
MỘT  CHÚT GÌ … 

                              ĐỂ NHỚ ĐÀ-LẠT 
                       Bao năm truớc,có một lớp nguời đã sống ,đã mơ mộng,đã                        

ngẩn ngơ rạo rực,đã biết yêu … nơi thành phố Đà-lạt này.Nơi đó, đã cho 
họ bao nhiêu là nhớ thương khắc khoải,bao nhiêu kỉ niệm thiết tha riêng 
tư.Giờ đây,dù đang sống trong thành phố ấy,hay sống nơi chân trời  góc 
bể nào…vẫn miên man nhớ nhớ khôn nguôi về Đà-lạt. Ai cũng ngở như   
mất mát một cai gì, không gọi đuợc bằng tên,giử lại đuợc bằng hình 
bóng . 

                                            Rồi hờn tùi như bị tình phụ, rồi chua chát thấy mất mát , thấy bị 
ruồng bỏ ngay trên chính nơi chốn mình hết lòng yêu thương !! 

                                            Than van , nuối tiếc  để làm gì ?  Lũ chúng ta nay tóc đã pha 
sương,ai muốn cùng lão chậm buớc trên đuờng xưa Đà-lạt gọi gió , gọi 
sương , gọi con hẽm nhỏ , gọi dốc đá rêu phong …chập chờn nhớ nhớ , 

quên quên  …có còn chút gì cho tôi nhớ lại Đà-lạt của tôi ? 

                                                                                                            Nguyễn-quang-Tuyến 

 

                                                          HOA  BÌM-BÌM  ĐÀ-LẠT 

 
Tôi ,sống ở Đà-lạt cũng gọi là  lâu,trên năm mươi năm rồi,đi  đâu loanh quanh rồi cũng về 
Dalat  đôi ngày cho đỡ nhớ ,rồi đi . Mùa này  tháng 3 , trời Đà-lạt  buổi sáng nắng trong ngập 
tràn , vào xế xế   trong cái nóng hầm hập mù mây và  sương , âm u buồn  mà “ không biết vì 
sao lại buồn”  . Đây là mùa của dây bìm bìm Đà-lạt . Dây bìm , trong “ dậu đổ bìm leo “ ,  nó 
“tiểu nhân” đến vậy,chỉ  chờ người quân-tử thất cơ  là  chồm lên leo lên đầu,lên cổ; vậy mà khi 
dây bìm  về Đà-lạt nó lại  xinh xắn và thanh cao hẳn!!.Chắc hẳn cái dây bìm trong tục ngữ đó 
không phải là cái dây hoa bìm bìm  đẹp hồn nhiên ,ngây thơ trong thành phố thân thương  
Đà-lạt 
Ai đã từng gắn bó sống  với thành phố ẩm ướt sương mù này lâu dài hẳn không thể quên đuợc 
loài dây hoa quấn quýt trong hoài niệm này. Nó vung vãi , rải rác khắp nơi nơi trong 
thành  phố,trên vách  đá ta-luy  rêu phong , bờ rào ẩm mục , các cây khô mục  lăn lóc nằm đâu 
đó bên góc đuờng đi …dây xanh xanh oằn mình trong suơng lạnh lăn lỏi bò, bám ,leo … Và khi 
nắng ấm mùa xuân đến cũng là lúc màu tím thơ ngây  rộn rả , hả hê cuời  khắp  nẻo phố  Đà-
lạt như mấy cô gái trẻ thôn trang chạy ùa, tay trong tay cuời vui   trong  nắng sớm vụ mùa .  
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