
o me 

 
 

 

 
Hình Phố Minh Mạng  nay là đường Trương Định, trích từ fb của Lê Huy Cầm. 
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Đà Lat Hôm Nay 

 



Đà Lạt hôm nay...Đà Lạt mới 

Con đường đi cũng mới cái tên 

Mình thì người cũ về quê cũ 

Hoa nở cầm hôn...không phải em! 

 

Đà Lạt hôm nay...Đà Lạt khác 

Nó không thành phố?  Nó gì đây? 

Mở Từ Điển kiếm tìm nơi đến 

"Thị trấn " cũng là "Thị xã"...Hay! 

 

Hễ có người đông là...Thị Trấn 

Có ô tô chạy, có nhà hàng 

Có nhà cao vút, cây không có... 

Thị Xã "lên đời"...phố dọc ngang! 

 

Đà Lạt thế là chưa phải phố 

Chưa lên Thành Thị, chửa Trung Ương 

Thì Đà Lạt vẫn nhà-bên-núi 

Khói tỏa bếp chiều không phải sương... 

 

Mình yêu Đà Lạt, thương Đà Lạt 

Gần nửa đơi xưa sống ở đây 

Mà nửa đời sau là đất khách 

Hỏi thăm người cũ chẳng còn ai! 

 

Ôi những lề đường xe gắn máy 

bay lên như chỗ đến trong nhà! 

Người đi lơ đễnh:  Minh đang giữa, 

Đang giữa đường chăng?  Xe chạy qua? 

 

Đà Lạt không ngờ rơi nước mắt 

Năm châu chẳng chỗ giống quê mình! 

Người nghèo heo hút nhà trong xó 

Du khách ngỡ ngàng đứng ngó quanh! 

 

...rồi về khách sạn ngó mưa phùn 

Còn chút xíu này!  Đẹp phải không? 

Đà Lạt dễ thương hay dễ ghét 

Trời mưa vừa đủ mắt lưng lưng! 



 

Trần Vấn Lệ 

(*) Tra Từ Điển Tiếng Việt 1994, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, Trung Tâm Từ Điển Học, Hà Nội - Việt 

Nam: 

1. Thị Trấn:  Khu vực tập trung dân cư, sinh hoạt chủ yếu là sản xuất thủ công nghiệp, thương 

nghiệp qui mô nhỏ hơn thị xã (trang 906) 

2.  
3. Thị xã:  Khu tập trung đông dân cư, sinh hoạt là sản xuất thủ công nghiệp, thương nghiệp, qui 

mô nhỏ hơn thành phố nhưng lớn hơn thị trấn (cũng cùng trang 906). 

(**) Đà Lạt trước 1-11-1963 là Thành Phố (Ville de ĐàLat), trực thuộc Trung Ương.  Sau đảo chính Chính 

Phủ Ngô Đình Diệm, Đà Lạt được gọi là Thị Xã, trực thuộc tỉnh Tuyên Đức.  Sau 3-4-1975, ngày dải phóng 

Đà Lạt, chế độ cai trị mới gọi Đà Lạt là Thành Phố nhưng không như Thành Phố Hồ Chí Minh trực thuộc 

Trung Ương mà coi nó là một Thị Trấn quá độ thuộc tỉnh Lâm Đồng. 
 


