Cao nguyên – Trung du ký sự
Ngày thứ nhì – 24-3-2017 (tiếp)
Chạy một quảng xa thì bác Việt mời anh em và bác tài cà phê giữa buổi, lạnh
hay nóng đều có cả, riêng Văn thì huynh trưởng đưa một lon bia. Đi đường xa ngại
nhật là uống bia vì sợ… té đái. Thạnh có hỏi vậy nhưng nhớ là xe mình thuê riêng,
muốn dừng đâu thuận tiện là ngừng, chẳng phải xe đò mà nhịn. Quả nhiên, vừa hết
lon bia thì anh em đề nghị dừng để “dẫn thủy nhập điền”. Xuống xe thơ thẩn mới
bắt được hình ảnh dường như chỉ có ở xứ ta, chỗ nào có bảng cấm thì coi như cứ
việc... Mọi người ăn nhẹ bánh trái mang theo, thật là vui lắm lắm.

Bây giờ là thời định vị toàn cầu nên tìm quán ăn cũng không mấy khó. Vào
đất Pleiku anh em chưa biết cứ hỏi “anh khách lạ đi lên đi xuống” là chỗ nào.
Quang Đức thuyết trình, chỉ từng nơi đến đổi quên cả việc dạo một vòng ngắm hồ
của xứ này. Không biết ngày xưa Pleiku thời mà Vũ Hữu Định làm thơ tả, lạnh lẽo
thế nào chớ còn ngày nay cũng xe và xe nườm nượp nên thời tiết dường như…
nóng. Thôi thì cũng chộp một vài hình để về khoe với vợ rằng anh đã ghé Pờ-plâyku.

1

Quán ăn Mỹ Tâm II nằm ở ngã ba đông đúc. Trước quán đậu la liệt là xe hơi,
có bảo vệ hướng dẫn và trông chừng. Thấy đông đúc như vậy chắc hẳn là quán
ngon rồi. Quán đông nên ngồi chung bàn không hết, Thạnh và Thoan phải ngồi
riêng một bàn ở gần. Cơm gà quá ngon, mà canh họ nấu (Quang Đức kêu riêng
thêm 2 thứ canh) cũng rất tuyệt.

Bữa xưa xong, anh em tìm một chỗ mua nước đá cho cái thùng ướp lạnh trên
xe. Đến một đường nhỏ, đầu một con dốc cao, có xe nước mía hỏi mua nước đá.
Hai ông bà Trị chung nhau một trái dừa tươi thiệt lãng mạn.
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Xe thẳng qua không ghé Kontum cách mấy mươi cây số. Vừa qua khỏi thị tứ,
đến nơi đồng vắng, thì thấy tài xế có vẻ say nắng trưa, kiếm chỗ dừng nghỉ chút.
Quán bên đường đơn sơ, không vách, chiếc xe nước mía khuất chìm bên trong.
Mọi người xuống xe tìm ghế nằm, uống toàn nước ướp lạnh mang theo, riêng Văn
tôi làm một ly nước mía. Ly nước duy nhất của đoàn mua tại quán lúc đó. Khi xe
sắp chuyển bánh, tôi nói với cô hàng nước thanh toán hết tiền cho mọi người
(võng) thì cô chỉ lấy có 7 ngàn vì “chỉ có ly nước của chú thôi”. Quang Đức tặng
cô hàng 20.000 lên xe thì anh chồng trẻ mang tiền chạy theo trả lại “Có đáng gì
đâu chú, mấy cô chú nằm nghỉ thôi mà!”, dứt khoát không nhận. Xe chạy, mọi
người chuyển sang đề tài sự “tử tế” của hàng quán miền Nam so với xứ Bắc.

Đến Đakto, hỏi thăm đường vào Ngọc Hồi, đến cửa khẩu Bờ Y để vào nơi có
cột mốc ba biên giới. Nếu không có bác Việt đi tiền trạm hôm tết thì chắc hẳn gặp
nhiều khó khăn để tìm lối. Vì một bên cổng đang sửa đường (lượt ra tôi mời thấy)
nên lối ra vào cùng một chỗ mà rào chắn giăng ngang. Hướng dẫn viên xuống hỏi
thì người ta hướng dẫn rồi kéo cửa cho vào.
Giữa hai nhà làm thủ tục của hai nước Việt – Lào là một khoảng đường trống.
Xe vòng qua đoạn giữa lên núi. Đường nhỏ, tráng bê tông xi măng vừa đủ hai xe
con tránh nhau, quanh co uốn lượn, yếu tim đừng nhìn. Đến một ngã tư, bên trái là
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một ngôi chùa đang xây, có trạm biên phòng chốt, anh lính trực nhăn nhó kêu dừng
xe. Việt đến xin lỗi, hỏi, anh chàng này cho biết lúc tết người đến đông nên xả
cảng, không hỏi han gì hết, còn bây giờ họ cần nắm rõ bao nhiêu xe lên điểm mốc
để ghi vào sổ, coi như thống kê, không phải đóng tiền bạc chi hết, vậy thôi. Càng
tốt, họ ghi vào sổ xe lên mà không thấy xuống, chắc hẳn tai nạn nên tổ chức tìm,
cũng tốt thôi. Xe lại leo một dốc đứng với số 1 hay 2 chi đó một quãng nữa thì đến
nơi, có bãi trống khá lớn để xe quay đầu, dừng nghỉ. Đây là ngọn đồi cao nhất khu
vực, ít ra là ở phía Việt Nam.

Phải leo cả trăm bậc thang mới lên tới cột mốc ba mặt, ba hướng với 3 quốc
huy và ba thứ chữ Việt – Miên – Lào. Khi chúng ta lên thì phía Việt bị ngược sáng
khi chụp hình còn phía Miên thì thuận chiều nên hầu hết các hình chụp chung đều
ở mặt này. Ở đây có ba lối xây bậc thang về mỗi nước, anh em kháo nhau đái bên
phía Lào cho nó vui. Bia mang theo ta mừng đã đến chỗ “một con gà gáy, ba nước
đều nghe”. Có lẽ vậy mà quanh đây không có cái nhà nào vì vợ chồng mà cãi cọ ba
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nước đều biết gia đình xào xáo (mà vợ chồng nào chẳng có lúc giận nhau), xấu hổ
lắm thay.

Trên đường trở xuống, xe ghé trạm biên phòng Việt gởi năm chục “cho anh
em uống cà phê”. Cảnh đồn biên phòng nơi hoang vắng như thế này, dân tác chiến
chúng ta như Quốc và tôi đã từng trải nên bùi ngùi nhớ lại khi xưa lúc còn trai trẻ.
Xuống đèo, trước mặt xe là một nữ “phượt thủ” một mình trên xe tay lái vững vàng
xuống dốc quanh co. Đúng là tuổi trẻ thời bình, dù là con gái dẫn mạnh dạn xông
pha các néo đường xứ Việt với hành lý gọn gàng sau yên con ngựa sắt.
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Xe ngược đường trở lại Kontum. Gần tới thị trấn Dakto tôi thấy cầu Tân Cảnh
bắc qua con sông nhỏ đầy đá. Đây là chỗ mà ngày hôm sau chúng tôi tìm kiếm dù
nó ở ngay trước mắt mình, đã đi qua.
Ghé lại quán bên đường ngồi nghỉ lúc trưa. Lần này anh em vào kêu nước
uống đủ cả để khỏi áy náy. Tiếc là quán chỉ còn hai trái dừa, anh em thì đông nên
bác Quốc giúp tự xử luôn. Cây đàn Việt mang theo đem xuống để cho bác Mong
thỏa sức ca “phố núi cao”. Và đâu phải chỉ riêng mình Mong đàn đâu, còn có Quốc
và tôi nữa. Mới hay phe ta văn nghệ quá chừng.

Chị Ngọc, phu nhân bác Mong trong khi mọi người nghỉ ngơi thư giãn đàn
hát, có tâm sự với cô hàng nước nhỏ nhắn. Cô ta là người thiểu số Bà Nà, nghĩa là
cư dân gốc ở đây. Gia đình chồng từ Thái Bình vào làm ăn, nàng yêu chàng trai
kinh, trải qua cảnh làm dâu gia đình Việt, đầy phong kiến khắc nghiệt với con dâu.
Nhưng rồi cả hai yêu nhau quyết không lìa xa, ra ven đường tay trắng từ từ xây
dựng sự nghiệp. Nàng bán quán trong khi chàng và lốp xe to kế bên. Khách khi
chờ chồng làm xong việc thì vào quán vợ ngơi nghỉ, uống ly nước cho qua thời
gian. Thiệt là tiện cả đôi đàng. Chị Ngọc cảm động vì chung thủy tình yêu của đôi
lứa này đã tặng họ năm trăm. Tặng thì mới lấy chớ còn tiền võng ngơi nghỉ như lúc
trưa thì không. Trời đã hoàng hôn, chúng tôi lên xe về Kontum nghỉ.
Bác Quốc muốn nhìn lại cầu Ngô Trang, khi xe qua, thấy nó, nhưng trời tối
nên đi luôn vì dẫu sao ngày mai cũng về đoạn đường này, sẽ ghé.
Đến Kontum thì phố xá lên đèn đã lâu mà chỉ biết tên khách sạn chớ không
biết vị trí. Điện thoại hướng dẫn chạy thêm đoạn nữa cũng tìm được chỗ cần đến.
Nhận phòng khách sạn, cất đồ đạc xong, lại lục tục lên xe đi ăn. Quán ăn cũng chỗ
dễ tìm và vì gà xứ cao ngon nên lại cơm gà tiếp tục.
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Về lại khách sạn anh em lấy vài lon bia thù tạc đôi chút trước khi vào phòng
ngủ chờ sáng mai. Tiếc là dù phòng sát bên phải cái tội lười, không vào lấy máy ra
làm một tấm. Lần này, rút kinh nghiệm hôm qua, Việt hỏi cô chủ khách sạn thời
gian mở tiệm để mua bánh mì sáng, còn Thạnh và tôi “mấy giờ sáng quán bán cà
phê”. Sáng mai ca phê đấy nhé, các bạn.

Hẹn sáng mai gặp lại.
(Xin chờ xem tiếp phần ngày thứ ba)
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