỷ niệm.  Đây là nơi cá tính của chúng tôi 

được uốn nắn..  

Hồ nước nhỏ mà chúng 

tôi thường hay đến để 

câu cá hoặc tắm 

Giáo Hoàng Học Viện 

Đồi cù 

Nhà mới của 

chúng tôi 

Picture taken in 1970 by unknown 

Trường  

Bùi Thị Xuân 
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“Hầm”:  Là các vực sâu trong 

đất mà nước mưa soi mòn.  

Chúng tôi hay đến đây thám 

hiểm, chạy nhảy, trốn tìm. 

Cư xá dưới 
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Hậu Quả 

Đám trẻ con chúng tôi chơi khi nào 

cũng có chuyện, không lớn thì nhỏ.  Từ 

bầm tay, tím chân đến bể đầu, chảy 

máu, vì chơi mạnh, chơi bạo, và nhiều 

khi chơi ngu.  Đau quá thì ngồi khóc, 

khóc xong chơi tiếp.   



Thế Giới Loài Vật 
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Lãnh thổ của chúng tôi nằm trong một thế 

giới loài vật.  Côn trùng, sâu bọ – quen thuộc 

có, quái dị có, độc có, không độc có – ở khắp 

nơi.  Kiến, mối làm tổ dọc theo móng nhà.  

Nhện đủ loại, đan màn trên các nhánh cây để 

bắt mồi.  Dế, cào cào, và châu chấu, cũng 

như các loài rắn, sinh sống trên khắp các con 

đồi.  Trong vườn hoa, các con bướm rực rỡ 

màu bay chập chờn bên các cành hoa để hút 

mật, bên cạnh các con ong cấy nhụy.  Đàn én 

làm tổ dọc dưới mái ngói đỏ.  Các con ngựa 

lang thang trên đồi, trong khi các đàn trâu, 

đàn bò ăn uống phủ phê trên đồi cỏ xanh dờn 

vào mùa mưa.  Chạm tối, bầy muỗi đổ xô ra 

kiếm máu, và đàn dơi ra kiếm mồi.   

Trong thế giới loài vật này chúng tôi mạo 

hiểm, tìm tòi, và học hỏi. 



Trong các loài nhện, nhện 

gai là loài chúng tôi thích nhất, 

vì chúng nó nhìn dị hơm, với 

thân hình màu sắc, cứng cáp, 

và có gai.  Thêm nữa là chúng 

chậm chạp, dễ bắt.  Chúng tôi 

bắt các con nhện này bằng 

ngón tay, cầm vào các gai và 

tránh đụng vào miệng của 

chúng.  Chúng tôi lấy nhánh 

cây làm giàn, rồi bỏ nhện lên 

để chúng giăng màn.  Sau đó, 

chúng tôi bắt ruồi, ngắt cánh 

đi, bỏ lên giàn để nhện bắt ăn.   

Chúng tôi thường ngồi xem 

các đàn kiến lăng xăng ra vào tổ 

để kiếm mồi.  Với số đông và sự 

đoàn kết, chúng có thể đánh vật 

ngã những con mồi to và nặng 

hơn chúng gấp trăm lần, như là 

cào cào, châu chấu, bọ hung. Sau 

khi hạ được con mồi, chúng cắn 

đứt đầu, chân, và cánh, rồi theo 

nhau hàng một mang chiến lợi 

phẩm về tổ.   

Thế giới loài vật chúng tôi có 

rất nhiều loại kiến, lớn, bé, hiền 

dữ..., ở khắp nơi.  Chúng tôi hay 

chơi thả “bom lửa” chúng.  

Chúng tôi lấy nhánh cây, một đầu 

quấn bao ni lông thành một bó, 

đầu kia cầm vào tay, rồi đốt bao 

ni lông lên.  Ni lông cháy, chảy, 

nhỏ xuống các hạt lửa.  Chúng tôi 

quơ cây ni-lông cháy trên đàn 

kiến để hạt lửa rớt xuống chúng, 

và tưởng tượng rằng mình đang 

thả bom quân địch đang chuyển 

quân trong rừng.   
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Thế Giới Loài Vật 
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Thế Giới Loài Vật 

Chúng tôi thích đi bắt cào cào, châu chấu 

trên đồi về cho gà ăn.  Chúng tôi đi khắp 

đồi, chân khuơ cỏ làm động để cào cào, châu 

chấu bay ra khỏi chỗ núp, rồi rượt theo bắt 

nhét vào lon sắt.  Khi chúng tôi học lịch sử 

về vua Lê Lợi, một vị anh hùng dấy binh 

khởi nghĩa chống quân Minh dành độc lập 

cho Việt Nam vào thời 1410, bị quân Minh 

vây trên núi, cạn lương thực, ông và quân 

lính phải bắt côn trùng ăn để khỏi chết đói, 

chúng tôi tò mò muốn thử ăn côn trùng để 

biết ra sao.  Chúng tôi chọn vài con cào cào 

lớn nhất, ngắt đầu lôi ruột ra, lấy cọng cây 

đâm xuyên qua người, rồi nướng trên lửa.  

Cào cào cháy xèo xèo trên lửa, và khi chúng 

đậm vàng, chúng tôi lấy ra ăn.  Tuy không 

ngon nhưng chúng tôi rất khoái chí. 

Thường thì chúng tôi không cố ý săn rắn, 

nhưng khi đi bắt cào cào, châu chấu, nếu gặp 

rắn thì chúng tôi đuổi bắt.  Chúng tôi dùng 

cây để bắt rắn, có khi bằng tay không.  May 

mắn là hầu hết các loài rắn ở thế giới loài 

vật của chúng tôi không có độc.  Có một lần, 

Quý bắt rắn bị cắn, làm 4 vết răng trên tay.  

Anh không thấy rõ con rắn nên không biết 

được nó độc hay không.  Chúng tôi về nhà 

rất lo âu, nhưng không nói với ai cả vì Quý 

cảm thấy bình thường.  Sau cơm tối, chúng 

tôi bàn cãi có nên nói cho ba má biết hay 

không, và cuối cùng đồng ý giữ kín vì Quý 

không có một trạng thái gì lạ lùng cả.  Tối 

hôm đó chúng tôi đi ngủ hy vọng rằng hôm 

sau Quý sẽ còn sống, và hôm sau chúng tôi 

nhẹ nhỏm người khi thấy anh còn sống.     



27 

Rắn 

Ở nhà mới, ba anh em chúng 

tôi ở trên gác, một bên lót một 

tấm nệm trên sàn cho Quý ngủ, 

còn bên kia thì đặt 2 cái giường 

chiếc cho Bảo và tôi.   

Một ngày đó, Bảo bắt được 2 

cái trứng rắn đem về nhà bỏ vào 

hộp để ấp.  Bảo để hộp rắn trên 

cái kệ giữa phòng gác.  Vài tháng 

sau, trứng nở ra 2 con rắn con.  

Lúc đầu, Bảo bắt côn trùng nhỏ 

cho rắn ăn, rồi khi chúng càng 

lớn thì bắt mồi càng lớn hơn, đến 

lúc cho chúng ăn cả chuột.  

Chúng tôi trố mắt nhìn các con 

rắn nuốt chửng con mồi to gấp 4-

5 lần chúng mà không tưởng 

tượng được.  Rồi ở mỗi giai đoạn 

lớn, chúng lột da, xem rất hay.   

Một hôm, hai con rắn làm hộp 

lật xuống và bò đi mất.  Chúng 

tôi tìm khắp mọi nơi trên gác, 

nhưng chỉ bắt lại được 1 con.  

Ngày này qua ngày kia, chúng tôi 

lùng kiếm con rắn bị mất nhưng 

không thành công.   Rồi thời gian 

trôi qua, chúng tôi quên nó đi.  

Một hôm, chúng tôi không có 

nhà, mẹ chúng tôi lên gác để chùi 

dọn.  Khi bà kéo cái nệm của 

Quý ra để quét bụi dọc tường, 

một con rắn từ dưới nệm trườn 

ra, làm bà giật mình, hoảng hốt la 

lên và chạy xuống lầu.  Hôm đó 

chúng tôi bị mẹ la suốt buổi ăn 

tối.  
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Con Voi 

Thế giới loài vật của chúng tôi còn có voi 

nữa.  Một ngày đó có một ông lài dẫn voi đi 

ngang qua đồi cỏ trước xóm chúng tôi.  

Chúng tôi đã từng thấy voi ở trong sở thú, 

nhưng chưa bao giờ thấy voi đi tự do ngoài 

công cộng như vậy, nên đây là một cảnh rất 

là lạ.  Chúng tôi xúm ra xem.  Điều con voi 

làm đám con nít khoái chí cười là nó đứng 

tiểu cả mấy phút mới xong, làm thành một 

vũng nước to tướng, rồi làm mấy đống phân 

to gấp ba bốn lần của trâu bò, kinh khủng 

thiệt!   



Ở chỗ này xưa là cái chuồng chó.   
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Cảnh Sát, Kẻ Ăn Trộm, Và Con Chó Bẹt Rê 

Nơi đây, xưa là một cái garage của gia 

đình ở dưới căn của chúng tôi.  Một dây 

cáp sắt giăng từ bên hông của garage đến 

một cái chuồng chó cách đó khoảng 10 

mét.  Một con chó bẹt-rê hung dữ được 

xích vào dây cáp, để nó có thể chạy lui tới 

giữa cái chuồng và garage.   

Con chó này nằm trong chuồng hầu 

như suốt ngày, nhưng nếu có tiếng động 

hoặc ngữi thấy gì lạ, là nó chạy ra, gầm gừ 

và sủa inh ỏi, nhe cặp răng bén nhọn, sẳn 

sàng cắn sâu vào da thịt của kẻ xâm nhập.  

Sợi dây cáp và dây xích là điều duy nhất 

để giữ con chó không gây thương tích cho 

ai chọc tức nó.  Bên hông kia của garage, 

đối diện trường Võ Tánh, có con vật nào 

đào một cái hang thông vào garage... 
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Lúc đó, ba anh em chúng tôi - Quý, Bảo và 

tôi – khoảng 8, 6, và 5 tuổi, rất sợ con chó, 

nhưng đồng thời cũng tò mò tìm cách chọc nó 

tức giận.  Chúng tôi chọi đá vào nhà của nó, 

hoặc gây tiếng động để chọc nó chạy ra.  Tuy 

nhiên, chọc hoài thành nhàm chán.  Một ngày 

đó, chúng tôi bày ra một trò chơi cảnh sát và ăn 

trộm.  Quý và Bảo là ăn trộm chui vào garage 

qua cái hang bên hông, còn tôi là cảnh sát rượt 

theo bắt.  Điều mà con chó hung dữ đang ở bên 

kia của garage làm cho trò chơi thêm gay cấn, 

hồi hộp.  Nếu chúng tôi khích động con chó, 

chúng tôi biết có dây cáp và dây xích giử nó lại 

và bảo vệ chúng tôi.  

Bắt đầu, tôi rượt đuổi Quý và Bảo chạy qua 

sân trước đến garage.  Bảo quýnh quáng chui 

vào hang, đầu trước.  Quý nóng lòng đợi đến 

phiên mình.  Khi Bảo chui được nữa người vào 

garage, tay quờ quại đụng vào một cây xà ben 

khổng lồ đang dựng đứng bên vách.  Xà ben rớt 

xuống đập mạnh vào đầu.  Bảo đau quá la lên và 

chui ra lại, tay ôm đầu đau đớn, máu tuôn ra giữa 

các ngón tay.  Quý và tôi vội vã dìu Bảo vào 

nhà, rồi người lớn đem anh đi bác sĩ băng đầu 

lại.  Chúng tôi không biết là con chó có bị chúng 

tôi kích động chạy ra hay không, nhưng nếu có 

thì chúng tôi cũng chẳng màn vì chúng tôi có 

một vấn đề khác nan giải hơn. 
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Bánh Xe Và Chuồng Gà 

Một trò chơi mà chúng tôi rất ưa thích là lăn 

các bánh xe hơi cũ trên đất chạy đua, hoặc lăn 

thiệt nhanh cho nó tông nhau văng lên tứ phía.  

Cả chục đứa trong xóm, mỗi đứa một cái bánh 

xe chạy đuổi, la hét khắp xóm.  Khi chán, 

chúng tôi lăn bánh xe lên con đường đất dẫn lên 

đồi, rồi để chúng tự lăn xuống đồi xem cái nào 

đến chân đồi trước, hoặc cái nào lăn lâu nhất, 

hoặc xa nhất, hoặc sẽ tông vào cái gì trên đường 

chạy xuống đồi.  Những bánh xe này nhẹ nên 

nếu có tông vào cái gì – cái cây, cái nhà, cái xô, 

con chó đang ngũ, hoặc người nào – thì cũng 

không gây thiệt hại gì mấy, ngoại trừ làm cho 

các động vật giựt bắn mình lên thôi.  
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Một ngày đó, chúng tôi thấy một cái bánh 

xe máy cày khổng lồ mà ai đã vất trong hầm 

rác của xóm.  Chúng tôi xúm nhau lôi nó ra và 

lăn lên đồi.  Cái bánh xe nặng trịch và cao ngút 

đầu chúng tôi.  Đám con nít lớn bé, gầy còm, hì 

hục, từng bước một, từng hơi thở, cùng nhau 

lăn cái bánh xe khổng lồ lên đồi, và cuối cùng 

đạt tới đỉnh.  Nghỉ mệt một lát, chúng tôi thả 

bánh cho nó chạy xuống đồi.  Lúc đầu, cái 

bánh xe chầm chậm ngã ngiêng chạy như một 

người say rượu, rồi dần dần tăng vận tốc.  Càng 

tăng vận tốc, cái bánh xe chạy càng vững, và 

càng vững thì nó chạy càng nhanh.  Cứ như thế 

mà cái bánh xe khổng lồ rầm rầm lăn xuống 

đồi, càng lúc càng nhanh.  Chúng tôi nhìn 

khoái chí, nhảy cà tưng, la hét om xòm.  Mãi 

đến khi cái bánh xe chạy xuống nữa đồi chúng 

tôi mới nhận thức được là nó đang trực chỉ vào 

cái chuồng gà dưới chân đồi.  Hào hứng biến 

thành lo sợ vì chúng tôi không có thể nào chận 

nó lại được.  Chúng tôi chỉ biết nhìn và hy 

vọng nó sẽ không đánh tan nát cái chuồng gà.  

Chúng tôi đứng yên há mồm chờ đợi...  

Chuồng gà 
Con đường đất 

dẫn lên đồi Nhà củ 
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RẦM!!!  Cái bánh xe khổng lồ tông vào 

chuồng gà, làm nó văng lên, rồi rớt ra khỏi móng 

gạch.  Cánh cửa chuồng bung ra.  Các con gà bên 

trong hoảng sợ bay túa ra sân; cánh đập, miệng 

quát um xùm cả lên; đánh đổ tứ tung các đồ đạc 

trong sân.  Lông gà, cát bụi bay mịt mù.  Đôi chó 

đang nằm ngủ, giật mình nhảy bắn lên, không 

biết chuyện gì xảy ra, chạy tới chạy lui sủa inh ỏi 

cả lên.  Mấy con mèo phóng chạy tứ phía.  Bác 

chủ nhà chạy ra xem chuyện gì.  Chúng tôi chạy 

xuống xin lỗi và kiểm tra thiệt hại, nhưng may 

mắn thay, cái chuồng gà vẫn còn nguyên vẹn, súc 

vật không con nào bị thương tích, và không có 

vật liệu gì đáng kể bị hư hại.  
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Chúng tôi giúp bác chủ nhà dựng chuồng gà vào 

lại móng và dọn dẹp.  Xong, chúng tôi hì hục lăn 

cái bánh xe khổng lồ ra lại hố rác.  Chúng tôi ngồi 

xum họp trên bãi cỏ cạnh hố rác, rồi thay phiên 

nhau kể lại chuyện vừa mới xãy ra, thổi phồng chỗ 

này chỗ nọ để câu chuyện được thêm hấp dẫn, rồi 

ôm bụng lăn ra cười.  Trời đã xế chiều.  Mặt trời bắt 

đầu lặn bên kia dãy núi.  Hơi lạnh của Đà Lạt lắng 

xuống.  Một đứa trong nhóm có ý kiến đốt cái bánh 

xe làm sưởi ấm.  Chúng tôi khoái chí vỗ tay khen 

hay.  Thế là chúng tôi lấy diêm châm lửa cái bánh 

xe rồi tụ quanh.  Cao su nóng chảy làm lửa cháy 

càng tăng.  Chúng tôi say sưa ngắm ánh lửa bập 

bùng, không màng gì đến màn khói đen xì và mùi 

hăng hắc của cao su cháy.  Trời đã tối.  Chúng tôi 

nóng lòng đợi cho lửa tàn trước khi về nhà, nhưng 

nó lại càng cháy mạnh hơn.  Cuối cùng chúng tôi bỏ 

cuộc và về nhà.  Cái bánh xe cháy suốt đêm, qua 

đến sáng hôm sau.  Nguyên đêm, mùi khói lan đầy 

nhà, đầy xóm, đầy cả vùng.  Mọi người ai cũng thắc 

mắc hỏi nhau mùi khói ở đâu ra.  



 Nhà cư xá là một chung cư 2 tầng, do Pháp xây 

từ lâu.  Mỗi tầng có 2 căn; căn của chúng tôi ở lầu 

hai.  Mỗi căn ở trên lầu có cầu thang riêng dẫn từ 

nhà xuống cửa ra vào ở mặt đường.  Cánh cửa làm 

bằng gổ, lớn và dày.  Ổ khóa là của thời xưa, với lổ 

chìa khóa to bằng cây viết. 

Lúc đó là tết năm 1966 hay 1967 gì đó.  Đám 

con nít trong xóm tụ nhau đốt pháo ăn mừng tết.  

Chúng tôi đốt pháo trong lon sắt, trong bụi, trên cây, 

hoặc quăng pháo lên trời, vào mấy con chó, con 

mèo...  Tò mò, một anh lớn tuổi trong bọn đút pháo 

vào lổ chìa khóa của cánh cửa của căn bên cạnh căn 

của chúng tôi, rồi châm ngòi.  “Rầm!” Pháo nổ trong 

ổ khóa vang dội trong cầu thang dẫn lên lầu.  “Ngầu 

thiệt!” Chúng tôi la ầm lên tán thưởng, rồi bu lại 

cánh cửa, thay phiên nhau đút pháo vào ổ khóa đốt, 

cho đến khi cô chủ nhà ở trên lầu la làng xuống bảo 

chúng tôi ngừng vì tiếng pháo ồn quá.  Lúc đó 

chúng tôi mới hởi ôi là pháo nổ làm cho ổ khóa bị 

kẹt mở không được, nhốt gia đình chủ nhà trên lầu.  

Người lớn biết được đi kiếm thợ khóa đến sửa.  Tuy 

nhiên, ông thợ khóa loay hoay tìm đủ mọi cách 

nhưng không mở được.  Cuối cùng ông ta phải 

khoang 1 lổ tròn khoảng 5cm trên cửa để lấy ổ khóa 

ra.  Từ đó, cánh cửa này được đặt tên là “cánh cửa 

có cái lổ”. 

Vào năm 1997, tôi, Lan, và 2 con, Andrew, và 

Daniel, có dịp viếng thăm Đà Lạt.  Một ngày, tôi 

dẫn gia đình đi thăm xóm xưa.  Cái xóm của thời 

thơ ấu nay đã thay đổi nhiều làm tôi không còn nhận 

ra được nữa.  Một nơi hoang vu, trống trải, bây giờ 

chật cứng nhà cửa và người.  Len lỏi hết hẻm này 

đến hẻm khác, tôi tìm thấy ngôi nhà cư xá củ.  Tôi 

thúc dục 2 con chạy đến xem cánh cửa có lổ còn đó 

không, và ngạc nhiên thay, sau 30 năm, cánh cửa có 

cái lổ vẫn còn đó. 

Căn của chúng tôi 

Cửa vào căn của chúng tôi Cánh cửa có cái lổ 

Căn bên cạnh  

1997 – Photo by Loc Nguyen 
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Cánh Cửa Co ́ Cái Lổ 



Các Con Khỉ 

Cây ổi 

Nhà xe 

Kim (Thư), Trang 
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Ở trong sân cư xá có một hàng cây ổi.  Vào mùa 

ổi chúng tôi leo cây hái trái ăn.  Ổi này là một loại 

ổi sẻ nên trái nhỏ và có hột rất cứng, nếu không để ý 

cắn nhằm có thể bị mẻ răng.   

Chúng tôi thường chơi rượt đuổi trên các cây ổi 

này.  Như các con khỉ, chúng tôi đu đưa từ cành này 

sang cành khác để leo lên cao hoặc chuyền từ cây 

này qua cây khác.  Ai rớt xuống đất thì thua.  Chúng 

tôi cũng chơi rượt đuổi trên dàn nhà xe cạnh các cây 

ổi.  Chúng tôi leo trèo rất điêu luyện, nhưng mình 

mẩy đầy cả vết bầm, vết cắt, và áo quần rách nát tả 

tơi.  Mẹ chúng tôi hay lo sợ chúng tôi té ngã bị 

thương tích, nhưng ba chúng tôi thì cười thích thú 

khi thấy chúng tôi leo trèo như mấy con khỉ.      



 Ở sân trước của cư xá có một cây anh đào.  Vào 

một ngày mùa hạ, người ở căn nhà phía sau nhà 

chúng tôi đậu chiếc xe Renault mái mềm tròn của 

ông ta dưới gốc cây.  Lúc đó là giữa trưa nên 

nguyên xóm vắng tanh vì mọi người đang ngủ trưa.  

Tôi và Bảo không chịu ngủ trưa và xốn xao đợi bạn 

bè thức dậy để ra ngoài chơi.  Buồn tình, hết kiên 

nhẫn, chúng tôi lang thang trong xóm kiếm chuyện, 

và khi thấy chiếc xe bèn tò mò đến xem.  Chúng tôi 

leo lên ngồi trên mái xe rồi tuột xuống đuôi.  Thích 

thú quá, chúng tôi tiếp tục leo lên rồi tuột xuống.  

Đến khi chán thì nghĩ đến một trò hào hứng hơn, đó 

là leo lên cây anh đào rồi nhảy “dù” xuống mái xe.  

Thế là tôi và Bảo lần lược leo lên cây, trườn ra một 

cành ở phía trên chiếc xe, rồi nhảy “dù” xuống mái, 

xong rồi tuột xuống.  Cái mái mềm của chiếc xe 

nhún êm dưới chân chúng tôi rất là thú vị.  Chúng 

tôi cười khoái chí.  Chúng tôi leo lên cây trở lại cho 

vòng hai.  “Bịch!  Bịch!”, chúng tôi nhảy xuống 

mái xe.  Lần này, mái xe sập xuống dưới chân của 

chúng tôi.  Hoảng hốt, chúng tôi vội vã chạy vào 

nhà.  May mắn thay, xóm lúc đó còn vắng tanh nên 

không có ai thấy chúng tôi cả. 

“Nhảy Dù” 

1968 - Photo by Alfred Eisenstaedt 

Cây anh đào 
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Con Ngựa “Mù” 

 Lãnh thổ của chúng tôi không phải chỉ có 

chúng tôi tung hoành, mà còn có ngựa, trâu, bò 

được thả trên các ngọn đồi này để ăn cỏ.  Ngựa là 

của những người cho du khách mướn để cưỡi 

quanh hồ Xuân Hương.  Trâu, bò là từ các nông 

trại ở chỗ khác được đem đến vào mùa mưa để 

tẩm bổ cỏ tươi ngon của Đà Lạt. 

Chúng tôi lớn lên nhìn ngựa chạy hoang trên 

đồi.  Khi lớn và gan dạ đủ, chúng tôi lần mò đến 

gần các con ngựa, ôm cổ nhảy lên cưỡi, không 

yên, không cương, chỉ nắm chặt lấy bờm mà 

cưỡi.  Trong đám ngựa có một con ngựa bị mù 

một mắt; chúng tôi gọi nó là con ngựa mù.  Nó rất 

dễ để nhảy lên.  Nó cũng rất hiền và dễ cưỡi.  

Trong 3 anh em chúng tôi, Quý là gan dạ nhất và 

dám cưỡi bất cứ con ngựa nào.  Kế đến là Bảo, 

con nào cũng cưỡi, chỉ trừ 1, 2 con dữ nhất thôi.  

Còn tôi thì nhát gan nhất và chỉ dám cưỡi con 

ngựa mù mà thôi. 

Vì không còn hửu ích nữa, con ngựa mù bị 

chủ bỏ bê, và thường bị người ta hành hạ.  Nó 

không có chuồng để về ngủ vào đêm, cho nên nó 

ở trên các ngọn đồi, hoặc lang thang từ chỗ này 

đến chỗ khác.  Chúng tôi rất thương hại nó.  Mỗi 

khi chúng tôi bắt nó để cưỡi xong, chúng tôi 

chăm sóc nó tử tế.  Chúng tôi tắm rửa nó, cho nó 

uống nước, cho ăn đường phèn, rồi thả nó đi.  Nó 

rất mến chúng tôi.  Có một lần chúng tôi đang 

chơi trong nhà chợt nghe tiếng động bên ngoài.  

Chúng tôi ra xem thì thấy con ngựa mù đang 

đứng đợi ngay cửa.  Từ đó nó cứ lai vảng trong 

vườn của chúng tôi.  Rồi một ngày đó nó đột 

nhiên biến mất và chúng tôi không còn thấy nó 

nữa.  Mãi sau chúng tôi biết được là nó bị người 

ta giết.  Tôi rất buồn khi nghe tin này. 



Cưỡi Bò 
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 Như đã kể, Quý là đứa gan dạ nhất, không 

chỉ giữa 3 anh em chúng tôi, nhưng trong đám 

con nít trong và ngoài xóm.  Anh chinh phục 

được con ngựa dữ dằn nhất trong đàn, một con 

ngựa ô đen tuyền, vạm vở. 

Một ngày, chúng tôi ngồi trên đồi cỏ không 

có gì làm.  Hôm đó không có một ngựa chạy 

rong, chỉ có đàn bò đang ăn cỏ yên lặng trên 

ngọn đồi trước mặt nhà chúng tôi.  Bỗng nhiên, 

Quý đứng dậy nói: “Không có ngựa mình cưỡi 

bò!”  Chúng tôi tưởng anh nói giởn, nhưng anh 

bắt đầu tiến đến một con bê.  Không ai dám làm 

theo.  Quý nhẹ nhàng đến gần con bê từ phía sau.  

Khi đến tầm tay, anh phóng nhanh đến bên hông 

nó, nắm cổ, nhảy lên lưng.  Con bê hoãng sợ, 

vùng lên vừa chạy vừa nhảy tứ tung, ráng hất 

Quý xuống.  Quý ôm chặt cổ con bê, người văng 

lên văng xuống trên lưng con vật như cơn điên, 

không có một nhịp gì đều đặng cả.   

Đột nhiên, con bê nhắm chạy về hướng một 

hàng rào kẽm gai, có một dây trên và một dây 

dưới; nó nó sẽ chạy qua giữa 2 dây.  Quý sẽ bị 

chết hoặc thương nặng nếu anh bị dây kẽm 

vướng cổ.  Chúng tôi la hét kêu Quý nhảy xuống 

con bê, nhưng anh vẫn cứ cưỡi.  Anh ôm chặt con 

bê và ép mình sát xuống lưng nó.  Con bê chạy 

qua giữa 2 dây kẽm gai.  Dây kẽm trên hụt đầu 

của Quý, nhưng gai bắt vào lưng, làm vẹt 3 

đường dài.  Quý nhảy xuống con bê.  Chúng tôi 

vội vả chạy lại khám.  Máu tươm tướp thấm ra 

chiếc áo rách tả tơi, nhưng anh không sao.   

Tối hôm đó chúng tôi bị ba má la một trận là 

chơi quá ngu.   



Bắn Tên 
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 Có lần chúng tôi chế biến cung, tên để chơi bắn.   

Chúng tôi bẻ nhánh cây mận làm cung; cây mận  dai 

và dẽo, kéo cong không bị gãy.  Còn tên thì lấy cọng 

chổi làm.  Chúng tôi phải lâu lâu lén tháo một hai 

cọng chổi, chứ không chổi mau hư sẽ bị phát giác. 

(Tuy nhiên, mẹ tôi đến lúc cũng ngạc nhiên tại sao 

chổi mau hư quá, mới mua chưa dùng được bao lâu 

mà thân thì tóp, lông thì tàn.  Điều tra ra mới biết 

được là tại mấy thằng con tháo cọng làm tên).  

Chúng tôi lấy dây kẽm nhỏ quấn quanh vào đầu tên 

để nó nặng, giử cho tên bay được thẳng.   

Một hôm, tôi lượm được một ống ăng-ten TV 

rổng bằng nhôm, đường kính lớn gấp đôi cây đũa, 

dài khoảng 45cm.  Ngồi ngắm nghía một lát tôi nẩy 

ra một ý kiến là dùng ống ăng-ten làm nòng cho tên, 

một đầu đút tên vào, đầu kia cột dây cao su để gài 

tên vào kéo bắn.  Mũi tên có nòng giử bay thẳng và 

xa.  Vũ khí tối tân này không những bắn chính xác 

mà còn bền hơn cung làm bằng cành mận nhiều, vì 

cành mận không bao lâu thì bị khô, bắn hết xa và 

chính xác, và đến khi khô quá thì bị gãy.  

Lúc đầu, chúng tôi thi đua bắn tên vào các thứ 

lặt vặt như là thân cây, thùng, lon, son chảo.  Sau đó 

đến bắn chó, bắn mèo, rồi chia phe bắn nhau.  Đứa 

núp trên cây, đứa núp dưới cây, đứa núp sau tường, 

đứa núp dưới mương, bắn nhau la hét vang cả xóm.   
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Một hôm, tôi và Bảo chơi bắn nhau.  Bảo 

chiếm cái giường tầng; tôi chiếm cầu thang dẫn 

lên gác.  Bảo nằm ở giường trên, núp sau 2 cái 

gối chắn ở thành giường làm bia đở, mắt nhìn ra 

kẽ hở giữa 2 cái gối để dò xét.  Tôi đứng trên cầu 

thang, đút tên vào nòng, gài vào dây cao su, 

nhắm, kéo, bắn...  Mũi tên bay vèo ra khỏi ống, 

băng qua phòng, xuyên vào kẽ hở của 2 cái gối, 

trúng vào con mắt của Bảo, làm một vết bầm đen 

trên tròng trắng.  May là mũi tên không trúng vào 

tròng đen, vì nếu trúng thì Bảo thành độc nhãn 

rồi.  Sợ quá, chúng tôi bẻ cung, bẻ tên, bẻ nòng, 

vất hết, rồi từ đó không còn chơi bắn tên nữa. 
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Học Đàn 

Để đầu óc chúng tôi được mở mang rộng rãi 

hơn, vào một mùa hè, ba của chúng tôi mua đàn 

guitar và mướn thầy đến nhà, mỗi tuần một lần, 

dạy 3 anh em chúng tôi học đàn.  Thế là vào ngày 

giờ học, chúng tôi bị cột cẳng trong nhà, thay 

phiên nhau tay bấm, tay đàn tứng từng tưng.  

Chúng tôi học lý thuyết căn bản của âm nhạc, học 

cách đọc nhạc, học bấm nốt, bấm gam.  Rồi mỗi 

ngày phải tập đánh đàn, đánh cho đúng nốt, đúng 

gam, đánh tới đánh lui, ngó nhạc đánh đàn.  Các 

đầu ngón tay bấm dây đàn tím bầm, đau buốt, 

nhưng cũng cắn răng đàn, vì thầy nói đầu ngón 

tay sẽ chai và hết đau.  Lúc đầu chúng tôi thích 

học lắm, bấm nốt được sơ sơ là mò đàn bài tò te 

Rô-be đánh đu, khoái chí.  Nhưng học được vài 

tuần thì bắt đầu thấy chán, vì tay vẫn cứ đau mà 

đàn thì chẳng tới đâu cả.  Mình mẩy, tay chân 

chúng tôi leo trèo chạy nhảy cứng như que thì 

làm sao đàn cho êm, nhịp cho xuôi!  Thêm nữa, 

chúng tôi là dân xông pha, mạo hiểm, nên không 

kiên nhẫn ngồi yên để tập trung vào các nốt đô, 

rê, mi được.  Sau 3 tháng hè, học chỉ có bài Hoài 

Thu mà cũng không xong, chúng tôi nghỉ.  Học 

được bao nhiêu, chúng tôi trả lại thầy gần hết, 

nhưng thỉnh thoảng buồn buồn lấy đàn ra tứng 

từng tưng cho đở buồn.  Mình đàn chỉ mình 

nghe! 



Picture taken in 1970 by unknown 

Giáo Hoàng Học Viện  

Trường 

 Bùi Thị Xuân 

Trường Chiến 

Tranh Chính Trị Trường Võ Tánh 
Nhà mới Trường Bồ Đề  Ngả Năm 

Trường Bình Dân  

Nhà cũ 

Đi về hồ  

Xuân Hương  
Là nhân dân tự vệ, Quý thường gác ở xóm này.   

Xóm này có đồn cảnh sát có lần bị Việt Cộng khủng bố. 

Cây ma 

43 

Hầm 



Giáo Hoàng Học Viện 

 Đây là một chủng viện dòng tên được thành 

lập vào năm 1958.  Trong thời chiến, có một lần, 

đội quân khủng bố Việt Cộng, sau khi thất bại 

trong cuộc tấn công đồn cảnh sát ở trong xóm bên 

kia trường Bùi Thị Xuân, rút vào Giáo Hoàng Học 

Viện bắt một số cha và chủng sinh làm con tin.  

Bên ngoài, quân lính Việt Nam Cộng Hòa bao 

vây.  Sau 2 ngày giao chiến và điều đình căng 

thẳng, quân khủng bố rút chạy qua đồi cù và trốn 

thoát, để lại 4 xác chết của đồng đội mà họ đã vội 

vả đào huyệt chôn trong vườn của học viện.  Tôi 

theo đám đông đến xem xác khủng bố.  Đó là lần 

đầu tiên trong đời tôi thấy xác người chết nên 

khiếp sợ cả mấy ngày sau đó không ngủ được.  

 

Cây Ma  

Đây là một cây thông già cằn cỗi nằm dưới 

chân đồi của nhà chúng tôi.  Chuyện kể rằng ngày 

xưa có một thiếu nữ bị người yêu bỏ, buồn bả đến 

treo cổ chết trên cây thông này.  Từ đó, ban đêm 

hồn cô ta vương vấn nơi đây, với bóng chập chờn 

và tiếng khóc đau thương.  Dù vậy, gốc cây thông 

này vẫn là nơi lý tưởng để chúng tôi nghỉ mệt sau 

khi chạy nhảy, chơi đùa trên đồi.  Tuy nhiên, đêm 

đến là chúng tôi tránh xa nó.  Vào những ngày 

nóng nực, tôi thường hay nằm dưới bóng cây, mơ 

mộng, mắt nhìn những cụm mây trắng vô tư, bay 

lang thang trên bầu trời cao xanh ngát, tai lắng 

nghe tiếng thông reo vi vu.  Đôi khi tôi cầu 

nguyện được biến thành cụm mây hoặc cơn gió để 

bay thoát được nỗi đau buồn của chiến tranh.  
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Trường Bình Dân 

Ba tôi thành lập trường này cho những trẻ 

kém may mắn, nhà nghèo, không đủ điều kiện 

tài chánh hoặc học vấn để được nhận vào các 

trường chính thức.  Ông quyên tiền từ bạn bè và 

các cơ quan, công xưởng, và được viện Đại Học 

Đà Lạt cấp cho một mảnh đất trên ngọn đồi bên 

hông đường Phù Đổng Thiên Vương để xây lớp 

học.  Ông tuyển mộ những thanh thiếu niên từ 

các xóm nghèo, nhất là các xóm bị tàn phá 

trong biến cố Mậu Thân, để cùng ông xây 

trường.  Các thầy trò bắt đầu đúc từng gạch bê-

tông một, đổ xi măng trộn vào khuông, ép lại, 

rồi lấy ra sắp trong sân nhà của chúng tôi để 

phơi khô trong nắng.  Sau khi gạch khô cứng, 

họ chở đến lô đất để xây trường.   Trường được 

hoàn thành vào năm 1970, gồm có 2 lớp, 6 và 7.  

Cô thầy từ các trường chung quanh và sinh viên 

trường Đại Học Đà Lạt tình nguyện đến dạy.  
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Hầm 

Sân chơi của trường Bùi Thị Xuân là một 

sân đất sét rộng lớn, nằm sau các dãy lớp, giáp 

giới với sân banh của Giáo Hoàng Học Viện.  

Qua nhiều năm, nước mưa soi mòn sân đất, 

làm thành những vực sâu bên hông đồi, có vực 

sâu hơn cả 2m.  Chúng tôi gọi nơi đây là 

“hầm”, một nơi rất lý tưởng cho chúng tôi 

tung hoành vì địa thế hiểm nghèo.  Chúng tôi 

chơi đuổi bắt trong vực và trên đỉnh hầm.  Từ 

đáy vực, chúng tôi làm người nhện, bám tay, 

bắt chân leo lên đỉnh; có lúc trượt chân, té lăn 

cù lại xuống đáy.  Từ đỉnh này chúng tôi đứng 

nhảy qua đỉnh kia, như các kiếm sĩ phi thân 

trong phim chưởng Hồng Kông; có khi nhảy 

hụt, rớt sầm xuống vực.  Vậy chưa đủ, một 

hôm, anh em nhà họ Lâm lấy cái thang của 

giường tầng ra hầm làm xe trượt xuống vực, 

lao vào cột phơi áo quần, chân tay bị cắt đứt, 

máu chảy lai láng.  

Sau mỗi lần chúng tôi đến hầm chơi là áo 

quần rách nát tả tơi, tay chân trầy trụa, mình 

mẩy bầm tím.  Về nhà bị ba má la mắng. dọa 

nạt.  Thế nhưng, chứng nào tật nấy, hể có cơ 

hội là chúng tôi rủ nhau ra hầm chơi. 



 Nguyên Tử Lực Cuộc, khánh thành vào năm 

1963 dưới sự trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ, là một 

cơ sở nghiên cứu khoa học thuộc chương trình 

Nguyên Tử Cho Hòa Bình Quốc Tế.  Ba tôi làm việc 

ở đây.  Ông là kỹ sư chuyên về nghiên cứu hửu dụng 

của phóng xạ đến cây cối.  Trong những nghiên cứu 

này, các khoa học gia dùng phóng xạ để phá tế bào 

trong hạt giống hoặc cây cối để thay đổi đặc tính và 

độ phát triển.  Thỉnh thoảng ba chúng tôi đem về 

những thành quả lạ lùng của ông, như là quả bí to 

bằng cái bàn và nặng cả trăm ký, hoặc các củ cà-rốt 

to gấp ba, gấp bốn lần cà-rốt thường.  Vì vậy, trong 

câu chuyện Andrew kể về ba tôi trong buổi tiệc về 

hưu của ông, nó gọi ba tôi là nhà khoa học gia 

“khùng” (the crazy scientist). 

Thỉnh thoảng vào cuối tuần, ba chúng tôi đem 

chúng tôi vào Nguyên Tử Lực Cuộc khi cần vào có 

việc gì gấp, hoặc đưa khách vào thăm.  Ông để 

chúng tôi chạy chơi trong hành lang vòng cung bọc 

quanh lò nguyên tử.  Có đôi lần ông đem chúng tôi 

xuống chân đồi tập bắn súng.    

1971 – Manhhai 

Nguyên Tử Lực Cuộc 

Lộc Quý Bảo 
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Đà Lạt có 2 mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến 

tháng 10, và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4. 

Vào mùa mưa, trời mưa từ ngày này qua 

ngày khác, có lúc xối xả, có lúc lay bay.  Bầu 

trời ảm đạm.  Không khí ẩm ướt và lạnh.  

Sương mù bao phủ khắp nơi, chỉ chừa lại các 

đỉnh núi, đỉnh đồi, tháp chuông, và các chóp 

cây cao.  Xa xa trên đồi nhìn xuống như đang ở 

trên mây.  Đất sét Đà Lạt trở thành đất sình dẻo 

trơn trượt.  Mỗi lần bước chân, đất sét dính vào 

đế giày, đế dép; dần dần thành một lớp đất dày 

nặng trĩu, rất khó đi.  Nếu vậy thì phải lấy giày, 

dép đập vào cây hoặc đá để đất rớt ra, hoặc cà 

đế vào thềm lấy đất ra.  Nếu mưa có ngừng thì 

chỉ được một, hai ngày rồi lại mưa tiếp.   

Đà Lạt vào mùa mưa ít có chuyện để làm, 

ngay cả cho dân địa phương.  Người ta dễ bị 

rầu rỉ, buồn chán, nhất là du khách.  Do đó, Đà 

Lạt được cho các tên như là Thành Phố Mưa 

Phùn, Thành Phố Sương Mù, Thành Phố Buồn.  

Tuy nhiên, Đà Lạt có nhiều món rất thú vị 

trong mùa này, đó là cà phê hoặc trà nóng, phở, 

bún bò Huế, bánh khoái, chè, bánh mì Pháp, 

hoặc bắp nướng than, món khoái khẩu của tôi. 

Vào mùa mưa, chúng tôi thường bị khoá 

chân trong nhà ngày này qua ngày khác, chán 

chường, ủ rủ, không yên.  Không có gì làm, 

chúng tôi hay xúm lại cửa sổ nhìn mưa.  Tôi 

nhớ trước sân nhà cư xá dưới có một dây điện 

bắt ngang.  Nước mưa dính trên dây đọng lại 

thành từng hạt dọc theo bên dưới của dây.  Dần 

dần, hạt càng lớn và nặng, rồi bứt ra lăn về phía 

dây chùng xuống.  Trên đường, hạt nước đụng 

dính vào các hạt khác trên dây thành hạt lớn 

hơn.  Đến lúc nào đó, hạt quá nặng, rớt khỏi 

dây, tung tóe vào các vũng nước dưới đất.  Cứ 

như vậy, chúng tôi ngồi xem các hạt mưa chạy 

trên dây cả tiếng đồng hồ. 

Mùa Mưa Đà Lạt 
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Sân trường  

Bùi Thị Xuân 

1968 – Photo by Alfred Eisenstaedt 

Hồ Xuân Hương Phố 

Trường trung học 

Bồ Đề Chùa Linh Sơn 

Nơi đây có một lò bún.  Chúng tôi thường đến đây mua 

bún về ăn với bún bò Huế mẹ chúng tôi nấu.  Tôi còn 

nhớ họ bỏ bún nóng mới ra lò vào bao ni-lông; hơi 

nóng mịt mù trong bao như sương mù Đà Lạt.  Nếu trời 

lạnh, tôi ôm bao bún nóng hổi sát vào ngực cho ấm. 

Ở cổng trường Bồ Đề, vợ chồng ông 

gác giang có quầy bán giá.  Giá tươi 

của họ săn giòn, ăn ngon vô cùng. 
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Nơi đây là trạm xăng.  

Vào một sáng sớm năm 

1974, Việt Cộng đặt 

bom nổ trạm xăng, vào 

lúc đường xá đông đúc 

người, học trò đến 

trường, dân chúng đi 

làm hoặc ra chợ buôn 

bán.  Bom nổ làm chết 

và bị thương một số 

người, và trạm xăng 

cháy nguyên cả ngày.   



1970 by unknown 

1997 – Photo by Loc Nguyen 

Nhà mới của chúng tôi 
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Vào năm 1969, trường Bùi Thị Xuân chia đất 

phát cho cô thầy, tùy theo thâm niên, để xây nhà 

riêng.  Nhà mới của chúng tôi là một nhà đôi, nhà 

chúng tôi một bên, nhà thầy Bách một bên, nằm 

trên nửa chặng con đường đất từ Cư Xá dưới dẫn 

lên trường Bùi Thị Xuân.  Chúng tôi dọn vào năm 

1970.  Lủ bạn cũng dọn tản mác đến các căn nhà 

mới, xây trên đồi của trường.  Chúng tôi vẫn tụ họp 

chơi bời, nhưng không còn thường xuyên như xưa.  

Trước nhà của chúng tôi là một vườn hoa đủ 

loại, đủ màu sắc, như là hoa hồng, hoa cúc, hoa 

bươm bướm, hoa vạn thọ, hoa thược dược, hoa 

păng-xê,...  Bên hông nhà, chúng tôi có vườn trồng 

chuối, củ chuối, đậu đủa, đậu ngự, bầu, bí, su su, 

khoai lang, sả..., ăn quanh năm.  

Vào năm 1974, chúng tôi từ giã Đà Lạt thân 

yêu và dọn về Sài Gòn.   



Xưa và Nay  

Trước nhà cư xá, đối diện trường 

Võ Tánh, nhìn về ngả năm 

ngả năm Viện Đại Học Đà Lạt 

ngả Năm 

Năm 1997, gia đình tôi có dịp về thăm Đà Lạt. 

Sau 23 năm, xóm xưa đã thay đổi rất nhiều.  Một nơi 

xưa trống trải và yên tĩnh, bây giờ đông đúc cả nhà 

cửa, tiệm hàng hóa, tiệm ăn, và người. 

1997 – Photo by Loc Nguyen 

1968 - Photo by Alfred Eisenstaedt 

1968 

1997 
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Đó những gì tôi còn nhớ về Đà Lạt. 

Tôi xin cám ơn những người đã đăng hình xưa của Đà Lạt trên mạng, 

làm tôi nhớ lại những kỷ niệm của thời thơ ấu, 

và gợi hứng cho tôi ghi xuống để đừng quên. 

Chúng tôi may mắn được lớn lên trong thành phố trữ tình và thơ ngây này. 

Chúng tôi may mắn được bố mẹ khuyến khích chúng tôi thử thách, tìm tòi, và học hỏi, 

thay vì cấm cản. 

Riêng tôi, tôi may mắn có anh em để cùng đồng lõa,  

nhất là được Quý và Bảo, vì là anh, lãnh bớt đòn mỗi khi chúng tôi bị phạt. 

Cuối cùng, chúng tôi có thể làm được những chuyện này vì thời đại cho phép. 

Ngày nay, nếu đứa trẻ nào làm chỉ một phần nhỏ những gì chúng tôi làm,  

nó sẽ bị bỏ vào trại giam vị thành niên, và bố mẹ nó vào tù. 

Cho nên, các trẻ, đừng nghĩ đến làm những chuyện này! 



Ba, mạ 
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Ba, mạ 



Hết 



Bổ Túc 



Bản đồ Đà Lạt trước 1975 


