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Đồng Sĩ khiêm với đóng góp của  

Nguyễn Xuân Chánh, Bửu Đôn, Ngô Khắc Thuật và  

       Hoàng Đình Trang; với mục “Nhớ về Lycée Yersin” của Tôn Thất Kỳ 

điều chỉnh 31Dec. 2012 

Mục đích: Bài này ghi lại một phần nào những chuyện vui buồn của thời nội trú trong khoảng 

thời gian 1950-1954.  Bài viết theo style neutre nghỉa là hoàn toàn không nói đến tên của bất cứ 

học sinh nào hết để tránh ngộ nhận.  

Đà Lạt: Nói đến trường Yersin mà không nói qua về lịch sử của Đà Lạt là một thiếu sót nhưng 

vì đây không phải là một bài viết về Đà Lạt nên chỉ nói qua những gì của Đà Lạt liên quan đến 

trường Yersin mà thôi. (Tài liệu “chôm” của AD@lY (Amis de Dalat sur les traces de Yersin)). 

Năm 1897, Paul Doumer gặp bác sĩ Yersin là người đã hướng dẫn nhiều cuộc thám hiểm sâu 

vào vùng rừng núi Tây Nguyên để thảo luận việc tìm kiếm những địa điểm thuận tiện có thể lập 

khu nghỉ dưỡng. Nơi đó phải có khí hậu mát mẻ để kiều dân Pháp và các viên chức Pháp ở 

Đông Dương đến nghỉ hè thay vì mỗi năm phải về bên Pháp. Bác sĩ Yersin khuyến cáo nên 

chọn đỉnh Lâm Viên (Langbian).  

Năm, 1912 toàn quyền Albert Sarraut kế tục chương trình dang dở của Paul Doumer, phát triển 

Đà Lạt thành một trung tâm nghỉ dưỡng. Ban đầu người Pháp khởi công làm con đường từ 

Phan Rang lên Đà Lạt qua Đa Nhim và đèo Ngoạn Mục (Bellevue). Con đường ấy sau nầy mở 

rộng thành quốc lộ 11. Năm 1916, Langbian Palace Hotel là khách sạn đầu tiên được xây dựng 

theo kiểu nhà sàn. Cũng năm đó Đà Lạt có trạm bưu chính, sở công chánh và trắc địa, tòa 

công sứ, cảnh binh.  

Đà Lạt vào năm 1950 vẫn còn là Hoàng Triều Cương Thổ (Đất của Vua) nên muốn đến đó phải 

xin giấy Chu Lưu đặc biệt!. 

Với dân nội trú Đà Lạt có 3 địa danh mà các học sinh nội trú đều phải đi qua tuỳ theo nơi cư 

ngụ.  Đó là Phi trường Liên Khàng cho dân Huế và Đà Nẳng vi đường bộ quá xa và rất nguy 

hiễm; Ga xe lửa Đà Lạt cho dân cư ngụ ở Nha Trang; Phan Rang và Phan Thiết và bến xe đò 

sau lưng chợ Đà Lạt cho dân ở SàiGòn và Lục Tỉnh.  

Phố Đà Lạt thì đi chưa mỏi chân đả hết phố.  Ngoài chợ DL mà ít học sinh nào chịu chui vào đó 

(vì không có người đẹp để ngắm) chỉ còn có hàng bán tạp hoá (quincaillerie) với cô gái con ông 

chủ và xe bán mì hủ tiếu ở gần sau tiệm tạp hoá.  Thời kỳ 50-54 chưa có tiệm phở nên xe hủ 

tiếu của chú ba Tàu là nơi học sinh nội trú khi được cho ra phố hôm chúa nhật sẻ ghé đến làm 

một tô mì 2 dắt và nếu hên thì được chú ba tặng thêm một miếng xương xíu quách để gặm cho 

cuộc đời lên hương. Có một dạo nào đó gần xe mì có một nhà hàng bày ra bán esquimos ice-

cream tức là cà rem cây nhúng chocolate nấu chảy. Phố Đà Lạt cũng có rạp ciné nhưng không 

có học sinh nội trú nào bén mảng đến vì không có nhiều tiền và thì giờ. Đà Lạt khu phố hành 

chánh còn có nhà thờ Con Gà mà học sinh nội trú thỉnh thoảng đi ngang khi “bị” đi promenade 

như nói sau đây! 
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Lịch sử và mô tả trường Yersin 

Tài liệu “chôm” của AD@lY. 

Năm 1927, nhằm phục vụ cho con em người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có, Pháp 
1cho lập ra Petit lycée de Dalat2. Năm 1932, trường Petit Lycée de Dalat đổi thành Grand Lycée 

de Dalat, và chương trình học dạy tới bực Tú Tài Pháp. Tháng 6 năm 1935, trường này lấy tên 

Lycée Yersin cho tới nay, để kỷ niệm bác sĩ Yersin, ân nhân của Việt Nam và cả nhân loại nữa. 

Nhân dịp này Hoàng Đế Bảo Đại đả gắn huy chương cao quí nhất của Việt Nam thời bấy giờ: 

Grand Croix du Dragon d’Annam (Nam Long Bội Tinh) cho BS Yersin lúc đó cũng đả 823 tuỗi 

rồi.. 

 

 

Hình lấy từ Google; Photo của Trinh V. Đang: Instants de Vie 

 

Mời các bạn nhìn vào hai hình để nhớ lại thời kỳ phá phách và mài đáy quần trên ghế học.  

Năm 1953 sân trường được rải đá nhưng chưa tráng nhựa.  Năm 1954 trường xây passage 

couvert nối amphitheatre với các lớp học lầu hình cong và lầu hình cong với chổ xe bus đậu 

cho các cô ở Petit Lycée xuống xe đi vào lớp học. Các bạn còn nhớ nhất là vào các năm 1053-

1954 khi xuống xe bus đi về hướng amphitheatre là các cô phải đi parade ngang préau nơi các 

nam học sinh sắp hàng chờ surveillant ra dấu đi lên lớp học, các cô gái Bắc di cư mặc áo dài 

quần lụa mỏng dính nhằm mùa gió thổi tà áo bay phất phới và ‘rùa’ nổi mà có cô không thèm 

khép áo lại làm cho các chàng trai đứng sắp hàng chờ lên lớp cứ trố mắt quên cả chuyện đi lên 

lớp!!.  Các cựu lycéens/lycéennes Pháp khi về VN có tổ chức trở về thăm trường củ (có DVD) 

cho biết là ardoises của lầu chuông bị hư hại nặng nhưng không có ardoises để thay thế, nhà 

                                                           
1 Nay là Trường Cao Đẳng Sư Phạm. 
2 Xin đừng nhầm với Petit Lycée trường tiểu học và nơi trú ngụ của người đẹp Lycéennes. 
3 Mồ chôn ở Suối Dầu, Khánh Hoà 
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trường dùng ngói thường sơn đen tạm thế. Các lycéens/ennes hứa khi về Pháp sẻ xem mua 

viện trợ ardoises nhưng không biết chuyện đo tới đâu rồi?   

 

 
Vue panoramique du Lycée. (Lấy từ Google, Lycée Yersin) 

Nhìn bên trái để thấy Phòng Ăn, Foyer và chổ ở của Surveillants kế đến là Gymnase rồi 

Amphitheatre dùng dạy Sciences naturelles và chiếu phim; trên lầu là Phòng Thì Nghiệm Lý 

Hoá và bên phải là préau và các lớp quen thuộc.  Lúc đó chưa có chuông điện nên cái trống đặt 

gần văn phòng Surgé được dùng canh giờ học và nghỉ.  

 

 

Hình lấy từ Google, Photo 

của Tu Hung Kiet, www. 

Angel fire.com 

(Hình chụp trước khi sân 

trường rải đá và các bâtiments 

được nối với nhau bằng 

passage couvert. Có lẻ hình 

chụp trước năm 1954) 

 

Nhớ về Lycée Yersin.  

Viết cho một khung trời Dalat. 

Nhận được điện thư một anh bạn Yersin, từ tuần trước, giục bài viết cho trưòng cũ. Tôi ngồi 

vào bàn đã hai lần trong ba ngày qua mà không biết viết gì bây giờ. Dĩ nhiên, kỷ niệm thì 

không thiếu, phần lớn lại là kỷ niệm vui khó quên. Và hình như càng lớn tuổi, trái với những 

hình ảnh khác trong cuộc sống mà mình đã lịch nghiệm sau khi rời nhà trường, kỷ niệm tuổi 

học trò mỗi lần nhớ đến vẫn trở về với nét tươi sáng buổi đầu. Nhưng mà sắp xếp những buổi 

phá phách, nghịch ngợm, những chiều bị PS, những sáng Chủ Nhật hăm hở ra phố... như thế 

nào đây cho gọn, hay ít nhất  cho có mạch lạc? Không thì thầy Thibault dạy môn Logique trong 

giờ Philo (1952-53), nếu thầy còn sống và nếu gặp lại, chắc sẽ khuyên tôi về học lại cái chapitre 

về syllogisme! 
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Lớp anh chị em bạn Yersin cùng lưá tôi nay cũng trên dưới 80 cả rồi. Nghĩ đến thời trai trẻ, đến 

cái tuổi mà văn chương lãng mạn ngày trước gọi là hoa niên, dĩ nhiên ai cũng có chút tiếc, chút 

buồn vì đằng nào thì chúng tôi vẫn là... con người, chưa phải là thánh. Chưa dửng dưng được 

khi thấy thời vui tươi nọ nay đã xa lắc xa lơ. 

Trong niên khoá 1951-52, thầy Francais là ông Tissier. Một hôm thầy Tissier bỏ quên một 

quyển sách trên bàn sau giờ học mà lại là giờ cơm trưa. Tôi tò mò liếc nhìn quyển sách khi ra 

khỏi lớp học để qua réfectoire, thấy nó có cái tên thật gợi cảm: Au Soir de la Pensée, hồi ký của 

Georges Clémenceau. Mãi mười mấy năm sau khi đã rời trường, tình cờ tôi gặp quyển sách đó 

trong một hiệu bán sách cũ. Mua về đọc. Sách không thơ mộng như tôi tưởng. Nhưng cũng học 

thêm được nhiều về  thời kỳ Commune ở Paris, về chính sách thuộc địa Pháp thời Jules Ferry: 

thầy Riou, dạy Histoire-Géo năm ấy, cũng có nói qua về giai đoạn khá rối reng này, nhưng rất 

sơ sài. 

Tôi nghĩ đến quyển Au soir de la Pensée, khi ngồi ôn dăm chuỗi cười ở trường Yersin là nơi tôi 

được may mắn theo học từ niên khóa 1949-50, không phải vì chữ pensée – trong đầu tôi chẳng 

có pensée gì đáng kể - nhưng vì hai chữ au soir. 

Phải rồi. Ở cái tuổi trên dưới 80 này, có dối lòng mấy đi nữa thì mình cũng  bước vào buổi chiều 

của cuộc đời mình rồì. Chiều hôm rồi... Nghĩ đến đây tự nhiên mà một bài vieille chanson 

francaise trở về với tôi... Tôi không biết tên bài đó, chỉ biết tác giả viết cho quê hương của mình 

là vùng Normandie, lời ca nặng tình với nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi không thuộc hết lời, chỉ biết 

rằng đang nghĩ đến  xế chiều của đời mình. Bất giác, tôi âm ư đoạn cuối... Il est un âge dans la 

vie où chaque rêve doit finir... Êm ả thiệt... Đến một tuổi nào đó giấc mơ nào rồi cũng tàn uá, 

mơ ước nào rồi cũng phai tan... Un âge où l'âme recueillie a besoin de se souvenir..  Vào cái 

tuổi mà  lòng đã lắng xuống, tâm tư trầm tĩnh tự nhiên buộc mình phải nhớ lại, phải quay về 

với kỷ niệm... J'irai revoir ma Normandie... lúc ấy tôi sẽ về thăm lại miền Normandie yêu dấu 

của tôi. Bài hát thiệt dễ thương. Lời ca có một sức gợi cảm mãnh liệt.  

Dĩ nhiên, đây không phải chỉ là miền Normandie của nhiều thứ fromages danh tiếng tiêu biểu 

cho văn hóa ẩm thực của nước Pháp, của nền nông nghiệp và chăn nuôi, của những bữa cơm 

kéo dài hằng mấy tiếng đồng hồ đầỳ sản phẩm địa phương mà người Pháp gọi là faire la fête 

Normande. Đây còn là tình quê hương, lòng nhớ quê. 

Chúng ta, ai lại không có một "miền Normandie riêng của mình" và tôi tin rằng trong trí nhớ của 

các bạn cùng trường , vô luận tuổi tác hay promotions trước sau, giữa cái "miền Normandie 

riêng" của mỗi người còn có cả một chân trời Yersin chung, một thời Yersin  vô tư, tươi mát, vui 

nhộn. 

Vô tư?Tươi mát? Vui nhộn?  

Vậy thì điều mà sau này  báo chí ngoại quốc gọi là la première guerre d'Indochine không có ảnh 

hưởng gì đến sinh hoạt ở thành phố Dalat nói riêng và các tỉnh khác ở Hoàng triều Cưong Thổ ( 

danh xưng cũ của vùng cao nguyên Trung Phần) nói chung? 

Thưa rằng có. Nhưng rất ít và gián tiếp thôi. Tình hình quân sự có sôi động thì thật ra chúng 

tôi, học sinh trung học ở Dalat và nhiều tỉnh khác nữa ở vùng Quốc Gia ( vùng kia, thời ấy gọi 

là vùng Việt Minh ) , vẫn theo dõi qua báo chí tiếng Việt và tiếng Pháp, đặc biệt là tờ Journal 
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d'Extrême Orient mà trường có mua  đẻ trong foyer. Báo tiếng Việt như Ánh Sáng, Thần Chung 

từ Saigon "bay" lên, phải mua lấy hoặc đọc "cọp" ở nhà bạn. 

Thời ấy chưa có truyền hình cho nên thỉnh thoảng cũng thấy hình ảnh những cuộc đụng độ nhỏ 

ở bên ngoài các tỉnh lỵ. Hoặc đặc biệt lắm thì cũng thấy được một đoạn phim chiến sự của 

Pathé-Journal (logo không thể thiếu con gà trống Coq Gaulois) chiếu trước phần phim chính ở 

rạp Eden, rạp Ngọc Hiệp. Nhưng mà phải "đi xi-nê" mới xem được loại thời sự này!  Cũng có khi 

xem được một bài phóng sự dài với nhiều hình ảnh chiến cuộc trong báo Paris-Match hoặc một 

vài tuần báo khác xuất bản bên Pháp về những trận đụng độ có lớn lắm cũng chỉ ở mức tiểu 

đoàn. Còn loại trận địa chiến lớn lên đến cấp trung đoàn hay sư đoàn ở ngoài Bắc với những 

địa danh Hòa Bình, Na Sầm, Điện Biện thì phải đợi đến những năm 1953-54. Mà phương tiện 

truyền thông thời ấy còn hạn chế. Hình ảnh một trận chiến, có khi hai ba ngày sau chúng tôi 

mới thấy trên mặt báo, còn phim nếu có, thì phải chờ đến hơn một tháng! Tóm lại, hồi ấy chưa 

có TV, computer, laptop, iPhone, iPod và iPad  ( "aiBiết" cho hết được! ) nên tin chiến sự hoặc 

bất cứ loại tin nào khác, không đập vào mắt, không động đến cân não tất cả mọi người như 

bây giờ.  

Riêng thành phố Dalat, một thương gia lên lập nghiệp ở đó từ năm 1939 đã nói với tôi khi gặp 

lại ông ở Mỹ sau 1975 rằng lần đầu trong đời ông chứng kiến "cái chuyện đánh nhau" là đêm 

hôm 9 tháng 3 năm 1945, trong cuộc đảo chính của quân đội Nhật ( người Pháp gọi là Coup d' 

Etat du 9 Mars ) mãi đến Tết MậuThân (1968 ), mới lại có " cái chuyện đánh nhau một lần nữa 

ở Dalat. Mình hưởng được 23 năm yên ổn."  Hai mươi ba năm yên ổn, dù là tương đối, trong 

những trang khói lửa  của lịch sử cận đại nước nhà kể cũng là một khoảng thời gian dài. 

Cho nên tuổi học trò của chúng tôi hồi ấy cũng được san sẻ chung cái yên ổn đó mà sung 

sướng với cả một thời vô tư, tươi mát, vui nhộn như tôi đã nhắc trên đây. Có chiến tranh đấy 

mà làn sương chiều buông xuống sân trường rộng rãi không hề bị tiếng súng làm rung động. 

Nưóc hồ  Xuân Hương có thể "cau mặt với tang thương"  sau tháng Tư 75, nhưng hồi đó không 

bao giờ nổi sóng vì bom đạn. 

Trên đây,  tôi đã trở với về thời điểm và địa đìểm của cả một trời kỷ niệm học sinh. Bây giờ mời 

anh chị em Yersiniens mỗi người bước vào vùng trời Yersin của riêng của mình, đánh thức dậy 

những rạo rực buổi đầu, những chuỗi cười dòn dã, những trò chơi quỉ quái ... để cùng nhau 

quay nhìn lại điều mà Proust gọi là l'immense édifice du souvenir. 

Riêng tôi, hẹn với tất cả các bạn Yersin một bài khác ôn lại những doucher, vider, cirer, 

coalition anti-cirage của thời gian 1949-53 và bao nhiêu trò nghịch ngợm khác nữa kể cả cái vụ 

khiêng xe décapotable của Biaggi lên tầng thứ nhứt ( thang lâù sau grand bâtiment gần 

amphithéâtre và phòng học dessin)  

Sau hết, khi viết bài này, tôi "suy nghĩ" với cái ngôn ngữ của một thời pensionnat, do đó, tôi để 

nguyên những tiếng Pháp thường dùng trong lối nói của em chúng tôi hồi đó, cốt giữ lấy cái... 

ambiance cũ. Không phải tôi quên tiếng Việt.  

 

Danh sách các giáo sư trong khoảng thời gian 1950-1954: (không nhớ hết, đại khái như sau.) 

O. Jalat (Francais), Bà Perruca (Math) và Bà Latour-Dore (?) (Anglais)  
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Năm 1950-51, ÔÔ. Favard rồi Farcy (Math), Thibault (?) (Philo) và Riou (Histoire-Geo) và Bà 

Martin (Physique-Chimie).  Bà Meunier thì coi về Laboratorie de Chimie & Physique.  

Năm 1951-52. Proviseur trong các năm ấy là OO. Farcy và Meunier, Censeur  là O. Pactus, 

SurGé là Faucher. Pions có Poignant, Biaggi và Helmut. Prof. de Francais & Philo.: Bricaud, 

Tissier, Ricoux (Philo), Mlle. Capillon (Histoire), Mlle. Magda (Anglais). Thầy dạy thể thao: 

Bellelunière.  Prof. de Dessin: Mr. Bùi Dưởng.  Lớp học của thầy Dưởng rất thoải mái vì thầy vô 

lớp cho học sinh tự do muốn vẻ gì thì vẻ còn thầy thì mãi mê khắc hình mấy cô sơn nử ngực 

trần để bán! 

Có một vài giai thoại về giáo sư mà tôi nhớ hoài đó là: Ông Riou thì mỗi lần hỏi bài mà nhìn bên 

trái thì chắc là trò nào ở bên phải sẻ bị kêu.  Còn có ông thầy Sciences Naturelles (quên tên) cứ 

mỗi lần ‘quiz’ là xách bộ xương ra lắc 2 cái xương tay hỏi tên của xương làm tôi nhớ tới chừ 

Cubitus là xương của cái coude không quay được còn Radius là xương quay được và mấy cái 

lổ rổng nhỏ ở xương sống là trous nouriciers (dể ợt rứa mà lúc đó có nhiều anh chàng/cô nàng 

bí!). Ông thầy philo Ricoux thường ưa lấy mấy cái citations của Không Tử ra làm ví dụ. Một anh 

bạn dân Nam Kỳ bửa đó hứng chí đứng lên đưa tay xin nói một citation của Khổng Tử.  Khi 

được phép anh ta nói “Râu xồm dở dử” (vì ông Ricoux để râu xồm! Cà veut dire: “…..” Cả lớp 

tái mặt điếng người không ai dám cười khi mà thầy Ricoux khen ông bạn học trò này hết cở!  

Ông Farcy, có một thói quen rất đặc biệt, là ông ấy đọc tên học sinh Việt y như là đọc tiếng 

Pháp. Thí dụ Chánh trở nên Chant, Duy  trở thành Douille ... Thuở ấy Ông Farcy là người thầy 

Pháp rất hiếm vì trọng nể học sinh Viet Nam, un vrai gentilhomme). Thầy dạy toán Favard thì có 

biệt hiệu là thầy CQFD (Ce qu’il fallait démontrer).  Làm bài mà khi trả lời câu hỏi mà không viết 

mấy chử cqfd là bị trừ điễm ngay! 

Các lớp học từ 6ième cho đến 1ière đền phân loại ra thành M1 và M2.  M1 là lớp học classique, 

ngoại ngử học ngoài Anglais còn có Grecque và Latin.  M2 thì ngoại ngử 1 là Anglais và ngoại 

ngử 2 là Vietnamien (!!buồn 5 phút vì tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của học sinh gốc Việt!!).  Thầy 

dạy Vietnamese là thầy Hùng.  Hôm đó thầy gọi 1 anh lớp 3M2 lên trả bài đọc thơ “Hổ nhớ 

rừng”. Anh ta đọc làu làu nhưng đến câu chót thay vì đọc “Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu” 

anh ta lại đọc “Than ôi nay còn đâu”.  Thầy hỏi còn gì nửa thì anh trả lời “Thế Lử” như vậy câu 

thơ trở thành “Than ôi nay còn đâu Thế Lử”; cả lớp phá lên cười và thầy cáu phạt cả lớp phải 

conjuguer le verbe Rire tous les temps et modes!!.  Trong lớp học thầy dặn “các anh chị thấy 

phần nào của bài quan trọng thì gạch đít4; một hôm thầy gọi một anh lên trả bài (cũng lớp 3M2) 

thầy bảo anh ta đưa tập cho thầy xem, xem xong thầy hỏi “sao anh lại gạch đít hết cả mấy trang 

thế này?” anh ta trả lời “thưa thầy con thấy cái nào cũng quan trọng hết”.  Anh em ngồi dưới lớp 

kỳ này biết thân phận nên chỉ mĩm cười mà thôi.    

 

Nhất Quỉ, nhì Ma, thứ Ba Học trò: 

Đả là học trò thì phải phá phách mặc dầu có Conseil De Discipline mà phá cũng cứ phá nhất là 

khi ở trong đám đông.  Khi không có lớp học (heure creuse) học sinh được lùa vào Étude do 

Surveillant kiễm soát; tội nghiệp cho ông Poignant khi học sinh gỏ bàn chahuter thì ông ta la: 

“Allez y pour voir” nhưng rồi cũng làm lơ không bắt phạt ai hết.  May mà học sinh biết điều khi 

thấy ông ta la thì thôi không phá nửa. Bá nhân bá tánh chuyện bất đồng ý kiến rồi đi đến ẩu đả 

                                                           
4 thời đó chưa có mực highlight 
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là chuyện phải xãy ra nhưng đặc biệt có hai anh cứ lâu lâu lại khều nhau đi đánh lộn, đánh 

chán nghỉ và vài tháng sau lại đánh nhau! Có mấy anh ,chắc là future Dam Builders, lấy giấy 

báo chận khe cửa rồi mở vòi nước cho nước tràn qua phòng Surgé!!. Động trời nhất là thành 

tích các anh ì à ì ạch làm các nào mà bưng/ kéo xe 2CV của một surveillant lên lầu chuông!5 

Chiến tranh và ảnh hưởng đến đời sống của học sinh: 

Năm 1952 (hình như vậy) chiến cuộc leo thang và có tin sẻ động viên.  Một số anh ở các lớp 

1ère và terminales bèn ra tay đi trước lệnh động viên.  Một số đầu quân vào Hải Quân Nha 

Trang, các anh này sau này leo đến chức đô đốc, hạm trưởng; một số xung phong đi không 

quân đi học ở Salon hoặc Marakech sau này cũng lên đến chức Đại Tá Chỉ Huy Trưởng; có 

anh lại đi binh chũng Nhãy Dù lên đến chức Đại Tá. Có vài anh thì lại đi Pháp cho nên khi trở 

về trường củ sau 3 tháng hè vắng nhiều bóng các khuôn mặt củ.  Kế đến là năm 1954 với Hiệp 

định Genève chia đôi Việt Nam.  Năm học 1954 có nhiều khuôn mặt mới từ Bắc (Hà Nội) di-cư 

vào và nói cho ngay có nhiều cô xinh ra phết: Gái Bắc ấy mà!!  

 

Đời sống Nội Trú: 

Mấy trăm học sinh đến từ nhiều nơi như: Huế, Đà Nẳng, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, 

Saìgòn và Lục tỉnh rồi sau này từ Hà Nội ở chung chạ nhau trong 2 dortoirs6 (dortoir thứ 3 là để 

cho các anh lớn lớp Classes Terminales mà mỗi người được quyền có một phòng nhỏ. Vì ở 

riêng và là người lớn (!) rồi nên không còn phá phách như lúc còn ở dortoir chung. Ở chung 

nhau thế nào cũng có phá nhau mà ở Mỹ người ta gọi là Hazing.  Một nội trú khi mới vào dortoir 

thì không sớm thì muộn sẻ bị các nội trú củ ‘lật nệm’ gọi là vider.  Đang ngủ ngon giấc tự nhiên 

thấy mình đi máy bay, nệm và ngừơi bay khỏi giường rớt xuống sàn nhà, không u đầu chảy 

máu là may!  Tối trước khi đi nhủ ăn mặc hơi sexy thì sẻ bị đè xuống cirer (đánh bóng da đít với 

kem thoa da dày).  Đó là baptême đời sống nội trú.  

Sau đây là thời khoá biểu cho các học sinh nội trú.  Nói chung chung đả là học trò nhất là trò 

nội trú thì đi mô cũng sắp hàng như nói dưới đây: 

Sáng ngủ dậy không phải làm giường.  Sau khi rửa mặt, chải răng thay áo quần thì sắp hàng 

xuống étude.  Vì bị thức dậy sớm (hình như là 6g sáng) mà trời Đà Lạt laị lạnh nên có nhiều 

chàng ráng nằm nướng, surveillant Chà Và (gốc Pondichéry) phải đến lắt giường mấy chàng 

mới bước xuống giường!  Ở étude 1 giờ rồi sắp hàng đến phòng ăn sáng gồm có: 1 chén lớn 

càphê sửa và một khúc bánh mì (không có trứng gà ốp la (oeuf sur plat) nghen.  Có một lần 

càphê hôi mùi xà phòng; ông Cai được kêu đến để xác nhận, ông mới thò đầu vô réfectoire là 

một bạn xướng “Cai” rứa là mọi người hét lên “Dù” (đó là biệt danh của ông Cai mấy người 

giúp việc (boys) Cai Dù lúc đầu chỉ dân Huế mới biết chử nói lái sau đó mọi học sinh nội trú đều 

biết).  Một anh bạn thò muổng múc vào thùng càphê và quậy lên được 1 cục xà phòng, rưá là 

dân nội trú sáng đó ăn bánh mì chay rồi chừng đến 10 giờ sáng đang ngồi trong lớp thì có giấy 

của Surveillant Général (Surgé) xin giáo sư cho phép dân nội trú rời lớp học đi uống cà phê! 

                                                           
5 Nghe kể lại không kiễm chứng được.  Thời đó (1950-1954) xe 2 CV rất hiếm có thể nói là không có nhưng 2 CV hay là xe gì đi 

nửa đây cũng là một thành tích phá có hạng của học sinh. Xin xem phần “Nhớ về Lycée Yersin” của anh T.T. Kỳđể biết sự 

kiện chính xác hơn. 
6 Hình như các trú sinh các lớp 7ième và 6 ième được chở lên ngủ ở trên Catroux gần chổ ở của Enfants de troupes trên vùng St. 

Benoit.  
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Ăn sáng xong thì ra sân chơi (1 số đá kiện lông gà, 1 số đi chơi thơ thẩn) cho đến giờ vô học 

(vào lối 30 phút sau) thì sắp hàng theo từng lớp nơi préau nhìn hau háu các lycéennes đi ngang 

như nói trên rồi theo lệnh của surveillant, rồi lên lầu lại sắp hàng trước cửa salle de classe. Khi 

vô lớp thì đứng đợi thầy vô và cho phép ngồi mới ngồi xuống. Học xong buỗi sáng đến 12 giờ 

trưa thì lại sắp hàng vô réfectoire ăn trưa, ăn xong thi thì ra sân chơi 30 phút ,sau đó vô étude 

ngồi học 60 phút.  Giờ chơi trưa có nhiều bạn thích thể thao thì đánh bóng chuyền, bóng rỗ 

hoặc tennis.  Chừ nhìn lại, thấy banh tennis lúc đó không giống ai, banh chơi mòn nhẵn như 

banh bida mà vẫn tiếp tục dùng!  Nhìn lại các sân đá banh, bóng chuyền, bóng rỗ so với những 

sân thể thao tại các trường trung học ở Mỹ mà thấy tủi thân nhưng lúc đó mọi người đều vui vẻ 

xử dụng vì không có gì khác hơn. Bạn nào không thích thể thao thì vô phòng foyer nằm cạnh 

réfectoire chơi Belotte, hoặc đọc báo củ.  Đám dân chơi thể thao khi đến giờ vô étude thì vội 

rửa mặt dưới vòi nước máy rồi ực vài ngụm mà không hề bị đau bụng. Sau này có tin đồn là 

nhà máy nước khi súc hồ chứa thấy mấy (??) bộ xương, hèn chi mà nước máy có vị ngọt (eo 

ôi!!). Vì chơi thể thao dưới nắng gắt của Đà Lạt nên mấy trự này da dẻ gần như chú Bảy Chà 

Hynos, may mà lúc đó chưa có tonton của USA chứ không thì “thấy người sang cũng dám bắt 

quàng làm họ” lắm! Sau giờ étude lại ra sân chơi như buỗi sáng và tiếp tục đời sống “sắp 

hàng”.  Đến chiều 5 g. thì sắp hàng đi lấy gouter thường là 1 khúc bánh mì và 1 khúc chocolat 

hoặc 1 trái chuối với 1 miếng La Vache Qui Rit. Rồi lại chơi thể thao hoặc vô foyer như buỗi 

trưa nhưng thời gian khá dài chừng 1 giờ. Sau đó vô lại étude 2 giờ để làm và học bài cho ngày 

hôm sau. Sau 2 giờ étude thì lại sắp hàng đi vô réfectoire ăn tối. Ăn xong thi nghỉ chừng 15 

phút rồi sắp hàng lên dortoir súc miệng chải răng rồi vô giường bỏ mùng ngủ. Mỗi tuần được 

tắm 2 lần, cũng sắp hàng xuống salle de bain o tầng dưới. 

Nói đến Ăn, Ị, Ngủ, Tắm và Học ở Étude có nhiều chuyện vui buồn như kể dưới đây: 

Ăn: Có một buỗi ăn tối, menu cho biết là sẻ được ăn Trippes à la mode de Caen.  Hấp dẫn 

nhưng, dạ nhưng tiếc thay nhà bếp rửa không sạch hoặc tiếc kiệm rượu ngâm nên diả nào 

cũng hôi mùi c..’t quá không ai ăn được.  Surgé được mời đến để xét xử; ông ta ăn một miếng 

rồi nói “ngon như vầy mà tuị bây chê cái gì”? một anh bạn dọt miệng nói “mais cà sent le c.c..” 

Ông Surgé xử ép ‘cả vú lấp miệng em’ bắt học trò ăn nhưng không ai ăn hết!! May mà bàn tụi 

tôi có anh bạn được gia đình tiếp tế nước mắm kho kẹo nên tối đó cả bàn được ăn cơm với 

nước mắm kho, ngon hết sẫy!!  Sau réfectoire khá xa là một dãy nhà của những người giúp 

việc.  Trong số mấy gia đình này có một bà người Huế bán lén bánh bèo nhụy tôm ngon hết 

sẫy (lúc đó ăn gì cũng ngon).  Chiều chiều, mặc dầu biết bị cấm rưá mà cũng ráng lặn lội tới bụi 

rậm ăn 1 dỉa bánh bèo.  Đúng về phương diện vệ sinh mà nói thì chén/diả làm chi rửa sạch vậy 

mà ăn không hề đau bụng.  Nếu bị bắt gặp thì sẻ bị P.S. như nói sau nhưng hú hồn không bị vả 

lại làm chi có tiền mà ăn vụng hoài để bị bắt?!  Ông Cai Dù cũng có 1 quán xép bán trứng luộc 

và những món ăn khác nhưng ăn công khai không thích. Chỉ hôm nào sorti mà trong túi còn rất 

ít tiền khi về đến trường còn sớm thì ra quán ông Cai Dù ăn mấy cái trứng luộc hoặc những cái 

gì rẻ tiền dằn bụng trước khi ăn cơm tối.  Nói đến Cai Dù thì phải nhắc đến một Surveillant tên 

là Jean Compt nhưng mọi người đều đổi tên anh ta thành C.. (tiếng Pháp tục) và lâu lâu anh 

em nội trú có người xướng Công là một số khác la ‘Gù’ (Gù thì không có chi là tục nhưng Công 

Gù đọc ngược lại là chuyện khác!!) 

Ị: Chiều Chúa Nhật, các nội trú đả ăn một bụng no kềnh ở ngoài phố nên vô réfectoire ngồi chơi 

xơi nước.  Có ăn thì phải có ị nhưng mà nước máy ở phòng tiêu có hạn nên tối Chúa Nhật mà 



Lycée Yersin Nhìn Lại Page 9 
 

đi cầu (nếu có thể ráng chịu bón cho đến sáng hôm sau) thì phải coi chừng vì C..’t lan tràn khắp 

nơi! 

Ngủ:  Mọi người đang ngáy o o thì bổng đâu nghe tiếng lỏn cỏn của 1 hòn bi được liện xuống 

sàn nhà lót gạch.  Ban đêm tiếng Bi chạy lỏn cỏn làm mọi người thức giấc.  Lại thêm 1 hòn Bi 

thứ hai được liệng ra cùng hứơng, bắt đầu có tiếng cười khúc khích rứa mà không hề nghe 

tiếng động từ phòng Surveillant (như nói trên Chà Và Pondichéry) làm như ông ta ngủ say 

không biết dân nội trú phá phách. ! phút sau từ cuối phòng nghe giọng của ông nói rất nhỏ nhẹ 

“ca va …. C’est assez”.  Anh bạn liệng Bi bị bắt quả tang không hiểu về sau anh ta bi P.S. hay 

ra Conseil de Discipline! 

Tắm: 6 giờ sáng mới là giờ sắp hàng đi tắm rứa mà mới 5:30 g. số người sắp hàng đả khá 

đông.  Đúng 6 g. surveillant cho phép di chuyễn là mọi người vội chạy xuống phòng tắm.  Nên 

nhớ là Đà Lạt buỗi sáng khá lạnh mà đi tắm chỉ có 1 khăn tắm ăn mặt sơ sài nên mọi người ù 

chạy lẹ vô phòng tắm.  Còn có lý do khác nửa là nước cung cấp nhất là nước nóng có hạn, nếu 

không nhanh tay chà xà bong rồi dội nước ấm thì có thể là mình sẻ bị tắm nước lạnh.  Chuyện 

xảy ra mỗi lần tắm và hai câu: “Trop chaud, trop froid” là hai câu quen thuộc vì người phụ trách 

nồi nước nóng không làm sao vặn van cho đúng nhiệt độ mong muốn được.  Sau này con 

chúng tôi nghe nói một tuần tắm hai lần là tụi nó bịt mũi cười nói “Ba ở dơ quá” nhưng cũng có 

lúc thằng con trai làm biếng đi tắm nên tuyên bố: “Hôm nay con bắt chước Ba nghỉ tắm vì chưa 

tới ngày tắm”! 

Học ở Étude:  học sinh các lớp 1ères và terminales sau giờ ăn được phép vô étude học bài sửa 

soạn thi Bac I hoặc Bac 2 mỗi tối 2 giờ. Lẻ tất nhiên étude cũng có surveillant coi chừng.  Ong 

già surveillant này trong lúc ăn có chơi vài ly đế nên vô lớp étude thường rất dể dải miễn sao 

đừng chahuter là được rồi. Trong lớp étude có một anh bạn Lào bị bịnh hôi chân.  Mỗi lần anh 

cao hứng rút chân ra khỏi giày là mọi người bịt mũi chạy đi mở cửa kính cho gió lạnh trong lành 

thỗi vào, thà lạnh còn hơn chết ngạt! Có anh lại bị chột bụng nên cho xả ra cái mà sau này nhà 

viết truyện kiếm hiệp Kim Dung gọi là Xú Uế Phong Chưởng, cũng không thua chi xú uế bàn 

chân của anh bạn Lào. Tiếc thay lúc đó Đà Lạt bị bảo làm hư đập thuỷ điện Ankroet nên điện 

thắp sáng bị cúp liên miên và dân học thi phải dùng đèn cầy học bài. Có người bị cận thị vì rưá 

nhưng làm chi mà có thể ‘sue’ công ty điện như ở Mỹ đây!! Lúc cúp điện liên miên, thay vì học 

bài mấy anh xây 2 ghế lại để nhìn bàn sau, rồi thắp đèn cầy để 4 người đánh cac-tê. Surveillant 

Chà bèn nói, sao không học mà đánh bài. Các anh bảo vì không đủ ánh sáng, học sẽ hư mắt. 

Surveillant nói nếu đủ sáng để đánh bài, thì cũng đủ sáng để học. Các anh trả lời, bài cạc tê 

chử to như “gà mệ”, nếu sách vở chử to như vậy thì mới học được mà không hư mắt. Từ đó, 

surveillant để yên cho đánh bài khi cúp điện miễn là đừng ồn ào là được. 

 

Sortie : Ở nội trú cả tuần cũng cuồng chân nên chỉ mong đến cuối tuần (Chúa Nhật) được ra 

phố hoặc về nhà correspondant chơi. Giấy xin sorti được làm tại étude vào chiều thứ Năm. Có 

thể xin ra chơi nguyên ngày từ 8 đến 7 giờ chiều, hoặc 1/2 ngày : ăn cơm trưa rồi chiều ra phố 

chơi. Nếu bị phạt thi bị PS /privation de sortie phải ở lại trường và có thể bị đi promenade. 

Thỉnh thoảng các nội trú bị ở lại trường hôm Chúa Nhật thì ‘sẻ được” sắp hàng đi promenade.  

Thường thường lộ trình là đi ra khu hành chánh của Đà Lạt đi ngang qua nhà Thờ Con Gà, nhà 

Giây Thép v.v. ; may mà không bị đưa ra phố!  Sortie thì phải có tiền để tiêu phần lớn là ăn 

crème glacée hoặc hủ tiếu/mì tránh buỗi ăn chiều ở réfectoire vì thường thường cơm chiều 
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Chúa Nhật rất dở. Nếu cha mẹ có ghi cho tiến túi (argent de poche) thì chiều thứ Bảy lên 

Economie ký sổ lấy tiền ra xài ngày Chúa Nhật. Số tiền này đả được cha/mẹ ghi trước thường 

là $15, 20, 25 đồng dư sức ăn 1 tô mì 2 dắt và 1 cây crème glacée-esquimaux và đải bạn.  Hình 

như sau này chiều thứ Bảy thường có chiếu phim ở amphitheatre. Phim được thuê ngoài phố 

đem vô chiếu. Có lần trường đưa nội trú đi xem film tại một ráp hát ở ngoài phố. 

Những ngày lể dài: Noel, Tết Nguyên Đán và Pâques 

Ở nội trú sợ nhất và buồn nhất là những ngày lể dài mà không được về nhà. Mỗi lần khi mùa lể   

dài đến là một số bạn bè ở Nha Trang, Phan Rang, Saìgòn lục đục đi ra ga xe lửa hoặc bến xe 

để về quê nghỉ lể. Nghe tiếng còi xe lửa báo tàu chạy mà lòng buồn chi lạ! Số học sinh còn lại 

mấy chục ngoe phải dồn vô một dortoir, và thỉnh thoảng lại bị dẫn đi promenade, không khác 

chi đoàn tù đi làm cỏ vê!! 

Vì Lycée là trường của Pháp và dân Pháp theo đạo thiên chúa (Rome) nên hai cái lể quan 

trọng nhất trong năm là Noel và Pâques. Noel tuy quan trọng nhưng Lycée không có chương 

trình chi quan trọng chỉ có xe bus chở nội trú đi nhà thờ Con Gà dự lể nửa đêm (Messe de 

Minuit)  

Nói đến Pâques là nói tới Fête du Lycée gồm ba phần.  Phần 1 là fête sportive như chơi bóng 

chuyền, bóng rổ và nhảy cao nhảy dài, chạy obstacles giửa hai đối thủ cân tài cân sức nhau là 

Enfants de Troupe và Lycée Yersin.  Có một lần Lycée Yersin kéo nhau về SàiGòn tranh tài với 

Lycée Chasseloup-Laubat. Phần 2 là phần văn nghệ; có lần tổ chức trong Gymnasium. Cụ 

Farcy kéo đàn violoncello, không ai hiểu chi hết (nói theo L.S. Trịnh Hội là “fantastique nhưng 

không hiểu gì hết” nhưng vì là cụ già và là thầy math của lớp MathElem nên mọi người vổ tay 

như sấm. Théatre: Cái đinh của buỗi văn nghệ là bản kịch L’Avare của Molière và B. Jacquetti 

xuất sắc thủ vai tên hà tiện mọi người lại có dịp vổ tay tán thưởng. Kỳ tổ chức cuối trước khi 

chúng ta Adieu Lycée thì phần văn nghệ tổ chức ở amphitheatre gồm có màn trình diễn Piano à 

4 mains với 1 nam và 1 nử sinh, kế đến là bài ca “Tiếng Lòng” của 1 nử sinh lớp 4ième và tiếp 

theo là bản “Đời Lính” của một nam sinh lớp MathElem. Phần 3 là bal cũng ở trong gymnasium 

với tham dự của các giáo sư, phần lớn các anh classes terminales mỗi người có mời một 

lycéene mà phần lớn là từ Petit Lycée qua.  Cái buồn cười là bal chỉ kết thúc vào 3 hoặc 4 g. 

sáng chi đó, rứa mà sáng hôm sau vẫn phải đi học.  Một số lớn ngủ trể không dậy đi học rứa là 

lảnh 1/2 PS (privation de sortie).  

 
Adieu Lycée   
  
Tháng 5 (cuối tháng 5 hay là đầu tháng 6) kết quả Bac 2 đả có.  Vui buồn lẩn lộn và cái vui kéo 

theo cái buồn với những người có tên trong danh sách đậu.  Vui là đả xong phần trung học 

không bỏ công mong đợi của cha mẹ, buồn là từ rày về sau ít khi hoặc không còn có dịp gặp lại 

bạn củ dầu ở đâu đó; hoặc có gặp chăng đi nửa thì mỗi người đả có một đời sống riêng với gia 

đình nên cái cảnh ‘ăn, học, phá’ không còn nửa.  Bonjour tristesse! Où sont les neiges d'antan? 

60 năm hơn đả trôi qua và thời gian trôi qua không bao giờ ngừng. Thôi thì nhắc sơ một vài kỷ 

niệm nhỏ để chúc các anh, chị, các bạn những năm còn lại của cuộc đời vui vẻ, khoẻ mạnh và 

hạnh phúc.  

 

Hôm nay trở lại thăm trường củ (nhại tựa đề 1 bài hát khá xúc động trước 1975 lúc chiến 

cuộc đang trong thời kỳ nóng bỏng) 
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Cái tâm lý vui buồn này được rất nhiều Lycéens và Lycéennes chia xẻ nên khi mở Google tìm 

tài liệu về Lycée Yersin7 thì có rất nhiều websites của các Lycéens và Lycéennes trở về trường 

củ tìm lại quá khứ. Có một groupe ở Pháp đả làm 1 DVD ghi lại hình ảnh của cuộc trở về8. 

Nhưng trường thì còn đó còn người thì ở đâu?  

“Cảnh đó người đây luống đoạn trường (Bà Huyện Thanh Quan - Thăng Long Thành Hoài Cổ).  

Tên trường và mục đích học hỏi cũng bị đổi, muốn vô thăm trường và lớp học thì trước hết là bị 

cấm nhưng sau khi graisser la patte thì được tự do vô thăm và quay phim thoãi mái!  Trường 

còn đó, lớp học với bàn ghế cũng còn đó nhưng nhiều bạn củ đả vĩnh viễn ra đi và những 

người còn lại tóc cũng đả bạc màu chỉ còn chờ ngày đi chuyến tàu suốt để tìm bạn củ dưới địa 

ngục của bên kia thế giới (nếu có!)  

Ghi nhận và cám ơn. 

Bài Lycée Yersin này được viết ra với nhiều giúp đở, góp ý và góp tin tức cuả nhiều anh như 

(theo thứ tự abc): 

Nguyễn X.Chánh và anh Đức: cung cấp danh sách các giáo sư và một vài chi tiết khác, 

Bửu Đôn: Dữ kiện thành lập Lycée Yersin và gợi ý tôi viết bài này cùng chuyện đánh bài trong 

lớp học thi ban đêm, 

Tôn Thất Kỳ (1949-53): viết “Nhớ về Lycée Yersin” cho bài này, 

Ngô Khắc Thuật: cung cấp dữ kiện về giáo-sư Pháp, sửa erreurs dactylographiques và chi tiết 

về cụ Favard cùng các bạn đả đáp lời sông núi trước khi có lệnh động viên, 

Hoàng Đình Trang: cung cấp Emploi du temps cuả dân internes và vài chi tiết khác. 

Ngoài ra cũng nhờ các websites như AD@lY, Angel Fire (Tu Hung Kiet); Trinh V. Dang ở trong 

Google nên mới có những hình ảnh của trường. 

Xin cám ơn các anh và Google.  

 

 
  

                                                           
7 Vô Google, đánh Lycée Yersin Dalat, enter. 
8 Bạn H. Đ. Trang có video này 
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Commentaires của anh Ngô Khắc Thuật: 

Ban lam toi buon long lam vi co dong gop truoc cho tat ca cac Ban ma khong co ai chiu doc het lan ni gui 
di thi xin xac-nahn lai la co nhan duoc khong nghe???Tat ca deu dong gop nhieu:dac-biet la Ban da ke lai 
chuyen xua cua Truong ly-thu lam!!!!! 
Sau day la vai dong gop nho: 
1/ List des Prof cua tui minh: 
1a/ Ve Francais thi co Ong Bricaud truoc Ong Tissier, so di ma toi nho la vi Ong nay la 1 Ong thay ma toi 
ghet nhut: hoi co thien-vi va dau oc hoi thuc-dan nua, toi nho la vi chu viet cua toi xau nhu chu doc-to 
nen Ong ta doc khong duoc do do Francais trong lop tui dung tren san nhà(plancher!!!) doi dau tat ca 
anh em Ban. 
1b/ Prof ve Math thi Ong thay day dau tien la Ong Favard truoc Cu Farcis, Ong ta noi tieng vi Prof vẽ hoc-
tro phai viet chu CQFD(ce qu'il fallait démontrer) o moi bai toan lam xong!!!!Neu hoc-tro quen la tru 
diem!!!!! 
2/ Bai viet cua Ban rat hay,dzi dzon,toi co vai de-nghi voi Ban la nhung cau sau day Ban nen sua lai: 

Page 3: Hàng so 19: ....a besoin de (nen thêm vaò chữ ni) se souvenir... 

Page 5: them ten Ong Bricaud day Francais truoc Ong Tissier. 
them vo ten Ong Favard day Toán truoc Cu Farcis 
Page 6: Ve KQ: di hoc Truong KQ Salon de Provence co Nguyen Khanh(Khánh khỉ) len den chuc Chuan-
Tuong), Ha-X Vinh lam Tham-Mưu-Truong voi chuc Dai-Ta, Nguyen Quang Tri Dai-Ta lai Khu-Truc, di hoc 
Hai-Quan co Ho-Van-Ky-Thoai len den chuc Pho De-Doc, Pham Gia Luat. Dai-Ta, mot ten khac nua cung 
Dai-Ta HQ ma quen ten roi, ve Nhay du thi co Hoang duc-Ninh Dai-Ta, ve Chanh-Phu cua Ong Thieu thi 
co Hoang-Duc-Nha Co-Van cho Ong Thieu 
Page 7: Ligne 1: Xin doc la :"Salle de classe(Clase????)" 
Page 8: ligne 33: thay vi sorti, de-nghi la sortie. 
ligne 34; thay vi xin sorti, xin viet xin sortie 
Do la vai dong gop nho ma thoi!!Rat tiec la Ban quen doc ngay từ đầu khi hoi y-kien cac Ban!!! 
Than ai, 
Thuat 


