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ĐÀ LẠT - Cảnh cũ Người Xưa. 
 
Sáng hôm thứ ba, sau khi ghé thăm nhà Dung - giờ thì mải bận rộn trông đàn cháu, trên 
đuờng về, tôi vòng xe ghé ngang qua con đường Phạm Hồng Thái, dừng chân nơi con đường 
xưa một thời đã từng lê la, cuốc bộ mòn gót giầy từ căn nhà gỗ nghèo nàn của Hoàng Như 
Sơn để đến trường Việt-Anh, rồi sau đó là Văn-Học. 
 
 

 
 
Phía bên trái, nơi những ống cống đang chờ đợi để được lấp đặt đâu đó, ngay nơi này xưa là 
cả một vườn cây Hồng luôn đầy nặng trĩu những trái to tròn, mơn mởn. Tôi nhớ hoài mỗi 
buổi sáng, khi trái vẫn còn xanh non trên cành,  hai thằng đi bộ ngang qua khu nhà vườn, 
Sơn rỉ tai, nói nhỏ rằng để hôm nào trăng sáng, hai đứa sẽ vác cây với cái móc ra hái trộm 
vài trái về ăn chơi. Rồi cái đêm rằm sáng trăng cũng tới; cả hai chờ đợi gần 11 giờ tối mới tà 
tà sách đồ nghề với cái bao để đựng, hí ha hý hửng rằng sớm muộn gì cũng sẽ được cắn 
những  trái Hồng dòn rụm chấm muối ớt. Ai dè buổi sáng hay trưa hôm đó, nhà vườn đã bán 
cho thương lái, họ hái trụi lũi trước giờ hai thằng tan học ra về. Thế là một buổi tối công toi 
và những ngày mơ ước, mà cứ mỗi lần nghĩ lại, hai thằng lại phá ra cười vì không ngờ mình 
vẫn còn sao ngây ngô quá cỡ thợ mộc. 
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Khoảng trời xanh cũ vẫn còn đó 
mà người năm cũ giờ nơi đâu ? 
chiều nay đứng giữa trời lộng gió  
se lạnh hồn ta thoáng chút sầu. 
 
SVT 
 

 
 
Hơn 42 năm sau, giây phút này đứng nhìn những ô ruộng trồng rau sà lách-xoong, tôi bùi 
ngùi nhớ lại thưỏ hàn vi chung sống với gia đình Sơn.  Mới đầu tôi thuê căn phòng ở cư xá 
Nha Địa Dư,   ngay bên cạnh chỗ mấy chị em Dung ở - tôi thường hay rủ Sơn đến ở cùng để 
trò chuyện  trong lúc tôi ngồi vẽ, rồi khuya nó lười về nhà nên hay ngủ lại qua đêm. Sau cảm 
thấy hơi phí, vì số tiền thuê hàng tháng tôi có thể đến ở với gia đình Sơn, đóng góp phần 
tiền thuê nhà ấy vào hai bữa ăn chung; với lại cho cả hai có dịp tha hồ mà trò chuyện (này, 
mấy mợ đừng có tưởng là đàn ông con trai  ít nói, không nhiều chuyện đâu đấy nhá!). 
 
Ngày đó bố mẹ Sơn cũng có 2, 3 ô đất để trồng rau như thế này, mà cũng chỉ đủ để sống qua 
ngày. Nhiều hôm không đủ tiền mua rau, mua thịt, mẹ của Sơn ra vườn hái rau, chế biến 
thành 3 món: rau sà lách-xoong trộn dầu dấm với muối, tiêu, tỏi; món thứ nhì là sà lách-
xoong nấu canh, và món cuối cũng là sà lách-xoong xào với tỏi, ớt. Vậy mà gặp bụng đói 
cũng hết sạch nồi cơm. Hôm nào có chút tiền còm thì mua thêm 2, 3 con cá hấp về chiên; 
sang hơn nữa thì vài lạng thịt bò xào ăn với rau sà lách-xoong, món canh thì có thêm vài con 
tôm khô cũng đã gọi là chiến lắm rồi.  Chưa cần phải đợi sau cái biến cố 30/04/75, ngày đó 
thỉnh thoảng không đủ tiền đong gạo, tôi và gia đình Sơn  đã phải mua khoai nấu trộn với 
cơm ăn với tóp mỡ và muối tiêu, mà ngon nhất là phần cơm cháy, ăn thật bùi và ngon lành. 
Tôi với nó phải oảnh tù tì xem đưa nào đuợc miếng cơm cháy còn lại. 
 
Bởi vậy, lúc theo tôi xuống Sàigòn - về thăm nhà  trong mùa lễ Giáng Sinh - khi biết tôi gốc 
công tử bột, có nhà cao cửa rộng, sáng có người làm bưng thức ăn lên tận phòng;  tánh chơi 
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ngông nên bỏ nhà đi giang hồ sống kiếp nghèo hèn bữa no, bữa đói như kẻ không gia cư, 
không gia đình thân thuộc; nó chỉ biết nhìn tôi, rồi lắc đầu rồi đánh một câu: "Địt mẹ ! tao 
chịu thua mày luôn!".  Vậy đó mà cái thằng bạn khỉ gió đã sớm bỏ cuộc chơi, để tôi hôm nay 
một mình trở lại chốn xưa mà ngậm ngùi nhớ thương thằng bạn nhiều tài năng, nhưng lận 
đận suốt cuộc đời. Nhóm VHĐL mà có Sơn tham dự những buổi họp mặt, bảo đảm sẽ có 
những trận cười nghiêng ngửa vì tài ăn nói và tánh tình rất nghệ sĩ của nó. 
 
 
Trở lại chuyện gặp lại "bà ngoại" Dung, bây giờ dung nhan chỉ có già dặn theo thời gian, 
nhưng nét mặt vẫn y nguyên như ngày nào. Năm ngoái, sau hơn 41 năm không gặp, mà từ 
xa tôi vẫn còn nhận ra Dung, xưa vẫn thường hay sánh vai đi chơi chung với một "nhóc tì" 
nữa tên Thành, người hay đi bộ chung với Dung, còn không thì thường bên cạnh Dung lại có 
một "nhóc tì" nữa là Tứ-Anh. Nghe Dung kể lại là bây giờ về hưu, Thành lại đâm ra thích cầm 
máy ảnh, chừng mà gặp lại, chắc cũng sẽ có nhiều đề tài để tôi dễ "đàm thọi".  
Tôi cũng không ngờ Dung bây giờ lại mát tay, thích trồng hoa, đủ loại hoa Lan - và trong nhà 
có một chậu hoa tên hoa Vũ Nữ, và tình cờ phu nhân nhà mình lại nhìn thấy rõ ràng cánh 
hoa giống y như chiếc  váy đầm của vũ nữ đã được xòe ra, như bay lượn theo điệu valse. 
Dũng là chồng  của Dung cũng đã ngạc nhiên, phải thốt lên "Chị là người đầu tiên nhìn và 
nhận ra điều thú vị này của cánh hoa". 
 

 
 
Riêng tôi, đây là lần đầu tiên  được thấy loài hoa này, và với ánh sáng ẩn mình trong bóng tối 
của cánh cửa sổ, tôi thấy cái đẹp của mầu sắc, cộng với ánh sáng ấm cúng của góc phòng 
nên chụp đại lấy một tấm, gửi lại đây cho mọi người xem. 
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Luôn tiện, được Dung cho xem cuốn lưu bút ngày xưa, thấy nhan sắc của chàng PMC  - dĩ 
nhiên nay phải già hơn đi thôi - nhưng vẫn không mấy thay đổi. Tôi nhận ra tuồng chữ viết 
tay, giống như của mình ngày ấy, đó là lối chữ viết rất ưa chuộng và thịnh hành thời bấy giờ, 
phóng khoáng và lãng mạn. Thịnh hành đến nỗi là ngay cả "nhóc tì" Tứ-Anh đã khéo tay, giả 
mạo làm như tôi đã ghi xuống vài hàng cho Dung trong cuốn lưu bút. Đúng là, nhất quỷ nhì 
ma, thứ ba chắc chỉ có Tứ-Anh. :) 
 
Câu cuối cùng này sẽ là cái tựa đề cho bài viết sắp tới, viết về chuyện tôi gặp lại nhóm VHĐL 
ở quán cà phê Nhật Nguyệt, dưới sự "chỉ đạo" và quản lý của cựu đồng chí giám đốc ngân 
hàng PMC. Bạn thấy chưa, mới về Đà Lạt chỉ 1 tuần, vậy mà ngôn ngữ của tôi sắp sửa bị hũ 
hóa rồi. Gớm, nghĩ mà đâm ra phát hãi.... :) 
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