Cao nguyên – Trung du ký sự
Ngày thứ ba – 25-3-2017, Buổi sáng.
Đêm qua ở khách sạn này, phòng của Thạnh và tôi ở dưới đất nên không p[hải
trèo lên, chạy xuống, không cần thang máy như hôm trước ở Quy Nhơn. Sáng sớm
hai thằng lò dò ra kêu người của khách sạn mở cửa ra uống cà phê. Như bà chủ chỉ,
không cần đi đâu xa, phía bên kia đường vài quán cà phê đã sáng đèn từ lâu. Hai
thằng ngồi một chút thì anh em cũng lục tục kéo ra, trước hết là huynh trưởng trực
tiếp phẩm nhà bàn Việt đi đến tiệm bánh mì. Vừa ngồi thì Quang Đức đã nhận
được tin nhắn của Lương Minh rủ ra cà phê sáng thường lệ thứ bảy ở Tao Đàn. Đi
làm sao được mà đi, chúng tôi đang ở Kontum mà. Nhâm nhi ly cà phê nóng thì
trời cũng rạng đông, anh em lục tục trở về khách sạn, cách chừng non trăm thước
bên kia đường Trần Hưng Đạo.

Vì vợ chồng Mong về Quảng Ngãi nhưng chưa đến thăm viếng bà con thân
thuộc phía chị Ngọc, nên hai người đành tạm chia tay về đó thăm hỏi cấp tốc rồi
trở lại Đà Nẵng gặp đoàn ngay chiều hôm sau. Theo hướng dẫn của cô chủ khách
sạn thì về Quảng Ngãi không cần trở lại Pleiku chi cho mệt mà ngay tại Kontum
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cũng có xe, mà đường lại gần hơn. Vậy nên trước khi anh em tiếp tục cuộc hành
trình thì đưa đôi uyên ương già ra bến xe để xuống xứ Quảng. Hôm qua lúc tìm địa
điểm khách sạn để lưu trú, tôi cũng đã nhìn thấy bến xe, ngay trên lộ lớn nên việc
này cũng không quá khó, nó cách khách sạn hơn cây số thôi. Định là nếu xe đò còn
lâu mới xuất bến thì anh em rủ nhau làm chầu cà phê chung với vợ chồng huynh
trưởng Mong, nhưng thời gian chỉ còn chừng mươi phút là lăn bánh nên đành chia
tay tại bến với một tấm hình kỷ niệm.

Chia tay bạn hiền, anh em quay ra xe hỏi thăm đường đến nhà thờ gỗ. Hỏi taxi
người ta tận tình chỉ dẫn, thậm chí sợ tài xế chưa rành, một anh khác còn đến diễn
tả vừa bằng lời, vừa bằng tay. Lái xe bảo “đường mình ăn cơm tối qua”. Xứ trong
này nhiệt tình chỉ đường miễn phí chớ chẳng như dân xã hội chủ nghĩa cứ ngoảnh
mặt làm ngơ phía Bắc.

Ở Kontum có hai ngôi nhà thờ gỗ, trên cùng một con đường, nhưng một cái
đã được bọc bê tông, có lẽ sợ thời gian hay bọn trộm đạo dỡ cắp vì toàn là gỗ tốt,
còn một vẫn như xưa dù tuổi đã hàng trăm năm. Chúng tôi đến nhà thờ vẫn còn
đang buổi lễ sáng. Nhà thờ thuộc sắc tộc thiểu số cao nguyên Ba Na (Bà Nà hay Bà
Na?). Tôi không dùng từ như bây giờ họ gọi là dân tộc này nọ mà dùng sắc tộc, bởi
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những người thuộc mọi sắc tộc, dù là người thiểu số với những tên lạ hay người
Kinh chúng ta, trên nước này đều cùng là một dân tộc: Việt. Quang Đức đã nói
rằng nói sai riết rồi quen cũng thành đúng. Ở trước nhà thờ họ có dựng hai cây tre
cao, biểu tượng của bộ tộc, mà hầu như nhà thờ nào xứ cao nguyên cũng vậy, kể cả
Đà Lạt.

Khuôn viên nhà thờ rộng, có bãi cỏ xanh. Bên trong đang hành lễ không phải
do nam linh mục cầu kinh, giảng đạo mà là một nữ tu, có lẽ họ vẫn còn tôn trọng
mẫu hệ của sắc dân này chăng? Lễ diễn trong không khí trang nghiêm, thành kính
với tiếng giảng bằng ngôn ngữ của sắc tộc Ba Na. Nhà vệ sinh của nhà thờ nằm
phía sau, cũng sạch sẽ ngăn nắp.
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Trong khi anh em lúi húi lo chụp hình, dạo bước quanh nhà thờ thì bác Việt
thấy một người người thiểu số cứ thấp thỏm dòm ngó chung quanh. Bác Việt cho
là có người theo dõi đoàn ta nên hỏi thì anh chàng này nói tiếng Việt rằng “Chờ vợ
đi lễ ra, đón về”. Thế là hết lo, cùng là dân “một mẹ trăm con” mà ra, chụp một
hình kỷ niệm (như ảnh trên).

Rời nhà thờ, bác Quốc đề nghị ra ngắm cầu và sông DakBla sát bên. Vậy anh
em biết thêm một địa điểm nữa. Bên bờ sông lát gạch khang trang cũng có gian
hàng cà phê ven sông nho nhỏ, có mấy sơn nữa mang gùi đi qua. Sông nước miền
Trung mùa này thấy lặng lờ trôi chậm chạp, chớ chừng mùa mưa hẳn phải có sức
tàn phá ghê hồn đó nghe, đừng ỷ y xuống bơi thì cứu không kịp.
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Vùng này thời trước khi Kiên trì chúng ta rời trường mẹ, Quốc gia nhập với
núi rừng để làm tròn bổn phận Tổ quốc – Danh dự và Trách nhiệm mang trên kêpi. Trở lại hướng Dakto hôm qua đi, đến cầu Ngô Trang thì dừng lại. Quốc nói
rằng đoạn này thời chiến bỏ ngõ, ta phía Dakto còn bên đây cầu là họ, cách nhau
vài cây số. Chỗ cầu này là nơi họ kêu Quốc ra lãnh tù binh, những người mà họ
cho là sắp chết (đói), chỉ còn da bọc xương. Rồi Quốc cũng bùi ngùi kể lại đã từng
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làm trinh sát của tiểu đoàn, bơ vơ trong rừng rậm một hai tuần mới được trực thăng
đón về. Nên nhớ, trinh sát của tiểu đoàn chớ không phải của trung đoàn với đầy đủ
dụng cụ, học hành chiến thuật ở Nha Trang đâu. Nghe Quốc kể, giống như cái gọi
là trung đội “đa năng” của nhảy dù mà tôi như miệt mài với nó gần như 2/3 thời
gian tôi ở với đám té lòi cu, na ná thế. Nhưng bên tôi, đám thiên thần được sự hỗ
trợ nhiều hơn về hỏa lực, về quân số… đỡ hơn bên sư đoàn của Quốc nhiều.

Không biết khi xưa cao nguyên rừng cổ thụ bạt ngàn thế nào chớ giờ chỉ thấy
bên đường là cây cao su và rẫy khoai mì mà thôi. Còn đâu những cánh rừng rậm
rạp mà huynh trưởng Quốc đã bỏ biết bao mồ hôi, còn đổ máu nưa, ngày đêm lặn
lội khi xưa? Rừng “vàng” cao nguyên sạch sẽ hết rồi, có chăng chỉ còn là rừng
trồng lác đác lơ thơ tơ liễu buông mành thôi.
Hỏi thăm về đồi Charlie tới lui, nơi huyện thoại “Anh không chết đâu em” ra
đời, hóa ra hôm qua đã đi ngang, hướng Dakto đi cửa khẩu Bờ Y. Bây giờ bên lộ
sừng sửng một bia chiến công to, đánh dấu cứ điểm Charlie ở gần đó. Hỏi thăm
người bản địa đang đẩy xe đạp thồ qua dốc thì anh ta bảo “Tôi ở trong đó mà, xa
lắm, đi xe chỉ được một đoạn còn thì phải đi bộ leo dốc hàng hai tiếng đồng hồ mới
tới được”. Thôi thì ở ngoài rìa chiến trường xưa cũng tốt rồi, cũng như lúc ở Bảo
tàng vua Quang Trung, chưa đến giờ mở cửa cũng phải đi, anh em không có nhiều
thì giờ, đường về Đà Nẵng còn xa. Cũng vì nôn nóng đến “chiến trường xưa” mà
anh em đồng ý bỏ qua mục ngắm thủy điện Yaly. Thì giờ có hạn mà.
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Xe quay lại thị trấn Dakto, rẽ vào một con đường mà Quang Đức nhầm là
đường Hồ Chí Minh. Đường đi ngày càng hẹp, cũng qua những đoạn đèo ngắn
quanh co, không biết tên, bác Thoan gọi đại là đèo Ruột Gà. Số là từ lúc rời Quy
Nhơn lên cao nguyên phải qua hai ngọn đèo An Khê và Mang Yang. Nghe nói hai
đèo này hiểm trở nhưng vì đường tốt, xe ngày nay khỏe nên vượt qua không khó
khăn gì. Bác Thoan cứ mong đến đèo Lò Xo như thế nào mà mang tên đó. Đi được
15km thì thấy đường muốn bít rịt, chung quanh là đất đỏ, hỏi thăm mới biết là
đường cũ qua Tam Kỳ. Quay lại thôi. Lại qua đèo “Ruột Gà”.

Muốn đi đèo Lò Xo phải qua lối cũ, chỗ vừa chụp hình đồi Charlie. Tổng
cộng qua nơi này cả thảy trong hai ngày là 3 lần và năm lượt. Vậy là chắc những
chiến hữu tiền bối muốn tôi (và cả anh em) ngắm nhìn chỗ “vừa bỏ cuộc hôm qua”
nhiều lần nữa. Qua khỏi chỗ vừa chụp hình là thấy sân bay Phượng Hoàng nằm
bên trái còn nguyên đường băng, chưa bị xẻ ra bán nền. Người ta tận dụng chỗ tốt
phơi sắn trên đường băng cho tiện.
Lúc này trên xe rôm rả chuyện, trong đó Quang Đức có nó cái sai thấy (hay
nói) riết thành đúng. Và già Thoan cứ thấp thỏm hỏi đến đèo Lò Xo chưa miết. Xe
đến thị trấn Ngọc Hồi thì rẽ vào quốc lộ 14. Đây chính là con đường mang tên Hồ
Chí Minh, lẽ dĩ nhiên là tráng nhựa phẳng phiu, nhưng chỉ có một đoạn còn thì do
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sương mù, thời tiết nên phần còn lại được tráng bê tông. Chạy một quãng thì tôi
thấy phía trước có hai chiếc Ford Ranger chạy chậm một cách kỳ lạ mà mọi người
đang tám chuyện nên không để ý. Thêm một đoạn nữa vừa qua khúc cua xuống
cây cầu nhỏ thì ngay lập tức có một toán 4 CSGT đang ngồi, hết 3 đứng dậy đồng
loạt chỉ xe ta vào. Tài xế còn đang lấy giấy tờ ra trình thì ngay tiếp là hai chiếc du
lịch sang cũng được thăm hỏi tấp vô, trong đó có chiếc Audi sang trọng. Lỗi cán
lằn sơn, cách đó 7km. Thông cảm 300 ngàn thôi, anh cứ đi đi, để mấy bạn dân còn
lo làm việc với mấy xe sang kia kìa. Đưa tiền ăn trưa cho bạn dân xong lại lên
đường, lần này thì lái xe không dám nhanh cũng không dám cán vạch liền. Thêm
chút nữa tới một xóm nhà dừng lại bên đường 30 giây khói lửa.

Một đoạn xe nữa thì trên cao có bảng báo bắt đầu vào đèo Lò Xo. Nếu hôm
trước từ đồng bằng lên miền sơn cước chỉ toàn là leo giờ ngược lại là xuống dớc,
chỉ vài đoạn ngắn leo dốc nhỏ cho gọi là có lên có xuống. Quang Đức mở mạng ra
báo cho biết đèo dài 40km. Tôi cãi, đèo Hải Vân chỉ có 28km thôi, đèo này sao mà
dài dữ, trên mạng có lộn không vậy? Thôi thì cứ hạ hồi phân giải ở thực tế trên
đường. Quả tình con đèo như dài hơn như ta đã biết. Già Thoan mấy lần hớn hở
bảo hết đèo nhưng rồi thì một đèo lại một đèo khiến chàng phải thốt lên bị việt vị
hoài. Bồn lần việt vị đến độ bác Thoan nói chừng nào nó hết thì nó hết, nói trật
hoài cũng chán. Bác Thoan chúng ta mê đá banh nên cái chi cũng so sánh như là
trong bóng đá cả, kể cả lúc vượt đèo. Trên đèo, nơi chỗ hơi bằng phẳng tí cũng có
cả một thị trấn đông vui với đủ các cửa hàng dịch vụ, mua bán nhộn nhịp như ở
miền xuôi. Một hồi vượt đèo, xe dừng lại một nơi tương đối rộng rãi, bằng phẳng,
có một thác nước nho nhỏ tuôn qua. Nơi đây công chánh lục lộ còn để các xe
chuyên làm đường gần một căn nhà giữa núi non hùng vĩ. Bác Việt chỉ trên nóc
nhà này có một vòi phun nước làm mát kiểu vòi tự động phun tròn tưới cây trong
công viên. Họ không cần điện để bơm nước vận hành vòi mà chỉ cần nối ống với
nguồn nước từ trên núi xuống là được. Anh em lo chụp con thác nhỏ chỗ này thì lái
xe bảo chờ chút đến nơi có con thác lớn, đẹp hơn.
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Lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Cánh mày râu xuống xe là lo đến cầu say sưa
chụp ảnh, chỉ còn mấy chị ở lại trạm nghỉ ngơi. Anh em mê chụp hình đến đổi các
chị mua thơm ngọt ra mời cũng không mấy người đến thưởng thức. Thơm ngọt
thiệt nha, không rát lưỡi. Đối diện nhà tôi là một tay ngoài bốn mươi từng tham gia
làm con đường này cho biết, ngày trước không có cầu chỗ thác này, nhưng vì phải
đi vòng khó khăn nguy hiểm hơn họ làm cầu cho nhanh, và có một cảnh đẹp để
khách qua đường nghỉ ngơi thưởng ngoạn.
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Đi một đoàn dài nữa đến ranh giới của Quảng Nam, cũng còn đèo! Tính ra có
lẽ nó dài hơn 40km toàn tập đèo nối đèo. Dù bác Việt có đặt bữa trưa ở quán quen
nhưng khi đến đó các chị và hướng dẫn viên thất vọng vô cùng. Dù đặt trước đó
hơn giờ đồng hồ, nhưng khi đoàn ghé quán thì chẳng thấy có gì là quán đã chuẩn bị
cho bàn đặt trước cả. Đã vậy mà còn sai món, heo rừng thành nai… chẳng ngon mà
giá lại cao hơn nơi khác nữa. Việt tức ở chỗ “Quen mà họ làm như vậy”. Thôi thì
một lần này thôi. Già Thoan cười nói “Quán chuyên phục vụ các loại xe mà”, họ
phục vụ xe chớ đâu phục vụ người. Cái bảng trước quán có dòng chữ này tôi cũng
thấy.

(Xin xem tiếp phần kế ngày thứ ba chuyến đi, buổi chiều)
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