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Hôm nay �ã là 30-12-2003 n�m tàn và T�t 
Vi�t Nam c�ng s	p ��n, tôi v
n còn ngao du � 
mi�n Trung trong chuy�n v� VN ngh cu�i 
n�m nhân d�p s� tôi, hãng bà xã và tr��ng 
th�ng con ��u �óng c�a. Sáng nay d�y s�m 
m� c�a c�n phòng � khách s�n Palmira Resort 
vùng M�i Né tnh Bình Thu�n, m�t tr�i v�a 
m�c còn l�p lánh trên m�t bi�n n�i chân tr�i 
nhi�u mây. Trong lúc ch� nhà hàng d�n �n 
sáng lúc 6 gi� 30 chúng tôi ra d�o b� bi�n sau 
khách s�n. Cô gái bán quán �n bên kia ���ng 
ngang khách s�n mà th�ng con tôi nói chuy�n 
hôm qua �ang n�m �	p cát trên ng��i g�n n�i 
m�c n��c bi�n �ang lên xu�ng. Có l� �	p cát 
bu i sáng là m!t cách duy trì s"c kho# hay 
d�$ng da gì �ó c%a cô ta. Tôi ch&p hình nh�ng 
cô ta m	c c$ kêu ��ng ch&p và ngh'o ��u �� 
không th�y m�t. G�n �ó vài ph& n( �ang �ào 
d��i l�p cát ��t �� tìm nh(ng con nghêu sò 
nh) b�ng ��u ngón tay. Nghêu nh) nh� v�y 
th�t �âu có bao nhiêu mà h� ph*i m�t h�n m�y 
ti�ng �+ng h+ �� �ào ch�a ��,c m!t tô nh�a! 

Chúng tôi lên b� vào khu khách s�n, b(a �n 
sáng Buffet ��,c d�n trong v��n d�a c�ng khá 
nên th�. C�ng tr"ng chiên �p la hay omelet, 
bánh mì Pháp, sausage, bún bò Hu� và trái 
cây. Th"c u�ng thì cà phê, s(a t��i, cam v	t 
và trà. Cà phê � VN thì n�i nào c�ng ngon vì 
là cà phê Ban Mê Thu!t, � nh(ng quán bình 
dân va hè m-i ly cà phê s(a kho*ng 2 ngàn 
�+ng ch b�ng 13 xu M.! Hi�n nay � Sài Gòn 
�ang có phong trào m� ti�m cà phê “Deluxe” 
v�i nh(ng b*ng hi�u nghe r�t l� nh� Window, 
N’Nice,Yesterday, Cát Ð�ng…L�i trang hoàng 
trong ti�m c�ng r�t “�n t�,ng” và giá c* c�ng 
r�t khó quên và có nhi�u n�i nh� trên các tòa 
cao �c, ph*i tr* b�ng �ô la ch" không nh�n 
ti�n Vi�t! 

Ð/0NG RA NHA TRANG 

Xe chúng tôi tr� v� Phan Thi�t r+i r� m�t 
vào qu�c l! 1 �� �i Nha Trang. Vùng này ít 
m�a nh�t VN nên nhà c�a th�a th�t, quanh 
nhà tr+ng nhi�u thanh long là m!t lo�i x��ng 
r+ng ít c�n n��c, có trái màu �), da có v*y 
nh� da r+ng, ru!t tr	ng �n dòn ng�t và h�i 
chua. Lo�i cây này leo bám r�t nhanh, leo ��n 
�âu là �âm r1 ra qu�n l�y thân cây nó leo 
nhi�u khi khi�n cây kia không s�ng n i. Theo 
nh(ng ng��i tr+ng � VN cho bi�t nhánh nào 
�ã ra trái xong thì không bao gi� có trái n(a và 
nên c	t b) �� cây �âm nhánh khác. 2 Qu�n 
Cam có ng��i cho tôi m!t ch�u thanh long, tôi 
tr+ng hai n�m nay, cây thì m�nh m� xanh t�t 
leo bám lên t��ng nh�ng không có trái? Ch	c 
là tôi bón l!n phân ch�ng?  

Xe qua th� tr�n nh) Phan Rí C�a c�ng v
n 
là vùng khô c�n �á s)i, l�a th�a nhà c�a. Ð�n 
V3nh H*o m!t vùng núi cao có con su�i mà 
tr��c 1975 n i ti�ng v� n��c su�i V3nh H*o. 
Ð�n �ây con ���ng xuyên Vi�t g�p l�i bi�n và 
ôm vòng theo b� bi�n. N��c xanh sóng b�c và 
nh(ng hòn �á tròn t� s��n núi ch�y ra t�i b� 
bi�n. Ðây là bãi bi�n Cà Ná  m!t ��a �i�m du 
l�ch mà 10 n�m tr��c khách “ba lô” r�t �a 
chu!ng vì thiên nhiên v	ng v# nên nhà n��c 
xây khu khách s�n t�i �ây nh�ng hôm nay qua 
�ây trông r�t v	ng l�ng không có khách, không 
th�y xe c!, có l� vì thi�u màu xanh cây c�i hay 
ngày nay có nhi�u ��a �i�m khác thu hút h�n? 

R�i Cà Ná con ���ng �- d�c �i sâu vào ��t 
li�n, b	t ��u vào ph�n ��t tnh Ninh Thu�n và 
���ng xe l�a ch�y song song v�i ���ng xe 
h�i. Vùng ��t n�y v
n còn nghèo, ��t �ai cát 
tr	ng, cây c�i không cao, m!t vài xóm nhà h� 
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làm n��c m	m, m	m ru�c. Xe qua Phan Rang 
nh�ng �i theo con ���ng m�i phía ngoài, 
không ch�y qua thành ph�. Qua �ây tôi nh� 
��n ông Nguy1n V�n Thi�u, th�i cu!c ��a �4y 
m!t th�i làm T ng Th�ng  nay �ã ra ng��i 
thiên c . Làng c%a ông ta là làng Ninh Ch( 
c�a vào Ð�m Nai phía Ðông B	c thành ph� 
Phan Rang. Th� xã Phan Rang tính luôn th� 
tr�n Tháp Chàm l�i nh) h�n Phan Thi�t ch có 
148 ngàn dân trong khi Phan Thi�t 190 ngàn 
dân. Có l� vì là vùng ít m�a nh�t � Vi�t Nam, 
�+ng b�ng quá h'p vì núi nhô ra g�n t�i bi�n. 
Ru!ng lúa ch tr+ng ��,c � quanh tnh l5, cây 
lúa vàng úa ch cao �! vài ba t�c ch" không 
cao l�n xanh m��t nh� trong Nam. 

Xe ngang qua V�nh Cam Ranh t"c vào 
ph�n ��t tnh Khánh Hòa. Dân s� Cam Ranh 
ngày nay là 198 ngàn ng��i v�,t kh)i Phan 
Thi�t và Phan Rang. Cam Ranh 
có h*i c*ng r�t sâu tàu l�n vi1n 
d��ng c�p b�n d1 dàng, trong 
cu!c chi�n tr��c 1975 quân �!i 
M. �ã dùng n�i �ây làm c�n c". 
Sau chi�n tranh Nga thuê l�i và 
�ã mãn h,p �+ng, bây gi� c*ng 
Cam Ranh �ang b) ngõ ch�a 
bi�t dùng làm vi�c gì? Mu�n cho 
Hoa K6 thuê nh�ng không ��,c 
dùng vào m&c �ích quân s�  nh� 
tr��c kia vì e ng�i Trung Qu�c. 
Còn dùng v�i m&c �ích kinh t� 
thì vùng này còn nghèo, k. ngh� 
ch�a có, ti�m n�ng kinh t� ch có 
du l�ch và h*i s*n nh�ng không 
nhi�u. Du l�ch thì � Nha Trang 
ch" Cam Ranh không có c*nh 
�'p. Do �ó h*i c*ng r�t t�t 
nh�ng �ành ph*i b) tr�ng! G�n 200 ngàn dân 
s�ng trong tình tr�ng ch� �,i và ��p � i qua 
ngày b�ng cách nuôi tôm hùm, nuôi cua 
bi�n… 

Ð��ng t� Cam Ranh ��n Nha Trang 
kho*ng 50 cây s� nh�ng không �i c�p theo b� 
bi�n ��,c cho g�n h�n vì b� �i� th� núi và ��m 
án ng( mà ph*i vòng qua Diên Khánh r+i m�i 
�i th7ng v� h��ng Ðông mà t�i Nha Trang. 
T�i Diên Khánh sát qu�c l! có m!t cây ��i th& 

to l�n hàng tr�m n�m. Diên Khánh c�ng còn di 
tích c  thành mà chúng tôi không ghé qua. 

 

NHÀ TH0  ÐÁ NHA TRANG 

Vào thành ph� Nha Trang thì �ã tr�a, xe 
��u l�i d��i chân �+i th�p và chúng tôi men 
theo con ���ng lát �á vuông xoáy trôn �c lên 
vi�ng nhà th�. D�c theo con ���ng d�c là 
t�,ng các thánh, nh(ng bia �á t� �n c%a giáo 
h(u và cây c*nh r�t �'p. Nh(ng cây cau ki�ng 
thân �m tong teo có trái màu �), nh(ng cây 
cau b&ng thân phình to � VN ng��i ta g�i là 
C�u Champagne và nh(ng g�c thiên tu� (Sago 
Palm) hàng tr�m n�m. Vùng Nha Trang có lo�i 
thiên tu� lá d'p m�c � nh(ng vùng m�a ít mà 
� Cali vài Nursery c�ng có bán, giá r�t �	t vài 

tr�m �ô la cho cây 10 gallons, tên là Mexican 
Sago Palm. Japannese Nursery � ���ng 
Tustin, phía B	c Katella thu!c thành ph� 
Orange c�ng có bán Mexican Sago Palm 
(500$ lo�i 25 gallons) và Champagne Palm 
(1,000$ cây 25 gallons). Nhà th� chánh toà 
Nha Trang ��,c xây cách nay g�n m!t tr�m 
n�m trên ng�n �+i th�p g�n ga xe l�a, có ki�n 
trúc Âu Châu th�i trung c , xây b�ng �á xanh. 
Nhà th� không l�n nh�ng dáng v# c  kính, 
thanh t�nh. 

 

Nhà Th� Nha Trang 
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Chúng tôi m*i mê quay phim, ch&p hình thì 

3 v� cao niên nam có, n( có cho hay nhà th� 
s	p �óng c ng, các c& v� ngh tr�a, 2 gi� s� 
m� c�a l�i. Chúng tôi �ành ra theo �� các c& 
khóa c ng l�i ra v�, ti�c ch�a ��,c vào bên 
trong nhà th� th�m vi�ng c�ng nh� ch�a ��,c 
�"ng trên sân nhà th� nhìn bao quát thành ph� 
Nha Trang. N�i �ây nhìn v� h��ng Tây s� 
th�y t�,ng Ph�t Thích Ca ng+i tòa sen � ng�n 
núi chùa Long S�n. 

 

THÀNH PH8 NHA TRANG 

Nha Trang ngày càng n i ti�ng là m!t ��a 
�i�m du l�ch r�t lôi cu�n du khách. B� bi�n 
n��c xanh cát tr	ng dài 7 cây s� v�i hàng d�a 
xanh th� m!ng và hàng ch&c khách s�n thanh 
l�ch n�m d�c theo b� bi�n. N	ng �m quanh 

n�m và b�u tr�i trong xanh v�i nh(ng làn gió 
mát làm s*ng khoái lòng ng��i. Ngoài kh�i 
Nha Trang còn có nh(ng h*i �*o hoang v	ng, 
bi�n n��c trong xanh r�t thích h,p cho nh(ng 
ng��i mu�n ngh ng�i th� giãn tinh th�n hay 
nh(ng ng��i thích l�n xu�ng bi�n chiêm 
ng�$ng c*nh san hô và nh(ng �àn cá nhi�u 
màu. Ngoài ra Nha Trang còn có Tháp Bà c  
x�a, huy�n bí, Hòn Ch+ng ngo�n m&c nên th� 
và Ninh Hòa �*o kh và su�i n��c nóng trong 
c*nh núi r�ng thiên nhiên. 

Hi�n nay Nha Trang là m!t thành ph� bi�n 
thanh l�ch nh�t Vi�t Nam, dân s� 331 ngàn 
ng��i. Du khách ��n Nha Trang r�t thu�n ti�n 
vì Nha Trang n�m ngay trên qu�c l! s� 1 n�i 
li�n hai mi�n Nam B	c và ���ng h)a xa c�ng 
v�y m-i ngày có nh(ng chuy�n xe t�c hành có 
gi��ng ng% và quán �n trên �oàn tàu. Ð��ng 
hàng không, phi tr��ng ngay t�i thành ph� và 
m-i ngày ��u có nh(ng chuy�n bay ��n các 
thành ph� l�n � VN. 

T� nhà th� theo con ���ng l�n Lê Thánh 
Tôn chúng tôi �i th7ng ra bi�n. Cu�i ���ng 
n�i b� bi�n là Ðài Li�t S3 và m!t qu*ng tr��ng 
l�n có sân kh�u. Bên kia ���ng m!t ngôi nhà 
m�i xây, to l�n ki�n trúc La Mã s�n tr	ng phía 
tr��c có nh(ng t�,ng ng��i c�ng theo l�i 
t�,ng La Mã nh�ng l�i ng��i Ðông Ph��ng. 
Vì không có b*ng hi�u nên không bi�t là nhà 
gì? Khách s�n thì không có v# khách s�n vì 

c�a �óng, khách s�n luôn m� 
r!ng c�a �� �ón khách? R�p hát 
thì c�ng không ph*i. Sau này h)i 
m!t thanh niên dáng d�p có v# 
sinh viên m�i bi�t �ó là h!i 
tr��ng c%a S� V�n Hóa Thông 
Tin tnh Khánh Hòa. 

Tôi vào khách s�n Nha Trang 
Lodge �� h)i m��n phòng. Tám 
n�m tr��c khi tôi ��n Nha Trang 
thì �ây là khách s�n m�i và sang 
tr�ng nh�t Nha Trang �+ng th�i 
c�ng là tòa nhà cao nh�t thành 
ph�. Khách s�n Nha Trang Lodge 
có 121 phòng v�i giá t� 50 ��n 
168 �ô la. H� ch còn phòng cho 
�êm nay thôi nh�ng chúng tôi thì 

� ��n hai ngày. H� ch khách s�n Yasaka c�ng 
trên ���ng Tr�n Phú và c�ng nhìn ra b� bi�n. 
Ðây là khách s�n m�i nh�t liên doanh v�i công 
ty khách s�n Nh�t, giá phòng c�ng t� 50 �ô la 
tr� lên. 2 �ây c�ng không có phòng. Th� là tôi 
��n khách s�n H*i Y�n, khách s�n lâu ��i nh�t 
Nha Trang. Tr��c n�m 1975 khách s�n này �ã 
có và là khách s�n l�n nh�t th�i �ó. H� cho tôi 
m��n m!t phòng l�n � trên l�u trong nh(ng 
c�n nhà phía sau khách s�n. Ðây là khu khách 
s�n H*i Y�n c% nay ��,c tân trang tr� l�i. 

 

Tháp Bà Nha Trang 
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Phòng có 3 gi��ng l�n v�i giá 450 ngàn �+ng 
(29 �ô la) m!t ngày. Khách s�n bao luôn b(a 
�n sáng Buffet tr� giá 20 ngàn �+ng m-i ng��i. 
Phòng trên l�u c�a s  có nh(ng nhánh ph�,ng 
v3 nhìn qua chi nhánh b�u �i�n ���ng Tr�n 
H�ng Ð�o. 

Nha Trang bây gi� có kho*ng 70 khách s�n. 
Khách s�n 5 sao thì có Ana Mandara (ngay b� 
bi�n g�n phi tr��ng) và Yasaka. Khách s�n 3 
sao thì có 5 khách s�n là Nha Trang Lodge, 
H*i Y�n, B*o Ð�i (nhà mát B*o Ð�i g�n C�u 
Ðá), Quê H��ng và Vi1n 
Ðông. T�t c* các khách s�n 
này ��u n�m trên con ���ng 
d�c theo b� bi�n là ���ng 
Tr�n Phú, tr��c 1975 là ���ng 
Ð!c L�p, con ���ng �'p nh�t 
Nha Trang có b� bi�n, công 
viên và nh(ng toà nhà công s� 
nh�  Toà Tnh, B�u Ði�n, 
Vi�n Pasteur, Nhà B*o Tàng, 
Tr��ng Cao Ð7ng S� Ph�m và 
nh(ng quán bar, cà phê c�nh 
nh(ng cây d�a r�t nên th� nh� 
� Hawaii. Tám n�m tôi tr� l�i, 
���ng Tr�n Phú có lu�ng hoa 
� gi(a l! �� ng�n �ôi hai chi�u 
l�u thông, các bar cà phê �ã b� 
d'p b�t ch còn vài cái tr��c 

H*i Y�n và Nha Trang Lodge 
mà thôi. Honda ôm, taxi không 
còn �,i khách trên lòng ���ng 
n(a. B� bi�n c�t nh(ng l�u 
tranh hình n�m có gh� b� cho 
du khách n�m. Phía B	c thành 
ph� con ���ng Tr�n Phú ��,c 
m� r!ng và cây c�u m�i b	c 
ngang c�a sông Cái Xóm Bóng 
��,c xây sát b� bi�n và công 
viên H*i Ð*o g�n C�u Xóm 
Bóng ��,c thành hình.  

Ðêm ��u tiên � Nha Trang, 
�i trên ���ng Tr�n Phú nhìn ra 
bi�n, ngày tr��c th�p thoáng 
ánh �èn leo lét c%a nh(ng ghe 
cá nh�ng bây gi� hàng �èn 
sáng r�c ngoài kh�i. Vì quên �i 

có Hòn Tre ngoài kia nên tôi ng�c nhiên không 
hi�u �èn gì? Ðèn c%a các ghe cá thì không th� 
có �! sáng �+ng b! và kho*ng cách ��u nh� 
v�y? Sáng hôm sau nhìn th�y núi Hòn Tre, bi�t 
hàng �èn th�y �êm qua là �èn bên �ó. Khi 
m��n tàu ra �*o Trí Nguyên và Hòn T�m, tôi 
m�i th�y nh(ng c!t �i�n ��,c d�ng gi(a bi�n 
� vùng C�u Ðá. Hóa ra các �*o ngoài kh�i 
Nha Trang �ã ��,c �i�n khí hoá. Tám n�m 
không tr� l�i Nha Trang �ã nhi�u thay � i  �.  

 
C�u M�i Xóm Chài 

 
C�u Tàu H� Cá Trí Nguyên 
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