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ĐÀ LẠT CHIỀU MƯA 

30/07/2015 

Đến ĐÀ LẠT chỉ mới gần 5 giờ chiều mà trời đã tối, mà không biết rằng có phải ĐÀ LẠT vào 
mưa là thế, hay Lão Bà Bà đã hô hoán phong vũ, khiến cơn mưa kéo dài từ Bảo Lộc mãi cho 
đến khu nhà nghỉ Nguyên Vũ, cho tụi này bị ướt cho bỏ ghét ? 

 

Nói vậy chứ, hai bà vừa là cụ, vừa là cựu LY74 gặp nhau là mừng nói chuyện tíu tít. Dọn vali 
vào phòng xong đâu đấy, nhìn phía bên kia đồi xa xa mây vẫn xám, tôi nghĩ điệu này sẽ còn 
mưa dài dài, làm chợt nhớ lại những giây phút lần đầu tiên đặt chân thành phố nhiều đồi 
thông và hơi sương này. 

Thưở ấy tôi rất thích, vì không khí ĐÀ LẠT hòan toàn trái ngược với cái nóng bức, không khí 
khô cằn của Sàigòn; và cơn mưa như làm xoa dịu đi những khắc khoải, băn khoăn của thời 
thanh niên mới lớn. Hai đứa bạn đi cùng chuyến lần đó, đã dám cá cược rằng tôi không thể 
nào ở ĐÀ LẠT không quá một tháng; vì trời hay mưa, không khí lạnh và chẳng có gì ăn chơi 
ồn ào, luôn náo nhiệt như ở Sàigòn. Hai thằng thua cuộc và còn thua đậm, vì tôi đã ở lại hơn 
cả một năm, những cơn mưa phùn kéo dài lê thê hay những buổi chiều đông mây xám buồn 
lạnh lẽo không làm tôi chùn bước, mà ngược lại - ĐÀ LẠT đã làm tôi thực sự sống cho riêng 
mình, nhất là về phần nội tâm, và sau đó là tâm hồn lãng mạn được nuôi dưỡng, khuyến 
khích từ những khung cảnh , những mối tình nhẹ nhàng thoảng qua để biết rằng mình vẫn 
còn hiện hữu. 

 

Nhìn hai người bạn học  líu lo kể chuyện, rồi đọc những bài tường trình ngày gặp gỡ của Sơn 
với thầy xưa, đám bạn học cũ, tôi bất giác chợt cảm nhận ra rằng sau hơn 42 năm trôi qua - 
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tôi vẫn chỉ là  người khách lãng du, chứ không phải là một người con của  thành phố này sau 
bao năm trở về. Thuở ấy, trong lớp tôi là người "già" nhất vì thực sự đã hơn 19 tuổi, và 
trước đó tôi thường hay đi chơi, giao tiếp cùng những người lớn hơn mình cả 10, 20 tuổi - 
cho nên vào lớp tôi chả quen biết ai, lại còn hay cúp cua nữa. Bởi thế cho nên khi đọc bài 
viết của Sơn, kể lại những cuộc gặp gỡ và kỷ niệm của thời còn cắp sách đi học chung với 
nhau, nay thấy vợ mình cũng vui mừng không kém lúc gặp lại bạn cũ, tôi  nghĩ đến cái giá 
phải trả cho lối sống cô đơn, nay đây mai đó của mình ngày trước. Trung bình người ta sau 
khi đã xong bậc Tiểu-Học rồi lên Trung Học, đa số chỉ theo đuổi 1 hoặc 2 trường là cùng, 
hiếm lắm mới theo học cả 3 trường khác nhau - riêng tôi, để nghĩ lại xem: ban đầu từ lớp Đệ 
Thất cho đến năm Đệ Tam, tôi học ở trường Nguyễn Bá Tòng ở quận Ba, gần đường Bùi Thị 
Xuân; lên lớp Đệ Nhị thì tôi lại vào nội trú trường Đắc Lộ ở ngã Bẩy đi Hốc Môn, rồi kế tiếp là 
trường Văn-Học của nhà thơ Nguyên Sa (Trần Bích Lan) làm hiệu trưởng; trường Nguyễn 
Thượng Hiền cũng ở Sàigòn; trường Phan Bội Châu ở Mỹ-Tho, Phan Chu Trinh ở Biên Hòa; 
lên Đà Lạt thì ban đầu là trường Việt-Anh, sau ba gai bỏ học vì không thích thầy Phỉ buộc 
mình phải cắt mái tóc dài để được đi diễn hành ngày lễ Hùng-Vương; sang trường Bồ Đề 
được hai tuần thì chê dậy dở, chạy sang trường bán công Quang Trung cũng thế, rốt cuộc 
phải đầu quân vào trường Văn-Học của thầy CBA, kẻo trễ hơn nữa thì không kịp ghi danh để 
dự thi bằng Tú Tài IBM . Nghĩa là chỉ trong vòng 1 năm lớp 12 mà tôi đã theo học cả 4 
trường Trung-Học, hôm nào hứng mới vào lớp. Bởi thế làm quái gì để quen ai, để có bạn - 
ngoại trừ tên Hoàng Như Sơn, hắn làm quen với tôi trên một chuyến xe đò về SG thăm bạn 
gái của nó. Người thứ hai mà tôi duy nhất biết đó là con bé tên Dung có đôi má phính, luôn 
ửng hồng - chỉ vì Dung là em họ của tên HNS có thế thôi. Mãi cho đến 3,4 năm sau khi tin từ 
bên nhà gửi sang cho biết là tên em vợ cọc chèo của mình - Đặng Vũ Anh-Tuấn - cũng học 
cùng lớp - thấy hình tôi trong cuốn album của gia đình, hắn té ngửa: Üa tưởng ai ! 
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Mới đó mà đã hơn 42 năm trôi qua. Nay được Lão Bà bà của nhà nghỉ Nguyên Vũ sắp xếp 
cho một căn phòng mà mở cửa nhìn xuống là thấy quán Mì Quảng , Bún Bò Huế ngay bên 
cạnh và nấu ngon tuyệt chiêu. Hôm nay trời mưa nhiều cho nên hơn 6 giờ mà nồi nước súp 
và bún vẫn còn nhiều chưa kịp bán hết, nhưng bụng đã hơi đói và tánh lo xa, thôi thà sớm 
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còn hơn trễ - hai vợ chồng xuống làm mỗi người một tô ăn cho ấm bụng để về đi ngủ sớm. 
Mai sẽ tính những tiết mục khác sau. 

SVT 


