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Cao nguyên – Trung du ký sự 

Ngày thứ tư – 26-3-2017, Đà Nẵng, ngày thứ nhất 

Cũng cần nói thêm nếu anh em thắc mắc là tại sao khi lên 1062 tôi được phát 
một tấm bản đồ vẽ tay? Chỉ vì đây là vùng tiếp giáp của 4 bản đồ. Khi tôi mang 
tấm bản đồ đạ có, nó bao gồm cả vùng từ Bạch Mã – Lăng Cô – Hải Vân cho đến 
Ái Nghĩa (Đại Lộc) và cả Cù lao Chàm ngoài biển nữa. Một trung đội trưởng hay 
đại đội trưởng không thể vừa lao vào trận vừa mở một lúc bốn bản đồ mà xem 
được, điều đó chỉ có ở BCH tiểu đoàn trong phòng hành quân Ban 3 mà thôi. 

Ở Đà Nẵng như ở nhà, tôi thức sớm. Mới 4 giờ sàng tôi đã dậy rồi. Ngồi một 
mình tôi mở TV xem thời tiết, Đà Nẳng được khẳng định là nhiệt độ không quá 
270C. Quả vậy, các bạn sẽ thấy thời tiết lúc bọn tôi ở Đả Nẵng như thế nào. Rồi mở 
chương trình nhạc nghe, bác Thạnh chợt giật mình thấy, cho là Văn tôi đang viết 
nhạc giữa đêm khuya. Trời ạ, tôi chỉ viết được nhạc sau khi làm vài ve ở quán, chớ 
còn không… thì chịu chết. 

Chờ đến sáng mọi người còn an giấc, tôi ra biển. Trời chưa sáng hẳn mà ngoài 
biển đã đông vui. Tôi muốn chụp những tấm ảnh bình minh ở đó. Việc chụp bình 
minh trên biển tôi bắt đầu từ năm 2004-2005 chi đó ở gần Hòn Chồng – Nha 
Trang. Ở Đà Nẵng tôi đã chộp được những bức ảnh bình minh tại bãi T20, còn giờ 
là bãi Phạm Văn Đồng. Trong chi chờ mặt trời lên tôi dạo quanh, chụp vài tấm ảnh 
về sinh hoạt biển sớm. Bây giờ người ta người tắm biển, người thao diễn thể dục 
“tập thể”, tiếng nhạc xập xình từ máy. Bồ câu rời chuồng từng đàn trên bãi. An 
ninh cẩn thận với bảo vệ, và thoáng thấy xe công an tuần tiểu. Nước ta có mấy 
ngàn cây số bờ biển, quay mặt ra hướng đông thì bình minh trên biển không lạ. 
Nhưng để có một bức ảnh coi được về bình minh ở biển cần phải có tiền cảnh là 
những thứ ở trên bờ như hàng dừa, cục đá… chẳng hạn. Săn ảnh cũng như cá, phải 
chờ phải đợi, khác chỗ cá thì luôn ở dưới nước có thể cắn câu bất cứ khi nào còn 
bình minh chỉ trong khoảnh khắc, phải “chộp đúng lúc” nó. 

 
Thời gian bình minh lên trong khoảng trước và sau 6 giờ sáng, và chỉ thực sự 

đẹp trong vòng năm bảy phút mà thôi. Trên bãi cũng có một “nhiếp ảnh gia” nào là 
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chân máy, nào là… đầy đủ dụng cụ để săn bình minh. Thế nhưng hôm nay trời 
không như ý của khách phương xa, chẳng thấy vầng ô lồ lộ, chỉ thấy những váng 
màu trên bầu trời. Thôi thì cũng được, ta không thể sai biểu ông giời. Hy vọng là 
ngày mai sẽ chộp được. 

  

  
Trở về khu khách sạn ngồi quán cà phê gọi cho Thoan và Thạnh rủ rê thì hai 

bác đã xuất hiện trước mặt. Rồi thì cũng đông đủ tựu tề, có cả chị Xuân nữa, tiếp 
tục tán phét cùng nhau. 
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Anh em nói toán đi Bà Nà nên ăn sáng ở đây, còn trên Bà Nà đắt mà không 
ngon. Vào đường Hà Bổng thì thấy bác Tự đang móc điện thoại ra gọi, và bảo rằng 
đi đâu xa cho mình mỏi mệt, vào quán bánh canh kề vách đi. Bình dân, ngon 
nhưng giá cả hợp lý 25.000-30.000đ/tô. Lần lượt anh em cũng đến đầy đủ tham gia 
tiiệc điểm tâm. “Máu dê sẵn có trong người” nên mấy già dịch của ta cứ lang thang 
tìm món trong bếp của cô chủ trẻ. Trong buổi cà phê này già Thoan có nói hồi hôm 
thấy Văn ngủ chân cứ giật giật, lo sợ tôi gặp chuyện gì về sức khỏe. Tôi nói, đúng 
rồi, mấy năm gần đây bị vậy, cho nên phải ngủ sớm để không cảm thấy việc này 
xảy ra với mình. Đau nhức, tuổi tác… chúng ta đâu là những chàng trai thư sinh 
ngờ nghệch bước vào lính năm xưa đâu. Hơn bốn muôi năm rồi còn gì. Theo cái 
gọi là phong kiến, ở làng bọn mình đã lên lão, gọi cụ hết cả rồi. 

Xe đến đón chúng tôi đi Bà Nà, một chiếc Fortuner, 600.000 đồng đi về trong 
thời gian giới hạn, về trước 1 giờ trưa. Lái xe là chủ một khách sạn, kiếm thêm. 
Hắn góp ý, nên mua vé trước chớ vào đó sắp hàng mua vé thì chắc lâu lắm. Vé 
600.000đồng người, bao gồm trò chơi miễn phí. Và cũng không có vụ bớt tiền 20% 
cho người trên 60 tuổi như ở Vinpearl Nha Trang đâu. Thu tất tần tật vì bỏ qua rất 
uổng. (Khi về đến nhà mới biết nó sắp tăng giá vé vì những lý do chút nữa anh em 
sẽ biết). Chưa đến Bà Nà, chưa qua cầu vượt ngả ba Huế thì điện thoại của Văn tôi 
bất khả dụng, màn hình cứ xếp hàng con số một chạy ra liên tục không dừng. Tháo 
pin ra khởi động lại cũng vậy. Cái này chút xíu có chuyện vui đa. 

  
Đến nơi, đám khách Tàu ồn ào, đông đức chen chúc giành chỗ lên cáp treo. 

Có hai đường cáp treo, một đi thẳng và một hai chặng, có một trạm dừng. Chúng 
tôi đi lên bằng chặng thẳng, không dừng. Lên một chút chẳng thấy gì nữa hết, gió 
lắc cabin cáp chao đảo, chị Xuân nhắc nó đung đưa nhưng tôi không dám nói. Đi 
chưa tới đâu thì mây mù che kín, chẳng thấy trời, thấy đất chớ nói chi ngắm toàn 
cảnh Đà Nẵng từ trên cao. Cabin lúc này ngoài bốn người mình ra còn có một cặp 
nữa. Ban đầu họ kêu bác, xưng cháu nhưng lúc sau, thì cô vợ chợt nhìn tôi “Anh 
này quen lắm, vô nhà mình hoài hà, vô nhà anh Tư Vân, Lâm Thành Vân”. À, thì 
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ra là em của bạn hiền, Lâm Thành Vân khóa 4/72 Đồng Đế. Trong lần đi Huế năm 
2010, chúng tôi gặp được Nguyễn Xuân Hùng 223 là đi với chàng Vân này. Thạnh 
cười bảo “Mày nhiều chuyện đến đổi đi đâu cũng gặp người quen hết”. Cặp này 
mô tả sơ về những chỗ chơi, miễn phí và thu tiền thêm. Nghe, nhưng không chú 
tâm, lên trên sẽ tính. 

  

  
Đến ga, bước ra nhìn chung quanh cảnh vật mờ mờ ảo ảo trong sương mù. 

Lạnh, đương nhiên rồi. Thạnh và tôi hai tên ngồi nhìn nhau, chị Xuân lăng xăng đi 
mua bánh. Quả là sức mạnh của quảng cáo. Trên mạng hay tờ rơi chắc hẳn họ chụp 
từ sa bàn, mô hình chớ có trực thăng đâu mà bay. Bà Nà chẳng qua là muốn tạo 
một góc phố nào đó ở tỉnh lẻ thời Nã Phá Luân còn ở truồng tắm mưa với các quán 
cà phê, lâu đài bắt chước. Tuy nhiên nó cũng có một nhà thờ mà mấy cặp sắp cưới 
chen nhau mua vé lên chụp hình (người Đà Nẵng mua vé có nửa tiền ta thôi). 
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Dạo một vòng trong sương mù, Thạnh đã phải thốt lên câu chán chường 

“Mình đi là để ngắm cảnh, lên đây chẳng thấy gì. Thua!”. Chụp vài tấm hình ở góc 
phố cà phê “Tây” local, quanh qua quẩn lại chỉ có thế. Lòng vòng một hồi rủ nhau 
đến hầm “trò chơi miễn phí”. Ba tầng nhưng trò chơi lèo tèo mấy cái, thua xa ở đảo 
Nha Trang. Lạc nhau, tôi nghĩ mọi người sẽ đảo hết tầng để thấy tôi đang ngồi ở 
trò chơi con nít: đua xe mô tô và xe đua. Chơi giỏi đến độ game over mấy lần, phá 
hỏng 3 môtô và 4 xe đua (trong trò chơi). Ở đây không có trò xe điện đụng như ở 
Vinpearl Nha Trang, mất thú. Lái xe ở games TV là lái ảo, còn lái xe đụng là lái 
thật, hai trò chơi lái xe khác nhau xa. Lái xe đụng với những tiếng cười vui từ mọi 
phía người đụng và người bị đụng đều thỏa mãn hết trong trò chơi. Rồi tôi lạc vào 
công viên khủng long, xem mấy tượng thú và người tiền sử. Ở ngoài mọi người tìm 
mà đâu nghĩ tôi đang chơi trò con nít đâu. Dạo hết mấy tầng lầu không thấy bạn, 
tôi lấy điện thoại ra khỏi động, nhờ giời nó chạy. Gọi mới biết mọi người tìm tôi, 
nhưng không tìm chỗ con nít chơi xe hơi. Ai nấy đều biết tôi chưa ra khỏi chỗ trò 
chơi bời chẳng thấy tôi ló mặt ra mà. Sở dĩ 3 người đều tìm tôi vì chán quá, không 
hứng thú gì với cảnh vật mờ mờ ảo ảo trong sương. Chính thế nên Thạnh bắt đền, 
bảo về phòng tôi phảibóp chân cho nó. Đúng là chân cẳng lính không quần có 
khác, mới tí xíu đã nũng nịu rồi. Gặp lại mọi người tôi lại chạy vào chơi tiếp tiếp. 
Trở ra mọi người ở quán cà phê, 35.000đ cốc cà phê dở ẹc, tôi uống lon bia tối qua 
còn lại mang theo, dánh chén với bánh mì ngọt lúc nãy chị Xuân mua cho. Ngon 
và rẻ nhất bàn. Chị Xuân muốn xuống núi vì không còn gì để xem. Không biết 
những người khác đã đến Bà Nà Hill có cảm tưởng ra sao, chớ riêng Thạnh và tôi 
cảm thấy hụt hẩng quá. 
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Lượt xuống đi chuyến cáp treo hai chặng vì chặng suốt đã ngừng chạy. Đến 

ga chờ mới biết mánh khóe của họ. Nhân viên mời gọi rủ rê du khách đi xe lửa 
(kéo dây qua dốc) đến hầm rượu, để đi bộ đến chùa Linh Ứng, giá vé 70.000đ. Mà 
vào nhàm rượu trăm năm cũng phải mua vé, ai mà biết rượu đã có từ trăm năm 
trước hay rượu nho mới của Đà Lạt, Phan Rang mới cho vào? Lúc này mưa và gió 
mạnh, dù ở lưng chừng núi, đến đổi tôi đứng bên hành lang ga mà chụp hình còn 
không được nữa chớ nói chi bỏ tiền đi lên xe lửa kéo để “đi bộ lên chùa Linh 
Ứng”. Vậy thì tiếp tục ra ga xuống núi tiếp. 
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Ở đây tôi sẽ đưa ra vài bức ảnh so sánh giữa thực tế và quảng cáo. Tấm ảnh 

toàn bộ Bà Nà quảng cáo là chụp từ trên cao, chắc chắn là chụp mô hình rồi, các 
bác nhìn góc phải dưới hình có mấy chục cánh chim trắng, chim đâu mà to vậy. Và 
nhìn kỹ thêm, ánh sáng ban ngày rọi trên các nóc lâu đài nhưng các ô cửa đều mở 
đèn, đều tăm tắp. Và những ảnh khác để anh em suy nghĩ. 
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Ở đường ra có quán chè xứ Huế xem ra cũng được. Ăn cũng ngon, thế bữa 

trưa. Về khách sạn thôi. Sở dĩ như đã nói Bà Nà sắp tăng giá vé là để miễn phí 
tham quan hầm rượu, nơi mà chả ai thèm ghé đến, giống như khi khởi đầu vé vào 
Vinpearl rất thấp, qua bên đó rồi chơi thứ gì tính tiền thứ đó. Rồi họ thấy rằng 
chẳng mấy ai quan tâm đến trò chơi gì khi phải bỏ thêm tiền nên họ bao trọn gói 
(trừ ăn, uống), cao một chút nhưng cá trăm trò chơi, điểm giải trí đều free. Thế là 
đông vui, doanh số tăng ào ào. Ở Vinpearl tôi đi mấy lần, khởi đầu từ 9 giờ sáng 
đến 6 giờ chiều (về vì sợ hết xe bus) chưa hết trò chơi, từ tắm biển, mạo hiểm, trò 
chơi nước, trò chơi khô… Vợ tôi luôn ước ao đi Bà Nà, may thay, một thằng tôi 
đóng tiền ngu rẻ hơn cả gia đình. Thế nên, theo ý riêng tôi, phải ngậm ngùi mà ca: 

Chưa đi chưa biết Bà Nà, 
Đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn. 

Thôi thì xuống núi chụp hình tốt hơn. Bằng lòng vậy đi. 
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Về khách sạn thì bác Tự đưa Thoan, Quốc, Quang Đức dạo núi Sơn Trà vẫn 

chưa về. Nằm trên giường thở dài mấy câu thì già Thoan về tới, khen nức nở cảnh 
đẹp Sơn Trà, xem Quốc làm tiên đánh cờ .v.v… và v.v… tôi càng thêm tủi bởi sự 
nhẹ dạ tin theo lời quảng cáo. Cũng may, Thạnh chưa nhắc nhở gì đến chuyện bóp 
chân cho hắn cả. Anh em coi bạn hiền mình sung sướng trên đỉnh Sơn Trà như vầy 
nè. 

  
Nghỉ ngơi chút xíu, Thạnh ngồi dậy rủ tôi ra biển. Thời tiết bỗng dưng tối lại, 

gió thổi hơi mạnh. Trời se lạnh, biển không xa, lác đác người nhưng không đông 
bằng lúc sáng, và ít bóng người vùng vẫy trong sóng biển. Tôi không mang theo 
máy ảnh. Hai thằng tôi ngồi nhìn bốn, năm người đang kéo lưới, hàng một, chờ để 
xem người ta bắt thứ gì. Nhưng khoảng chừng chục phút sau thì điện thoại của 
Thạnh reo, Quang Đức nhắn, chờ tôi về để đi Non Nước vào Sandy Beach, nên hai 
thằng tôi vẫn chưa rõ người ta kéo lưới đánh bắt thứ gì. Thế là thoát khỏi cảnh bóp 
chân cho huynh trưởng rồi, hên quá! 

(Xin xem tiếp phần buổi chiều) 


