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Cao nguyên – Trung du ký sự 

Ngày thứ năm – 27-3-2017, Đà Nẵng, ngày chia tay 

Một đêm ngủ thật ngon. Sáng dậy, trời vẫn tỉ tê than thở, biển sóng vẫn rì rào 
bàn tán với mưa rơi. Tôi pha cà phê gói ngồi trước ban công nhìn trời hiu quạnh, 
rồi Quang Đức cũng ra ngồi kế bên. “Trong phòng nóng hơn ngoài này ha!” – Đức 
nói. Hai đứa chuyện phím vài câu. Để trả lời những câu hỏi của tôi về xứ Hòa Hài 
ngày nay, Quang Đức chỉ từng nơi. Đám ruộng xưa tôi gặp đám cưới có cụ rể giờ 
vẫn còn, diện tích cũng ít ỏi như xưa, còn thì vẫn là cát và cát. Đức ưu tư, mời anh 
em sáng ra đây để tắm biển, chụp ảnh mà thời tiết thế này… rồi chặc lưỡi thở dài. 
Trời không chìu lòng người, biết nói sao? 

 
Đến giờ phòng ăn mở cửa. Hai đứa tôi đi giữa trời lất phất mưa bay ra đó. 

Thạnh nói: Ở Đà Nẵng tụi tao ăn bắp, còn Sandy Beach mày ăn “bắp phê”. Nghe 
mà cảm động quá. Ăn sáng từ từ chặng một cho bụng “lắng tiếng chuông ngân” vài 
thứ, chờ chặng hai đánh chén cùng gia đình bác Lê (cái) Mông. Nào tôi có ăn uống 
được gì nhiều, mỗi thứ một chút, không ăn rau, bánh mì không dám lấy nhiều, phở 
thì ít bánh, ít nước thế mà một hồi thì hết tọng vào nội nữa. Lại uống một tách cà 
phê, bốn ly sữa, hai ly cam, một ly nước nho thôi mà… 
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Từ Đà Nẵng mọi người đi taxi vào. Tôi vào phòng lấy dù ra đón, trời vẫn 
đang mưa dù cường độ có dịu dần. Ai nấy co ro trong áo khoác. Ngồi uống cà phê 
bên cạnh hồ bơi, mọi người nhìn mây phủ sóng reo. Nhớ lại dĩa nhãn và thanh long 
trong phòng hôm qua chưa đụng tới, tôi chạy về lấy đem ra mời mọi người cũng 
thưởng. Lần đầu tiên trong đời tôi ăn một miếng thanh long. Trái cây có vài loại tôi 
không hay chưa bao giờ động đến, thứ lê ki ma màu vàng, trái bơ cùng quả thanh 
long. 

  
Rồi có một lúc ngớt cơn, mưa ngừng, mọi người tề tựu lấy một bức hình 

chung. Lúc vào hàng để chụp, tôi thò tay xuống nước hồ, nước ấm. Thế là có thể 
làm tròn lời dặn của vợ: Nhớ tắm biển đó nha. Biển dậy sóng, tắm không được thì 
sẵn có hồ bơi, nhảy xuống làm tuồng cũng hay chớ bộ. Thế là ta đóng phim, nhờ 
cameraman Thạnh bấm vài tấm làm vật chứng làm tin khi về nhà báo cáo với vợ. 
Mà anh em đâu có biết, dường như là cha nội vào cái thứ “té lòi cu” nào cũng ngán 
vợ hết, từ quan tới lính. Sợ đến nỗi ông tướng Nguyễn Khoa Nam không dám lấy 
vợ luôn! Có lẽ vì đi chinh chiến nên giao nhà cửa, con cái cho vợ ở nhà chăm sóc, 
nuôi dạy, lâu dần thành thói quen chăng? Xuống nước rồi không muốn lên vì ở 
dưới ấm quá. Nhìn hình mấy bác sẽ thấy tôi đi bơi giữa mầy mù giắng khắp. Tôi 
không biết bơi, hay nói đúng hơn là bơi dở tệ, được chừng dăm ba mét là chìm. 
Vậy nên rất sợ nước nhưng vợ đã dặn thì nào dám quên. Phải làm tài tử đóng phim 
chớ. 
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Nhanh quá, một ngày đã qua. Mới mười mấy giờ trước còn hân hoan đón bạn 

từ Quảng Ngãi ra tái ngộ, giờ sắp đến lúc chia tay. 

  

 
Rồi gần trưa, hai bác Mong cùng đáp taxi với anh em về nhà Tự, đang chờ 

mọi người đến thưởng thức món bún bò Huế trước lúc chia tay. Nói thật, tôi là 
thằng kén ăn cực kỳ, dù có thời gian ở Huế kha khá lâu nhưng chưa hề đụng đến 
các món đặc sản của xứ Thần Kinh thương mến, trừ bánh khoái cửa Thượng Tứ. 
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Thành thử dù đã xin chỉ chút bánh với chút thịt thôi mà cũng xử không xong. Tự, 
rồi hôm sau nữa, Hùng ở ga Huế đều nói “Khó nuôi thiệt!”. 

Hai người còn lại cũng thu xếp về Đà Nẵng. Khi rời khỏi Sandy Beach, 
Quang Đức nhà tôi hai người đèo nhau trên chiếc Yamaha. Đức đưa tôi đi một 
vòng Hòa Quý để nhìn lại chốn xưa. 

  

  
Như đã nói, phường Hòa Quý bây giờ gồm 2 xã Hòa Lân, Hòa Phụng khi xưa. 

Hời đó, khi rời Thừa Thiên vào Hòa Khánh, Hòa Cầm ở trên những đồi trà rồi đám 
gọi là đau nặng (đa năng dù) của tôi về Hòa Quý này. Từ đường lộ đi Hội An vào 
bờ sông không xa. Được dặn dò là coi chừng mìn bẫy, chớ đi trên đường làng mà 
nên lội băgn đồng, qua cỏ. Nhưng mới dợm đi chừng mươi bước thì được gọi giật 
lại bảo chờ. Hai chiếc trực thăng trống đáp xuống bên đường. Các sĩ quan hội ý. 
Bọn tôi lên máy bay vào đến bờ sông rồi nhảy xuống, đúng như bài bản chiến 
thuật. Dân làm đồng bên dưới chạy tứ tán. Chính vì cách vào này mà lính tráng ai 
nấy cảm thấy mức độ nguy hiểm của nơi này, nên rất cẩn trọng. Vì vậy nên chúng 
tôi chỉ hạ địch chớ địch chẳng làm gì ta được. Lúc tôi đến trụ sở xã để gặp phân chi 
khu trưởng và trưởng cuộc cảnh sát, cả ba ở một chỗ để có đủ quân phòng thủ. Các 
ông này mời tôi ra trước cửa đồn chỉ xóm nhà gần đó: “Ở đó toàn là Việt cộng hết, 
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chỉ trừ căn nhà thứ ba đằng kia là Quốc gia mà thôi”. Trả lời thắc mắc của tôi là 
“Nhà đó của bà vợ ông xã trưởng cũ, bị chúng cắt cổ, nên bả là Quốc gia!”. Phải 
nói là tình hình an ninh khi ấy nơi này rất tệ. Có một cái đồn nghĩa quân hình tam 
giác gần bờ sông, nơi mà lính ba gai tối “bị” ngủ bên trong, còn thì mọi người 
“được” ra ngoài nằm tránh bị công đồn. Tôi lang thang trú đóng khắp nơi ở 2 xã 
này, mỗi ngày một điểm, chấm trước rồi trời tối mới di chuyển đến nơi đã định. Tự 
mình chọn điểm đóng quân, đại đội không can thiệp vì mình ở trong chăn hiểu rõ 
tình hình tại chỗ hơn. Tôi bố trí quân theo hình đầu trâu, nghĩa là tôi là cái đầu, hai 
tiểu đội còn lại là hai cái sừng. Có đụng độ vài trận ở đây nhưng quân ta đều thắng. 
Có lần họ vào chốt của một tiểu đội của tôi, súng nổ, B40 bay vèo vèo, ta vô sự. 
Sáng ra vết máu và vết chân còn in rõ trên cát. Mà cái PRC25 chết tiệt của tôi, cứ 
tối là chỉ nghe chửi thì được còn trả lời thì không xong. Muốn gì thì sáng mai mặt 
trời soi sáng mới góp chuyện được. Ở đây họ dùng chiến thuật độn thổ sau khi 
quấy rối để trốn. Tôi xâm hoài mà không tìm được gì dù thấy địch thủ lặn ngay 
trước mắt. Khó đụng với chúng tôi khi một trung đội gần 40 người, 3 đại liên và 6 
M79 lắm. Các vịt cồ biết thế nên tránh xa. Trong những báo cáo mà ta thu được, 
viết bằng mực tím trên đủ thứ giấy trên đời, to nhỏ khác nhau, họ viết “Ngụy dù 
lùng sục quá, khó bề hoạt động”. Ở cái xứ mà đêm xuống nghe vẳng lại rõ mồn 
một tiếng người mít tinh “Đả đảo Nguyễn Văn Thiệu! Đả đảo Nguyễn Văn Thiệu!” 
thì thử hỏi làm sao dám lơ là? 

Trong một lần hiếm hoi ra chợ Non Nước, dưới chân mấy ngọn núi Ngũ 
Hành. Chợ đối diện với đồn nghĩa quân. Tôi bước vào chợ với nón sắt nhưng tay 
không định mua vài thức ăn tươi, và đi “sâu lòng vào quần chúng” cho biết. Một 
nghĩa quân từ đồn đi ra sang đường vào chợ với đầy đủ trang bị như đi hành quân: 
nón sắt, áo giáp, M79 đeo vai. Gặp tôi, anh ta giật mình hỏi “Sao ông đi tay 
không?”. “Lo gì, ở đây dân đi chợ đông mà”. “Dân thì đông nhưng thấy lính Quốc 
gia là chúng quăng lựu đạn, không cần biết dân có ra sao đâu”. Cẩn thận lần nữa. 
Nhưng trung đội tôi đang đầy đủ vũ khí đứng quanh chợ, ta đâu có ngán. Nhưng 
vậy cũng biết tình hình dễ chết lắm. Vả chăng, ngọn núi Thủy, nơi có mấy cái chủa 
là ổ VC, chuyên in roneo truyền đơn đó. 

Người làm ruộng rẫy ở đây, bỏ làng ra bên kia sông, chỗ gần quốc lộ ở, sáng 
sang sông làm, chiều - khi trời vẫn còn sáng lại lục tục về lại phía bên kia. Mùa đó, 
họ trồng dưa hường và vài loại rau đậu khác. Bọn tôi lấy gạo đổi dưa hường nấu 
canh và ăn vặt. Gạo vùng này rất quý còn phe ta thì ăn không hết. Lâu dần cũng 
quen, người ta nói ở đây chỉ có ba thứ lính ở được và tồn tại là Mỹ, biệt kích Mỹ, 
nay đến đám dù chúng tôi. Rồi họ than vãn, mấy ông ở Saigon sao tử tế quá, lễ 
phép quá, chẳng bù với đám ở đây, mới đi lính vài bữa đã về làm ông trời! Chính 
từ câu nói này mà sau đó về bên Ái Nghĩa, trước lúc vào trận 1062 tôi đã cho cái 
thứ ông trời con đó một trận. 
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Trở lại chuyện ở nhà bác Tự trước lúc chia tay. Bọn hút thuốc kéo nhau ra 
quán cà phê sát nhà Tự phì phà mây khói rồi vào cùng tán gẫu với anh em ở phòng 
khách. Mong và bà xã đi chuyến bay sớm hơn nên ra phi trường trước, còn mọi 
người sẽ ra sau. Đức đi trả xe Yamaha đã mượn rồi một mình ra sân bay. Rồi thì 
mọi người cũng lần lượt lên xe đi. Lúc sau, Tự đèo tôi ra tiễn bạn. Đến phi trường 
thì cũng vừa lúc mọi người làm thủ tục chck-in. Bác Việt cũng ra tiễn mọi người 
liền sau đó ít phút. Trời bên ngoài vẫn đang gió, đang mưa. Ôi buổi chia tay sao 
đườm đượm buồn, mới ngày nào tiếng cười rộn rã trên xe suốt cuộc hành trình dài, 
giờ chỉ còn mình tôi ở lại. Mưa gió cũng góp phần lúc tiễn đưa cho thêm lạnh lẽo. 

  
Máy bay bị delay nửa tiếng, nửa tiếng để bên nhau tiếp đến khi thực sự chia 

tay. Tối đến, phía Saigon báo “Đã về đến nhà”. Đã hơn 8 giờ tối, chắc máy bay lại 
delay thêm nữa. 

Đêm nằm ở nhà bác Tự, tôi rơi vào giấc ngủ rất nhanh, mai còn đi Huế. 

(Xem tiếp phần độc hành ở Huế của tôi) 


