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ta” để hưởng mùi vị cuộc đời! Nhiều khi biết được : thế 
nào là “thú đau thương” không chừng?

Có người thì từng cặp từng cặp dung dăng dung 
dẻ trên những con đường chính đông người (nhất là 
đường Độc Lập), cứ cái cảnh đi lên đi xuống như vậy 
cũng đủ để những chàng si tình, chập chững bước vào 
đời, đắm say trong mộng đẹp!

Có người thì dạo biển,  tắm biển, hay nằm ngắm 
mây trời trên những chiếc ghế bố cho mướn ngoài bãi 
biển rồi thả hồn theo mây nước, mà mộng mà mơ. Ôi 
cuộc đời đẹp sao!

Có khoảng trên dưới 10 Ki Ốt nơi đây thì phải? 
Tha hồ mà thưởng thức những món thịt rừng và hải 
sản, hay giải khát những trái dừa ngọt lịm, thơm ngát 
mùi thơm của nước dừa, và mùi thơm nồng của gió 
biển đưa lại, rồi ngắm những nàng thiếu nữ diễm kiều 
và khiêu gợi trong những bộ quần áo tắm thời trang 
đang thuớt tha dạo chơi, vui đùa trên bãi biển, hoặc vẫy 
gọi những gánh bán tàu hũ đến để xì xụp những chén 
tàu hũ nóng hổi và cay mùi gừng, một món ăn rẻ tiền 
nhưng ai ăn cũng thích! Nhất là vào những lúc tiết trời 
trở lạnh, mà thưởng thức món tuyệt hảo này, thì tuyệt 
cú mèo đấy, chứ phải chơi sao?

Cũng có người thích văn chương chữ nghĩa thì 
tạt vào những tiệm sách để đọc miễn phí tại chỗ, tha hồ 
mà lựa, ưng ý thì mua, chẳng ưng thì đọc ké cũng chẳng 
ai làm phiền não. Tha hồ mà nhét cả một “bồ chữ” vào 
người!

Nha Trang có nhiều tiệm 
sách lớn như: Kim anh, Hoa 
sen, Văn lang, Phước thành, 
Nguyễn Lê, Vĩnh an Thành, Đắc 
Lực, lúc nào cũng dập dìu tài tử 
giai nhân, người mua cũng lắm, 
người xem cũng nhiều (cái học 
là vốn quý, cái đọc “chùa” càng 
quý hơn! )

Thời Sinh viên Sĩ Quan ai 
chẳng thích chụp hình, ông chủ 
tiệm hình Thọ Chương đường 
Quang Trung đã có sáng ý, ngoại giao cùng Trung tâm 
huấn luyện, cứ mỗi kỳ lễ lạc, hoặc những lúc đặc biệt 
như : mới vào quân ngũ, mới còn là Khóa sinh, mới 
gắn Alpha, mới ra trường… là vào chụp hình lia lịa, rồi 
bán cho các khóa sinh những tấm hình chụp lưu niệm, 
ai cũng hả hê lắm! Người được chụp thì có cơ hội khoe 
với người,  với đời…Còn người chụp thì có cơ hội làm 
giàu hơn thêm!

Ố là là! Hai ta cùng thích?

Gần cổng ra vào Quân Trường, có để một cái máy 
bay F8( bear cat), hầu hết những Sinh Viên Sĩ Quan 
Không Quân đều hiên ngang đứng chụp kỷ niệm tại 
đây, để lưu niệm cũng có mà để lấy le với đời, với người 
tình cũng chẳng phải là ngoa!? Hồi ấy ai cũng tranh 
nhau chụp,  ai cũng muốn có hình…Vậy mà đến nay 
mấy ai còn giữ được!?

Có một tiệm hình nữa, mang tên Kim Môn ở 
đường Độc Lập, chủ nhân cũng là tay điệu nghệ, chụp 
những bức hình rất sắc sảo, và chiều ý khách tối đa, nên 
được chúng tôi chiếu cố rất kỹ.

Người nào cần phù hiệu, cấp bậc, huy chương 
thì cứ việc tà tà đến tiệm Đồng Nhơn đường Phan bội 
Châu là tha hồ mà mua, mà lựa. 

Mục ẩm thực tại thành phố Nha Trang thì thật là 
đa dạng: 

Muốn ăn các món Việt, Tây, Tàu thì mời vào Dân 
Thiên, Đồng Khánh, ở đường Độc lập, sang hơn thì vào 
La Fregate cạnh ty Bưu điện….

Muốn ăn mì, bánh bao, thì đến Đông thành, Hòa 
ký, 

Muốn ăn phở thì đến tiệm phở Hợp Lợi đường 
Lý thánh Tôn,

Muốn ăn nem chả Ninh Hòa thì đến đường Trần 
quý Cáp…

Muốn no bụng, lại bình dân hợp túi tiền, thì đến 
quán cơm Thọ Lộc 1, hoặc Thọ Lộc 2 đường Công 

Quán.
Muốn ăn gỏi cá thì đến 

cầu Hà Ra..
Hoặc muốn hưởng 

mùi vị ngọt ngào của những 
ly kem thì ghé vào tiệm kem 
Hòa Khánh, cạnh tiệm sách 
Nguyễn Lê, ăn kem mà có 
người đẹp ngồi bên, hai ta 
cùng ăn chung một ly kem, 
vừa khúc khích cười vui…Thì 
quên cả chết mất thôi quý vị 
nhỉ?!

Ai muốn tham quan những danh lam thắng cảnh 
thì hãy đến Cầu xóm Bóng, Tháp Bà, Hòn Chồng, hoặc 
vào thăm thành cổ Diên Khánh, hay thăm suối Tiên ở 
Cam Lâm, thăm cảnh Ba Hồ ở làng Phú Hữu.

Ôi thôi! Biết bao nhiêu điều hay lạ, biết bao nhiêu 
cảnh hữu tình, biết bao nhiêu điều hưởng thụ. Nha 
Trang muôn đời vẫn là những niềm lưu luyến chẳng 
phải của riêng tôi?

Chúng tôi đến Nha Trang với nhiều hoài bão của 


