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Cao nguyên – Trung du ký sự 

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

Đức chở tôi bằng xe hai bánh trên con đường ngày xưa mà không có, men 
theo biển mà đi. Đường mới mở gần đây nên rộng và tốt. Ngang qua phi trường  
Non Nước (còn gọi là phi trường Nước Mặn) phía mặt sau, giáp biển. Dù có hàng 
rào vây quanh nhưng các hangar cũ vẫn còn. Bây giờ chắc hẳn cũng gọi là “di tích 
lịch sử” chăng? Thấy các hangar này tôi nhớ ngay đến dãy vòm đặt BTL sư đoàn 
dù cùng các tiền trạm của các đơn vị phụ thuộc khi trước. Ở đây, từ các hỗ đóng 
quân ra biển không xa mấy. Khi ra biển tắm, chỉ cần cách mép nước vài bước chân, 
đào xuống một lỗ chừng vài tấc là ra nước ngọt, nước ngọt thật sự chớ không phải 
nước lợ như ở Vũng Tàu, để tắm lại. Ngày ấy, chiều trên bãi cát đông vui lắm, như 
Vũng Tàu ngày chủ nhật vậy, có điều hầu hết chỉ là các lính nam quân dù, không 
thấy các nữ quân nhân (hay tít quá nên chìm vào đám đông?). 

 
Sandy Beach hiện tại thuộc Hòa Hải, địa danh thì vẫn vậy, khác chăng là tên 

gọi, xưa là Xã, bây giờ là Phường, thuộc quận Ngũ Hành Sơn. Nhớ hồi trước, cũng 
ở Hòa Hải này, có lần tôi ở Hòa Lân (bây giờ hai xã Hòa Lân – Hòa Phụng gộp lại 
thành phường Hòa Quý) phía sông, đối diện với Hòa Hải đi ra biển bắt tay với bạn. 
Qua một xóm, giữa có khoảng trống không nhà là ruộng lúa, thấy ai cũng nói “Mấy 
ông xét hỏi chi thì làm lẹ lên đặng tụi tui còn coi đám cưới!”. Quái, đám cưới gì 
mà người ta nô nức vậy cà? Một lát sau khi bắt tay xong thì thấy giữa hai xóm, một 
đám cưới đang đi giữa đường bờ ruộng. Có lọng che dâu, khách dự áo dài cả nam 
lẫn nữ, khăn đóng hẳn hoi. Chủ lễ ta mời quan tôi vào dự. Ngồi bàn cùng bậc niên 
trưởng trong họ nhà trai giữa sân trên che dù trái sáng gần trưa, nóng thấy bà tổ 
luôn. “Cụ rể” 62 thỉnh thoảng liếc nhìn “bà dâu” 38 tuổi đang ngồi trên bộ ván giữa 
nhà, hai bên có người hầu quạt to. Ông rể bảo: “Tôi không cưới vợ mà là lấy thiếp 
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để mong có mụn con trai nối dõi!”. Thê (vợ) khác thiếp (nàng hầu) ở trong dân 
Việt nha mấy bác. Vợ lớn vợ bé đều là vợ cả, nhưng thiếp thì không. Vợ có đủ 
quyền lợi của một người vợ kể cả đối với họ hàng thân tộc, còn nàng hầu chỉ là cái 
máy đẻ, con nếu có được xem là con của bà cả. Chồng còn sống thì được ở trong 
nhà, khi chồng mất rồi thì trở thành người xa lạ với họ hàng bên chồng! 

 
Vùng Non Nước này tôi có vài kỷ niệm. Đây là chỗ tôi nhận nhiệm vụ đầu 

tiên sau khi từ Thừa Thiên vào. Ở đây tôi đụng với du kích. Ở đây lính tôi trốn qua 
sông đi say xỉn, chơi bời ở quỵt bị đám thương phế binh bảo kê vây. Và rồi “bắn 
chỉ thiên nó không sợ, chơi ngang đi”. Kết quả sau loạt đạn mấy mạng bị thương, 
một thằng bé ham vui đứng coi vĩnh biệt cõi đời. Văn tôi chịu phạt vì “thiếu kiểm 
soát đơn vị” (may mà hôm đó mình đang hành quân tuần tiểu gần cầu qua Chợ 
Mới Ba Xã chớ không thì nguy to), lãnh 12 ngày trọng cấm ở ngay trong phi 
trường . Rồi cũng nằm bệnh viện dã chiến của sư đoàn ở Non Nước sau khi ôm đầu 
máu trên 1062 về. Nên thấy cảnh cũ mà nhớ lại, còn người xưa chắc hẳn đã đi 
toong rồi. 

  
Hết vòng rào phi trường là Ngũ Hành Sơn sừng sửng. Thêm đoạn ngắn nữa là 

đến Sandy Beach mà Quang Đức góp công gầy dựng và về hưu cũng ở đây năm 
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2012. Đi resort bằng xe hai bánh, điều hiếm có a nghen. Nhân viên túa ra chào 
khách thấy Quang Đức, họ càng vui hơn. Chào sân bằng hai quả dừa tươi. Tôi lang 
thang ra biển cùng máy chụp hình. Chút sau Đức đi xe điện ra đón, chở đi lòng 
vòng giới thiệu. Khuôn viên rộng, có cây cao được gìn giữ cẩn thận, có bể bơi, có 
phòng tập thể thao, có… đủ thứ mà dân ở một đêm không cần đến. 

  
Phòng chúng tôi ngó ra biển. Lúc này mây phủ đầy trời, thoạt đầu còn thấy 

Cù lao Chàm lấp ló giữa biển khơi, chốc sau thấy mất tiêu (xem hai hình dưới sẽ 
thấy) dù nó rất to, đồ sộ (tới mấy xã ở ngoài đó lận mà). Anh em sẽ thấy gió mạnh 
ra sao khi nhìn cành dừa trong hình. Hồi xưa, khi tôi tuần tiểu, đóng chốt vùng này, 
cứ mở bản đồ là thấy Cù lao Chàm, thấy Ngũ Hành sơn, thấy Đà Nẵng mà buồn ơi 
là buồn. Bây giờ thấy lại, lẽ dĩ nhiên là vui quá xá quà xa. 

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mưa lác đác nhiểu giọt. Tôi gọi điện thoại về hỏi 
người yêu lý tưởng ở nhà trong đó có mưa không? Nàng trả lời rằng nắng nóng quá 
trời. Vậy mà ở đây gió lạnh, sóng dâng, cái quần bơi để chụp hình khoe vợ tắm 
biển mang theo sao xài đây? 
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Rồi nghe huynh trưởng Mong đã đến. Hai đứa chúng tôi lên xe điện ra ngoài 

cổng chào đón ông bà Lê Mông đang cấp tốc từ Quảng Ngãi ra. Anh em tái ngộ tay 
bắt mặt mừng dù mới cách xa có hơn một ngày. Giới thiệu sơ qua khung cảnh, 
nhận phòng, cùng lên xe điện đi lòng vòng khu ngắm cảnh chờ tối hội ngộ ở quán 
dê. 
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Chiều đến, chúng tôi bốn người bắt taxi ra hội ngộ ở quán thịt dê. Quang Đức 

đã tính, từ hai phía anh em ở đi gặp ở quán đoạn đường xấp xỉ nhau. 

Trong khi chờ đợi dọn món thì Quốc đem khô bò một nắng miền cao ra nhắm 
với chai rượu “nhặt được bên đường” của Tự. Chị Ngọc cũng mang đồ nhắm bên 
Tây về ra mời. Món này nho nhỏ, nhai dòn dòn rất hợp với chai rượu nhặt của bác 
Tự mang theo. Ngồi ở quán này thì hơi trái với dự trù của Việt, nhưng thời buổi 
này trên cùng một con đường, gần bên thì tên quán cũng na ná thì dễ lầm. Nhưng 
anh em tự an ủi rằng vào quán mới để có dịp so sánh hương vị giữa hai, cũng tốt 
chớ sau. Riêng chị Thắm (bà xã bác Quốc) đến muộn chút vì sẽ đến dự cùng con 
gái. Trùng hợp, con gái bác Quốc đang ra công tác tại Hội An, sẵn dịp đón xe đến 
hội ngộ luôn. 
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Sau chầu này thì mọi người rủ nhau karaoke. Bác Tự lãnh việc tìm chỗ hát 

nhưng vừa bước ra cổng quán đã thấy kế bên, khỏi mắc công dời xe, di chuyển. 
Chắc hẳn là Thoan với Thạnh cảm thấy mình không phải là ca sĩ, hay đã lâng lâng 
vì men, hay mệt nên kiếu về khách sạn trước. Và cháu gái của bọn mình cũng trở 
về Hội An ngay trong đêm. 

  
Vào phòng karaoke. Mở màn, Văn tôi ca trước bản Nửa hồn thương đau vì đi 

chơi một mình bỏ bà bầu gánh vợ nhà kiêm nghệ sĩ nhân dân ở Sàigon. Mà quả 
tình, tôi viết nhạc mà ca quá tệ, thiệt tệ! Rồi các giọng ca chúng ta vang lên ấm 
cúng, vui tươi. Mông-xừ Lê Mông ca đạt tới số điểm 99,9 cao nhất hội đêm nay, 
xứng danh ca sĩ bên Tây về. Chắc vì ganh tị với ca sĩ Mong nên hình chụp chàng 
mờ xịu! Đừng buồn tôi nha Mong. Mấy phu nhân cũng góp tiếng hát. Riêng chị 
Ngọc ca cái bản không một ai ngờ tới là có: Huyền sử ca một người mang tên 
Quốc của Phạm Duy. Trên màn ảnh hiện lên các AD6 cánh quạt với hiệu kỳ 
VNCH bên thân. Giời ạ, không biết nội dung phần karaoke ở quán này còn có gì 
nữa. 
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Đêm đã khuya, mọi người chia tay về theo hai hướng Non Nước và bãi biển 

Phạm Văn Đồng ngoài Đà Nẵng. Hẹn mai sẽ gặp nhau tắm biển ở Sandy Beach. 
Đêm nay ngủ ngon, ấm cúng. Phòng mở máy lạnh nhưng nóng hơn bên ngoài! 

(Mai tái ngộ) 


