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Phụ chú cho phần 1 – Dư âm của ngày đại lễ và hình ảnh hân hoan của bao 
nhiêu quan khách vẫn chưa phai nhòa trong tâm tư chú bé 16 tuổi ngày đó. 

Bên cạnh những vị tân khoa và các sinh viên cũng như tu sĩ, người viết còn ghi 
nhớ những hình ảnh của các nữ tu, phần lớn khá trẻ và các SVSQ từ Trường 
Võ Bị Quốc Gia và ĐH Chiến tranh Chính trị gần đó. Các SVSQ trong 
những bộ quân phục đại lễ thật nghiêm chỉnh oai phong, đầu ngửng cao, mắt 
luôn nhìn thẳng, nhưng khi hòa nhập vào giữa những tà áo dài đủ màu sắc của 
các nữ sinh viên, thì toàn cảnh lại mang một cái gì lãng mạn pha đậm nét viễn 
mơ…  

Điều đặc biệt nhất là ánh mắt của họ. Những ánh mắt mang chung nét hân 
hoan, tươi sáng, có cái gì cương nghị nhưng vui tươi thanh thoát…tạo nên một 
vẻ đẹp thanh cao trên khuôn mặt của mỗi người nam nữ.    

Về sau này người viết mới dần dần nhận ra đó là những ánh mắt mang nét đẹp 
của lý tưởng trong tâm.     

Phải chăng, đó là cái đẹp sẽ giải cứu nhân loại mà Dostoievsky đã nói? 
(Beauty, as Dostoievsky has said, will save the world.) 

 

B’lao…những đồi trà thơm ngát hương hoa 

Dù lòng cứ mong trở về Đà lạt từ lâu, nhưng mãi đến đầu năm 96 mới được trở 
lại thành phố mến yêu của thuở thiếu thời… 



Hành trình lần này khởi đi từ Long Khánh xuyên qua rừng chuối Gia Kiệm để 
hướng lên Bảo Lộc. Đoàn sẽ dừng tại Thác Dambri để tham quan nơi này. 

Khi vừa vào địa hạt B’lao, cả vùng không gian như bao phủ bởi một mùi hương 
hoa… 

Rõ thực là Hương ngào ngạt không gian.  

Khi hỏi ra thì mới biết đó là mùi hương của hoa lài (Jasminum sp. - họ 
Oleaceae) được trồng rất nhiều trong vùng để ướp trà.  Phong cảnh của 
những cánh đồng trà xanh tươi trùng điệp cộng với mùi hương hoa lài ngào 
ngạt đã làm người viết phải xin tài xế dừng xe lại để dạo xem 

 

 

 

Giữa vùng đất đỏ bao la là những cánh đồng trà ngút ngàn xanh xanh, đó đây 
thấp thoáng những chòi tranh hoặc lều tôn. Rải rác xa xa vài nông dân lững 
thững bước đi thong thả, vài em bé ôm tập vở, có lẽ đến trường, dù đã xế trưa?   

 



 



  

 

Trở lại gần quốc lộ, đoàn ghé vào một quán cà phê…Quán dường như mới mở, 
các cây tre nứa làm sườn và lá cót làm vách vẫn mang màu xanh của rừng. Cô 
hàng nước chào khách với nụ cười tươi có má lúm đồng tiền! Hai má cao 
nguyên vẫn ửng hồng khi tay vừa kéo những chiếc ghế mây… 

Và những ly cà phê quá đỗi đậm đà cho người xa xứ. Phải châm thêm nước 
sôi! 

Nhưng những tách nước trà từ lá non tươi tỏa hương thơm ngát, thì hầu như khó 
quên trong đời! Cho dù người viết đã từng thử qua rất nhiều loại trà đó đây…   

Hương và vị trà như thấm đến tâm linh làm chợt thức dậy tinh khôi.  

Rời B’lao đã bao nhiêu dặm mà mùi hương hoa lài vẫn phảng phất trong không 
gian…  

 

Và Thác Dambri hùng vĩ còn mang đầy nét thiên nhiên ngày đó…   



   

 

 

 

 

Rời Dambri để tiến về Đà lạt, vẫn con đường xưa, nhưng năm nay lại thiếu 
bóng rừng hoa Dã Quỳ…có lẽ tại thiếu mưa? 

Đồi đất hai bên đường như mang nhiều hơn nét khô nâu, so với năm xưa…  

Lên tới Thác Prenn thì trời đã về chiều…Đoàn đã dừng lại nơi đây.  

Nét hoang phế giữa những lối đi, có nơi như trơ trụi. Chẳng còn mấy những 
khóm hoa ngày xưa. Thác Prenn sao nghe như thều thào, mất nét phong ba? 

 



Thác Prenn ngày xưa (ảnh chụp năm 1970) 

  

   

Và ngày nay 1996… 

 



 

Khi lên đến Đà lạt thì người viết muốn ghé trước tiên đến Giáo hoàng Học viện 
(GHHV), như tìm về chốn cũ. Nơi đã một thời gợi hứng cho bao lý tưởng và ước 
mơ của tuổi thơ mười sáu. 

Xe đi ngang Đồi Cù đã thấy mất mát những màu xanh…Tiến về phía cổng 
GHHV. Cổng không khóa và tài xế đã cho xe chạy thẳng và trong sân…Lại 
nhớ 

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, 

Đền cũ lâu đài bóng tịch dương…                

(Bà HTQ) 



 

Một hình ảnh hoang phế điêu tàn đập vào mắt…Sân cỏ như khô cháy, những 
lối đi đầy bông hoa thắm sắc ngày xưa đâu?  Nay chỉ toàn những sỏi đá xác 
xơ… 

Nhìn lên cao, tượng Thánh giá trên tiền đình đã bị đập mất dấu. Kính cửa sổ 
bị bể nát nhiều nơi, càng tô đậm nét tang thương rách nát của tòa tiền đình…   

 



 

 

Cả đoàn bước xuống xe băng qua sân trước và khu tiền đình để tiến về ngôi 
Nhà Nguyện. Cửa Nhà nguyện bị khóa bằng hai sợi dây xích to tướng. Qua 
lỗ kính vỡ, khung cảnh bên trong còn xơ xác thảm thương hơn. Thánh giá đã bị 
gỡ bỏ đi. Các bàn ghế đã bị di chuyển đi đâu hết. Rác rưới vung vãi đầy trên 
nền nhà… 

Tiến về phía sau của Học viện, khung cảnh còn tiều tụy hơn nhiều…Những 
chuồng nuôi lợn (heo), gà vịt đã được dựng lên sát vào tường. Rác khắp nơi 
nơi…   

 

Hoang phế tiếp nối điêu tàn… 



 

 

Những thau nồi và chuồng cũi… 

 

 

Bên hông Nhà Nguyện… 

 



 

 

 

 

Có điều gì như rưng rưng nức nở trong không gian… 

 

 



Bóng tịch dương trên sân thượng GHHV - 1996   

Và sau đó lại đổ cơn mưa chiều… 

 

 

 

 

Và trường xưa của người xưa… 

Nay cũng hoang vắng bùi ngùi (Viện ĐH Đà lạt) 

 

 

(Viện ĐH Đà lạt) 

 

 



 

Như Lời giã từ… cho Đà Lạt yêu   

 ưa giao mu  a! chiê u nay  
Tư ng gio t buô n bay bay!  
Trơ i cao nguyên ti m nhạt  
 ương kho i chiê u hây hây 

 ưa giao mu  a! Chiê u nay  
Nhạc thông buô  n ngâ t ngây!  

Co  cha ng trai viễn xư    
Ngơ  nga ng nhi n mây bay! 

Đa -Lạt buô  n! Chiê u mưa!  
  o ho c tro  lưa thưa!  

Cổng trươ ng! chư  cô quạnh  
 m đư ng! chơ  ai chưa?! 

 

 

(Thơ Hải Hồ)  

 

Và lại đã qua đi một mùa Giáng Sinh khó quên… 

 

 



 

 


