
Đàlạt 1965-1969.  

Trong thời gian phải tự cách ly ở nhà vì dịch corona virus, tôi muốn ôn lại những kỷ 

niệm trong bốn năm đại học ở Đàlạt vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng ghi 

nhớ nhất của đời tôi. Hơn nữa viết lại những kỷ niệm đó để trắc nghiệm trí nhớ của 

mình và mời các bạn TN 1-2 cho ý kiến về những gì tôi đã viết, chỉnh sửa những 

thiếu sót, sai lầm chắc chắn có và bổ túc thêm những kỷ niệm của nhau.  

Tôi không nhớ rõ năm 1965 ngày khai giảng niên học mới của Khóa 2 CTKD vào 

tháng 9 hay 10 nhưng tôi đáp chuyến bay Air VN Sài Gòn-Đàlạt khoảng 1 tuần trước 

ngày khai giảng.  

Trong khi chờ máy bay tại TSN, tôi bắt chuyện với một anh chàng có gương mặt 

quen quen thì ra chúng tôi ở chung xóm chỉ cách nhau một con hẻm và anh ta cũng 

lên nhập học K2-CTKD như tôi, đó là anh Vĩnh Hộ, người bạn đầu tiên của tôi ở 

Viện Đại Học Đàlạt và cho đến giờ, 55 năm sau vẫn là bạn thân.  

Trở lại ngày đầu tiên đến Đàlạt (thật ra tôi đã ở Đàlạt trong 2 năm 1956-1957, học Đệ 

Thất, Đệ Lục các trường Trí Đức và Trần Hưng Đạo, ở tại số 1 đường Quang Trung, 

2 cái nhà đá liền nhau-phía trên nhà ga Đàlạt) chúng tôi đến Viện Đại Học cũng đã xế 

chiều và được gặp ngay Cha Ngô Duy Linh giám đốc Đại học xá và được Cha phân 

phối tôi ở Lầu 1, Vĩnh Hộ Lầu 5.  

Về Lầu 1, phòng tôi đã có anh Ngại học Khoa học ở phía trong, tôi phía ngoài. Anh 

Ngại người Nha Trang, nhỏ con, ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành hình như về sau anh mất 

sớm.  

Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, tôi gặp lại Vĩnh Hộ và 2 đứa bách bộ ra phố Đàlạt, trời 

nhá nhem tối, bụng cũng đã đói sau một ngày vất vả, chúng tôi vào tiệm phở Bằng, 

mỗi đứa một tô phở thơm ngon nóng hổi, sau đó chúng tôi đi loanh quanh rồi vào cà 

phê Tùng. Ở đây không khí như đặc quánh lại trong tách cà phê đen sánh, trong ánh 

đèn mù mờ, qua khói thuốc dày mịt, qua những dòng nhạc trầm sâu, lắng đọng nhẹ 

nhàng vào tận đáy lòng.  

Chúng tôi trở về Viện trước 10 giờ đêm chấm dứt ngày đầu tiên của 4 năm đèn sách 

tại Viện Đại Học Đàlạt.  

Tôi còn nhớ buổi học đầu tiên là giờ của thầy Phó Bá Long, Quản trị học nhập môn 

và thầy tâng bốc chúng tôi là những tân đại học sĩ làm chúng tôi mũi nở lớn hơn quả 

cà chua. Hôm đó tại giảng đường Spellman không bút mực nào tả xiết được cái hạnh 

phúc, sung sướng, hớn hở của các tân đại học sĩ vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại 

học. Thật ra chúng tôi đa số đã qua ít nhất là một năm ở một viện đại học khác trước 

khi lên Đàlạt. Nhưng riêng tôi chưa bao giờ có được ấn tượng như ngày hôm ấy ở 

giảng đường Spellman. Có lẽ cái không khí thân mật, đầm ấm, thu hẹp đã làm chúng 

tôi càng gần nhau hơn, thân thiết nhau hơn và tôi nghĩ cái gọi là truyền thống của 

Viện Đại Học Đàlạt là sự gắn bó, yêu thương lẫn nhau của các Thụ Nhân dù đã hơn 



50 năm qua vẫn luôn thắm thiết. Và rồi những ngày tháng trôi qua vô tư vô lự một 

cách êm đềm, tươi đẹp, tình thân hữu càng mật thiết và rộng mở, tất cả mọi người 

cùng khóa đều quen thân nhau và lan rộng ra cùng trường, cùng viện. Chúng tôi lao 

vào cuộc sống một cách ồn ào, đầy hứng khởi. Chúng tôi không từ bất cứ gì: ăn ngủ, 

học hành, phá phách, cờ bạc, chơi bời... luôn luôn được vận hành ở mức tối đa.  

Bây giờ thử nhớ lại những mục linh tinh này để mà thèm sao thời trai trẻ qua nhanh 

thế. Ăn thì hầu như luôn luôn là cơm nhà bàn đại học xá 5 đồng một bữa, sau này khi 

ra ngoài ở đường Võ Tánh thì ăn cơm Ba Duế mà tụi tôi thường gọi Ba Dế, cơm Lữ 

quán Thanh niên, cơm tháng bà Duyên. Những hôm mới lãnh mandat thì cùng vài 

thằng bạn đi kéo ghế phở Bằng, phở Đắc Tín, phở gần rạp Ciné Ngọc Lan hoặc là mì 

Quảng, mì vịt ở bến xe bên hông rạp Ngọc Hiệp. Đặc biệt hôm nào ăn bài (rất hiếm 

hoi vì thua nhiều hơn thắng) thì vài thằng vào Shanghai ăn cơm tây: một soupe 

d'oignons + một steak frites rồi kéo vào cà phê Tùng chơi một cà phê phin thật đậm, 

đôi mắt lim dim theo khói thuốc nghe những dòng nhạc quyện theo làn khói thấm vào 

tâm hồn chơi vơi. Hôm đó là một ngày thần tiên.  

Cần phải kể thêm những ngày thua bạc cháy túi chỉ còn không bao nhiêu mà ngày 

mandat tháng tới chờ dài cổ, cũng may là tôi luôn thủ sẵn vài lon sữa bò, một ít 

đường thẻ, thế là tôi ăn trường chay bánh mì sữa đặc hoặc đổi món bánh mì đường 

thẻ liền tù tì có khi cũng gần cả tuần sắp thành chánh quả đành đầu hàng tìm vài 

thằng bạn thân mượn ít tiền ăn cơm lữ quán.  

Ngủ thì không kể giờ giấc, ngày đêm. Có những hôm cờ bạc thâu đêm suốt sáng, có 

những ngày ngủ li bì không ăn không uống. Nghĩ lại tuổi trẻ thấy mà thèm ăn uống 

ngủ nghỉ thất thường lại chưa kể chơi bời trác táng mà vẫn khỏe mạnh như trâu chả 

bù bây giờ mỏi gối chồn chân, lưng còng bụng õng, chỉ còn biết buông một tiếng thở 

dài ngao ngán.  

Còn việc học hành thì thật lạ nó chỉ chiếm một vị trí rất khiêm tốn, một khoảng thời 

gian ít ỏi trong suốt thời gian 4 năm đại học học đại. Thời gian lên giảng đường ghi 

cours cũng thất thường, tùy hứng vì ỷ lại vào hợp tác xã quay cours của Cảnh hù. Nói 

nào ngay cũng có những môn học và những giáo sư ưa thích tôi đi cours khá thường 

xuyên như môn Nhiệm vụ học với thầy Lý Chánh Trung (đáng tiếc sau này thầy theo 

CS), môn toán Kinh thương với thầy Ngô Đình Long (thầy vừa mới mất, cầu chúc 

thầy sum họp với cô bên nhan thánh Chúa), môn Quốc tế Công pháp với thầy Vũ 

Quốc Thông, môn Kinh tế học của thầy Vũ Quốc Thúc (mừng thầy 100 tuổi mà vẫn 

còn tinh tường, mạnh khỏe), thích nhất là giờ giảng của thầy Vương Văn Bắc từ đầu 

đến cuối giờ thầy thao thao bất tuyệt mà không hề liếc mắt vào sách, đáng tiếc tôi 

quên mất môn dạy của thầy.  

Việc thi cử cuối năm thì khoảng một tháng trước tôi bắt đầu học gạo, thường thì sau 

khi ăn cơm tối, tụi tôi còn dạo một vòng phố vào cà phê Tùng, trước khi về còn ghé 

Winh Chan (không biết viết vậy có đúng không hay là Vĩnh Chấn) mua ỗ bánh mì 

nóng hổi cầm tay vừa đi vừa ăn về đến phòng trọ là hết sạch. No nê đầy đủ cả vật 

chất lẫn tinh thần tôi bắt đầu ngồi học luôn một mạch đến 5,6 giờ sáng quá mệt mỏi 



mới xếp sách đi ngủ. Có một điều tưởng cũng nên nhắc đến là thời đó tôi nghiện 

thuốc lá, ngày một bao hoặc hơn nhất là những đêm ngồi học thi. Ngồi học cứ 20 

phút, nửa tiếng là châm một điếu thuốc, hút xong dụi tàn rồi để vào cái tô sành lớn dự 

trữ phòng khi đêm khuya hết thuốc lấy mấy cái tàn xé ra cuộn vào giấy quyến hút qua 

cơn ghiền. Học là thế nhưng may mắn làm sao năm nào tôi cũng đậu ngay kỳ đầu.  

Phá phách nghe tưởng ghê lắm nhưng cũng chỉ gọi là, cùng vài ba thằng bạn nghịch 

ngợm như Nguyễn Khoa Văn, Nguyễn Thành Chấn... chọc ghẹo các nữ sinh Bùi Thị 

Xuân giờ tan học, đôi khi cũng có chút sỗ sàng. Có một chuyện phá phách khác là bắt 

trộm gà, hôm đó tôi, Văn và Trần Phước Tuyển đi chơi đâu về từ khu nhà vườn phía 

sau hẻm 36 Ba Duế, trời đã sập tối và lạnh, đường vắng tanh, thình lình một con gà 

mái thủng thỉnh vừa đi vừa mổ thức ăn, nhanh như chớp Tuyển phóng lại chụp ngay 

con gà, một tay ngay đầu gà kẹp mõ cho khỏi kêu, một tay nắm chặt hai chân, con gà 

hết đường kêu la cựa quậy.  

Tuyển là dân có võ, bắt gà thật nhanh và điệu nghệ, hắn kẹp ngay con gà vào trong 

nách áo pardesus đi tĩnh bơ như không có gì xảy ra trước cắp mắt kinh ngạc khâm 

phục của tôi và Văn (đáng tiếc Văn và Tuyển không còn nữa làm chứng cho những gì 

tôi viết). Bắt gà xong vấn đề phải xử trí thế nào? Tôi tình nguyện giải quyết vấn đề. 

Lúc đó chúng tôi còn ở trong Đại Học Xá, tôi có quen với bác làm vườn mà gia đình 

bác được cấp một căn nhà biệt lập ở sâu cuối sau khu ĐHX, bác này người cùng làng 

Chí Long-Quảng Trị với mẹ tôi. Về đến ĐHX tôi tới nhà bác và thưa ngay với bác: 

"tụi con xa nhà lâu ngày thèm ăn thịt gà, hôm nay nhân đi chợ mua được con gà béo, 

nhờ bác nấu giúp một nồi cháo gà và một dĩa gà xé phay". Mặt tôi lúc đó chắc thấy 

thương lắm nên bác ta nhận lời liền hẹn chiều mai đến lấy, tôi năn nỉ xin trả tiền gạo, 

tiền công nhưng bác nhất định không lấy.  

Thế là tối hôm sau khoảng 7,8 thằng tụ tập ở phòng tôi và Ngại lầu 1 làm một bữa 

ngon lành no nê. Nhưng nói thật đó là lần ăn cắp gà duy nhất mà tôi có dự phần.  

Cờ bạc, chơi bời xin được gộp làm một và giãn lược bớt vì xét rằng vấn đề hơi tế nhị 

với những bô lão trên 7 bó. Đánh phé thì tôi là con mòng cho những tay phé cả trong 

lẫn ngoài ĐHX như Minh điếm, Phạm Kim Song, Tám Đẳng, Vọng voi, Vũ Trọng 

Thức, Nguyễn Đình Cận... Đánh 10 lần thì thua hết 9, một lần cho ăn chút chút để dụ 

khị, vì thế mà tôi ăn bánh mì sữa hoặc đường dài dài. Tuy nhiên tôi thích nhất là được 

đánh phé với dân nhà vườn.  

Qua năm thứ hai tôi ra ngoài ở ngay hẻm 36 Ba Duế đi vào quẹo tay phải tôi không 

nhớ số nhà. Bà chủ cho xây thêm 2 căn phòng nhỏ trên nền sân xi măng khá rộng cho 

thuê, tôi một phòng và một anh K3 CTKD phòng còn lại. Trong ngôi nhà chính của 

gia đình chủ nhà cũng có một vài anh sinh viên ở, có anh Lê Thanh Vân (không biết 

tôi có nhớ đúng họ?) người ốm, dong dỏng cao rất hiền và tử tế. Con hẻm này chạy 

dài dọc theo đường Võ Tánh, nhà ở cất cao hơn đường, phía bên kia dưới thấp là 

vườn rau. Sở dĩ tôi dài dòng như vậy vì nhờ ở đó mà tôi quen được một số dân làm 

vườn và họ đã đem lại cho tôi những kỷ niệm thú vị tuyệt vời không thể nào quên 

được trong những lần đánh phé với họ. Đánh phé với các bạn sinh viên có tính cách 



sát phạt quyết liệt nhưng đánh với dân nhà vườn thì khác hẳn. Đánh phé nhưng không 

hẳn là đánh phé vì vấn đề chính không phải cốt ăn thua mà là sự trộn lẫn giữa những 

con bài, phong thái đi bài, vẻ trầm tĩnh từ tốn bao trùm trong không gian cô liêu tĩnh 

mịch, trong giá lạnh đêm khuya Đàlạt giữa một căn chòi canh vườn bên lò than hồng, 

bên ngọn đèn dầu lập lòe, 4 người nhiều lắm là 5 người đang nặn những con bài, đang 

đi tiền một cách điềm đạm, khoan thai vì đối với họ đánh bài để làm tăng thêm sự 

hưng phấn thưởng ngoạn giữa những giao tiếp vật chất, tinh thần và thiên nhiên lắng 

đọng. Và cũng không quên nồi cháo gà luôn nóng trên bếp than, bình cà phê đậm. 

Thật là một buổi tối đáng ghi nhớ.  

Chơi bời thì cũng như đa số các nam sinh viên khác, cũng qua Xóm bà Thái, quán 

Anh Đào ở đường Duy Tân(?), một vài động đường Phan Đình Phùng, rồi thì em 

Minh, em Câm và bò lạc quanh bờ Hồ hoặc sân Cù. Thế cũng đủ gọi là biết đây biết 

đó với anh em.  

Kỷ niệm 4 năm đại học Đàlạt không thể nào kể hết nhưng trí nhớ thì hỗn độn, đôi lúc 

mơ hồ chẳng hạn tôi không nhớ rõ lúc nào và ở đâu mà 5 thằng có thể nằm gác chân 

gác tay lên nhau mà không bị gọi là gay. Đáng buồn trong 5 thằng chỉ còn tôi và 

Nguyễn Thành Chấn, 3 thằng Nguyễn Khoa Văn, Trần Phước Tuyển và Châu Hiển 

đã bỏ cuộc chơi.  

Một chuyện khác là năm 1966 hay 1967 lúc có phong trào sinh viên học sinh tranh 

đấu, một buổi chiều tôi, Vĩnh Hộ, Nguyễn Văn Hiệp đang đi loanh quanh khu Hòa 

Bình bị một nhóm học sinh Bồ Đề chận lại định hành hung, ngay lúc đó anh Nguyễn 

Hữu Mạng (Văn Khoa, ở sát phòng tôi Lầu 1 ĐHX) đi ngang qua ra dấu cho bọn học 

sinh giải tán rồi anh bỏ đi không nói với chúng tôi một lời.  

Viết về Viện Đại Học Đàlạt mà không nhắc đến cha Viện trưởng, cha Linh cùng quí 

vị giáo sư là một thiếu sót không thể tha thứ. Tuy nhiên đã nhiều bạn viết về đề tài 

này tôi xin phép được miễn viết thêm chỉ phụ chú là tôi vẫn còn nợ cha Viện 500 

đồng bạc VNCH.  

Xin tạm chấm dứt ở đây, mong các bạn góp thêm kỷ niệm để chúng ta cùng sống lại 

một thời vàng son, huy hoàng của tuổi trẻ. 

Huỳnh Hưng. 04-05-2020. 


