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ĐÀ LẠT - Ngôi Thánh Đường Kỷ Niệm. 
 

 

 
 
 
 
Sáng Chủ-Nhật dậy thật sớm để đi dự lễ lúc 5:30 ở nhà thờ chính tòa, ở đây nôm na thường 
gọi là nhà thờ con gà -  mà nhờ đó lần đầu tiên được trực tiếp nghe tiếng hát của Thu-
Hương, giọng cao vút, trong sáng và thánh thót như bài thánh ca. Nếu chỉ cho nghe giọng 
hát, tôi dám chắc chẳng mấy ai sẽ ngờ rằng đó là giọng của một "Lão Bà Bà" tuổi 6X - mà có 
lẽ giọng của Ngọc-Sương - chị em song sinh của Thu-Hương - cũng y hệt như thế, vì tôi đã 
từng nghe qua những bản nhạc  do Ngọc-Sương thâu gửi trước đây cho bạn bè. 
 
Khung cảnh bên trong nhà thờ, nhìn chung không mấy gì thay đổi, đổi thay chăng là lớp 
tường sơn vôi mà có lẽ nhà thờ nay nhờ tài chánh nhờ dồi dào hơn trước cho nên đã được 
sơn phết thường xuyên hơn, trông như vừa mới trang điểm để đón mùa Giáng Sinh năm 
trước; dàn âm thanh với những chiếc loa hiện đại gắn trên những cột nhà thờ, cùng với 
những màn ảnh, chiếu lên với nhiều bài thánh ca cho giáo dân đọc và theo dõi, khỏi phải sột 
soạt lục lạo, tìm kiếm với những quyển sách lễ được in ra theo từng mùa.  
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Tất cả xem như mới nhưng tâm hồn tôi lại phảng phất hình ảnh, kỷ niệm của ngày đầu tiên 
bước vào ngôi thánh đường này cách đây hơn 42 năm về truớc. 
 
Đó là lần đầu tiên tôi muốn đi lễ ngày Chủ-Nhật, sau bao năm trời mải ngông cuồng, trong 
cơn lốc ăn chơi, hoang đàng đã tạm dẹp cả Chúa qua một bên huống chi là gia đình. Đôi lúc 
chạnh nhớ, tôi nghĩ có lẽ những lúc cô đơn nhất trong đời, không còn biết ai để trông nhờ, 
nương tựa trong phương diện tâm linh, cho nên tôi mới tìm về với Chúa. Vì mới lên Đà Lạt, 
tôi không biết nhà thờ ở đâu cho nên hỏi dì X., dì của người bạn đã rủ tôi lên chơi Đà Lạt, 
cũng là người cho tôi tạm trú trong khi đi tìm một chỗ để thuê phòng. 
 

 
 

dốc Nhà Làng - hay còn gọi là dốc Nguyễn Biểu 
 

Nhà dì X. nằm dưới con dốc Nhà Làng, trong tấm hình trên thì cuối dốc quẹo trái và căn nhà 
đầu tiên phía bên phải. Từ đây đến nhà thờ chánh tòa (trên con đường Trần Phú) chỉ khoảng 
hơn một cây số đường chim bay, nhưng phải mất hơn 2 km đi lòng vòng lên đồi xuống dốc 
bằng cách lần mò theo con dốc Ngọc Lan, đi băng qua ấp Ánh Sáng để tới cầu Ông Đạo, rẽ 
phải rồi leo con dốc Lê Đại Hành để đi đến nhà thờ. Dì X.  lúc đó thường hay bận với một 
cửa hàng ở duới chợ Đà Lạt cho nên đã nhờ người cháu gái tên M., là em họ của thằng bạn - 
đưa tôi đến nhà thờ. M. thuở đó đang học lớp đệ Tam trường Bùi Thị Xuân, nhưng sau đó 
nghe nói vì nhà đông em nên M. phải nghỉ học để phụ mẹ trông hàng bán áo len ở dưới chợ  
Đà Lạt. 
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dốc Nhà Làng, lối xuống con đường Phan Đình Phùng. 

 
 
 
Trên đường đi, tôi chỉ hỏi  M. về những chuyện lông bông, nhất là về chuyện đời sống ở Đà-
Lạt như thế nào. Chẳng biết vì lý do gì mà  sau hơn 3 năm trời trong chốn ăn chơi, quen nói 
năng ba bựa, thẳng thừng với  con  gái,  tôi nhớ hôm đó khi không lại im lặng, ít nói - lại càng 
không thích lối tán tỉnh, chọc ghẹo như từng đối với con gái ở Sàigòn; tôi hỏi thăm qua loa 
gia thế M. và đôi lời phê bình về phong cảnh, không khí ở đây đã khiến tôi thật dễ chịu, 
mang cảm tưởng an thật an bình. Sau buổi đi lễ hôm đó về, tôi bị cơn say nắng nên trở ốm, 
bệnh nằm ngủ ly bì cả hơn hai ngày. Dì X.  thấy tội nghiệp cho nên bảo M. nấu cho tôi nồi 
cháo trắng với hành lá, ăn với muối tiêu cho giải cảm. Cũng nhờ lòng tốt và sự chăm sóc của 
M., tôi cảm thấy mến người con gái Bắc này có dáng  cao, gầy và nét mặt vừa lãng mạn, vừa 
bơ đời như nữ tài tử Julie Christie trong phim Dr. Zhivago. Đối với tôi, tình yêu lúc đó chỉ là 
thứ tình cảm trừu tượng, ảo giác chứ không thật, mà có lẽ sau những năm từng đi chơi, va 
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chạm với những người con gái ăn chơi, buông thả, cho nên tôi đã một phần vội vơ đũa cả 
nắm, coi thường tất cả. Kỳ thực là trong tôi đã mong muốn một tình yêu chân thật, toàn hảo 
và bất diệt; thứ mà tôi cho là khó có thể tìm thấy ở loài người, trong nhân loại. Vâng, lúc bấy 
giờ  tôi lắm bi quan, nhiều thái độ tiêu cực về cuộc đời nói chung và về con gái nói riêng. 
 
Cuộc đời cũng khá ngộ nghĩnh, câu niệm chú "theo tình tình phớt, phớt tình tình theo" mà cả 
con trai lẫn con gái trong tuổi yêu đương, ai cũng từng nghe hay nói đến ít nhất một lần. 
Nhiều lúc tôi chẳng biết có phải vì bộ mã của mình "trông sạch nước cản" - câu phê bình, 
đánh giá về tôi do người bạn gái của những thằng bạn kể lại - hoặc tại vì  cái tánh lừng 
khừng, thường phớt lờ lời tán tỉnh của những người con gái trong buổi tiệc dạ vũ, lúc đi 
nghe nhạc, uống cà phê chung với nhau. Tôi càng lơ tơ mơ với họ bao nhiêu  thì họ càng chú 
ý đến bấy nhiêu.  Đối với M., tôi chỉ mến nàng như một người bạn gái tri kỷ không hơn, 
không kém. Nhất là tuy M. chỉ kém tôi 2, 3 tuổi - nhưng tôi thưỏ ấy đã tự coi mình già như 
ông cụ non; vài nàng ở Sàigòn  lớn tuổi hơn tôi, và học bậc Đại Học, thế mà khi nói chuyện 
tôi cảm thấy họ vẫn khớp, tư tưởng nhiều ngây ngô; ý nghĩa còn thành thật về cuộc đời, 
huống gì M. - một cô gái tỉnh nhỏ. 
 

 
 
 
Mới đó mà gần nửa thế kỷ trôi qua, gia đình dì X. đã di tản sang Hoa Kỳ từ lâu, người con gái 
tên M. cũng đã thoát khỏi Việt-Nam trong cùng thời gian và định cư ở Florida, nghe nói đâu 
là làm chủ nhà hàng rất thành công. Lần cuối cùng tôi  lien lạc với M. , đó là ngày tôi nhận 
được một cuốn băng (khi hệ thống dĩa CD chưa  ra đời) thâu bản nhạc sáng tác từ một bài  
thơ  tôi đã gửi tặng M. từ ngày còn ở Đà-Lạt. Tuy đã đoán biết trước, nhưng tôi vẫn không 
ngờ rằng tâm hồn của M. lãng mạn hơn tôi đã tưởng. Tôi hy vọng rằng ít ra, M. cũng đã có 
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một kỷ niệm đẹp của một thời còn con gái, như lời nhắn nhủ trong bài Không Tên Số 2 của 
VTA : "đời một người con gái đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo". Mãi đến gần  
cuối thập niên 80s, khi gia đình và công việc đã tạm yên ổn, tôi mới có dịp ngồi viết lại 
những khoảng  thời gian gây nhiều cảm xúc nhất mà tôi gọi đó là "Ngôi Thánh Đường Kỷ 
Niệm" khi tôi còn ở Đà Lạt. Bài "Đêm Giã Từ Phố Núi" mà tôi gửi cho tờ nguyệt san Văn - sau 
hơn 15 năm không cầm bút -  đã được Mai Thảo cho đăng ngay; và từ đó cũng đánh dấu 
ngày tôi giao lưu với nhà văn mà tôi từng đã ngưỡng mộ, thưỏ còn tập tành viết lách cho tờ 
Tuổi Ngọc của Đinh Tiến Luyện khi mới lên Đà Lạt. 
 
Ngược dòng quá khứ, hôm trước - thứ bẩy Dung gọi điện thoại, bảo rằng hai vợ chồng  Dung 
muốn mời tôi với bà xã đi ăn sáng ở quán Thiên-Hương trên đường Bùi Thị Xuân nhìn ra hồ 
Xuân Hương. Ai ngờ cô chủ quán lại là con gái của Dung & Dũng. 
 

 
 
Vợ chồng tôi được đãi một chầu Bún Bò Huế thật ngon do chính cô chủ nấu và thưởng thức 
ly cà phê đúng chuẩn, vị Đà Lạt. Dung kể lại là đầu tháng Tư năm 75, bốn chị em Dung cũng 
đã theo đoàn người di tản về đến Sàigòn, nhưng khi  xuống đến Nha Trang thì thất lạc với 
tên anh họ là Hoàng Như Sơn. Nếu không có cớ sự này, biết đâu mấy chị em Dung cũng đã  
theo gia đình tôi xuống tầu, như bố mẹ của Sơn - sang Mỹ trong đêm 27 tháng Tư năm đó.  
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ăn sáng với vợ chồng Dũng & Dung 

 
Dung hỏi tôi đã liên lạc với Chi, một nhóc tì hàng xóm, cũng là bà con của Sơn.  Tôi bảo rằng 
thứ Năm vừa rồi  gọi nói chuyện thì Chi đang đi du lịch cùng với sở, cho nên tôi hứa sẽ ghé 
thăm thím Giảng - mẹ của Chi - ở khu Phạm Hồng Thái. Ngày xưa, ba của Chi là tài xế riêng 
cho Tỉnh Trưởng Nguyễn Hợp Đoàn, mà chú Giảng  chỉ cần ngỏ lời xin một tiếng, thì gia đình 
Chi đã có thể làm chủ một miếng đất lớn có giá trị ở khu Địa Dư, nhưng giống như con người 
cao lớn , tánh tình chân thật và thẳng thắng của chú. Đến bây giờ thím Giảng cũng chỉ  "may 
mắn" vẫn sở hữu được căn nhà trên miếng đất ngày xưa chú thím đã bỏ ra hơn 2 ngàn đồng 
tiền VNCH để mua thời đó. 
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Trong tấm ảnh trên, bạn cứ tưởng tượng rằng căn nhà có mái tôn cũ kỹ, rỉ sét với cánh cửa 
sổ mầu xanh này  như thế nào thì căn nhà của Sơn với tôi đã từng sống cũng chẳng khác chi 
là bao. Phía sau lưng vẫn còn con đường mòn, lối đi tắt lên nha Địa Dư - có mái ngói gạch đỏ 
nằm phía bên trái. Rẽ phải thì đến nhà ga xe lửa, mà cách đó chỉ vài bước là quán phở Phi 
Thuyền - một thời đi học ngang qua trong lúc đói 
bụng ngửi mùi phở thì quả là một sự cám dỗ đầy 
mãnh lực.  
 
Tôi nhớ mãi mấy hôm trời tối không trăng, bé Mai - 
em gái của Dung - ghé sang nhà Sơn rồi mải chơi 
quên trời quá chiều. Lúc về con bé sợ ma, sợ chó cắn 
nên tôi phải lội bộ đưa nó về.  
 
Sáng hôm nay, sau hơn 41 năm không gặp, vậy mà 
vừa thấy tôi, cả thím Giảng và Lan - em của Chi - cũng 
đã nhận ra, bảo tôi  tuy có già đi nhưng nét mặt vẫn 
không mấy đổi thay, dáng dấp vẫn còn bụi đời như 
cũ. Dĩ nhiên, ai lại đi nói tôi ngày xưa gầy ốm như tên 
hút xì-ke, nghiện ma túy - trong khi tôi mới đây đã có 
người nói "trông bụng chú có vẻ bự hơn năm ngoái 
!". 
 
Thím Giảng - dân ở đây hay gọi là thím Ngoan, tên  
cúng cơm của thím trước khi lấy chồng - rất siêng đi 
lễ ở nhà thờ chính tòa; vì thế thím  - mà ngay cả Chi 
cũng thế - ai cũng biết "Lão Bà Bà" Thu-Hương.                       thím Giảng nay đã hơn 81. 
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Chuyện, dân Công Giáo hay đi lễ mà không biết Thu-Hương thì chưa hẳn là dân ngoan đạo, 
hay đúng hơn là  cực kỳ...cù lần nhất Đà Lạt. Nói chuyện không được bao lâu thì Lan phải 
đưa thím Giảng đi lễ, công việc mỗi ngày của thím bây giờ chỉ có thế, gần Chúa thêm một 
chút khi con cái ngày càng dần xa mình vì công ăn việc làm và đời sống bận rộn.  
 
Trong lúc để vợ mình trò chuyện với thím Giảng bên trong, tôi khẽ bước ra ngoài - đứng 
nhìn khung cảnh xung quanh, cố gợi nhớ lại những hình ảnh xa xưa nay đã dần dần xóa đi 
bởi những kế hoạch, công trình dự án của nhà nước.  Sát bên cạnh nhà của thím Giảng là 
căn nhà cũ của Sơn, nay đã được phá đi, thay vào đó là căn nhà với bốn vách tường gạch xây 
kiên cố. Cái thằng Sơn khỉ khô, ma mãnh; nhà vách gỗ nhiều khe hở nên đêm thường có gió 
lùa vào lạnh tê tái. Ít khi nó chui vào giường trước tôi - hai thằng ngủ chung trên tấm phản 
rộng trải tấm nệm mỏng, mà nó thường viện cớ học khuya, đợi tôi vào nằm để sưởi cho 
chăn nệm ấm rồi chập sau nó mới chịu chui vào ngủ.  
 
Nhìn ngọn đồi phía trước mặt mà ngày xưa là một rừng thông, đầy bụi rậm và cỏ mọc cao 
gần đầu người, nay là những căn nhà xây hai, ba tầng; và nghe Lan kể, trong nay mai nơi đó 
sẽ là khu chung cư, những dẫy nhà liên kế nằm hai bên một con đường nhỏ ở giữa. Quả là 
vật đổi sao dời, đời người như gió thoảng mây bay. Ngôi thánh đường kỷ niệm trong tôi rồi 
cũng sẽ theo thời gian và trí nhớ nhạt nhòa trong tâm tưởng, còn lại chăng chút gì là kỷ niệm 
cho những ai mà tôi từng đã một thời ghé ngang qua trong cuộc đời của họ. 
 
 
Khói sương mây mù làm ta nhớ 
những mảnh trời riêng đã trôi qua 
hơn sáu mươi năm mà cứ ngỡ 
đời thoáng như mơ quả thật là.  
 
 
SVT 
08/13/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


