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những chàng thanh niên sống trong thời loạn, thời của 
Chiến Tranh trải dài trên khắp non sông,

Sau khi hoàn tất phần Anh ngữ, nếu gặp tài khóa, 
cũng có thể là lúc chia tay với Nha Trang thương mến, 
cũng có người lận đận về hồ sơ an ninh, lận đận về Anh 
ngữ, hay về sức khoẻ, mà phải ở lâu trong Quân Trường, 
nhưng đến lúc phải xa Nha Trang ai ai cũng đều ắp đầy 
kỷ niệm với Nha Trang trong lòng.

Nha Trang lúc nào cũng nhiều mộng mơ, thánh 
thiện như những bãi cát trắng tinh của riêng mình, 
người đến rồi đi, người còn hay mất, Nha Trang vẫn 
luôn ngời sáng trong tâm tư và tình cảm của chúng ta…

Tiếc thay, ngày 30 tháng 04 năm 1975, đã như 
một nhát dao chém phạt ngang ngực những chàng trai 
trẻ yêu đời, yêu nước, đa số anh em chúng tôi chưa một 
lần có dịp về thăm lại Nha Trang, chẳng hiểu cảnh cũ 
còn không? Nhưng chắc chắn mọi người thì vẫn luôn 
luyến nhớ.

Mong sao có ngày hội ngộ để nỗi nhớ mong được 
xóa nhòa bằng những dòng lệ hạnh phúc trong ngày 
trùng phùng!?

Qua thông tin trên mạng lưới điện toán, tôi được 
rõ: Năm 2003, tổ chức Câu lạc Bộ các Vịnh đẹp nổi 
tiếng trên Thế giới đã họp tại Canada, đã công nhận 
Nha Trang là một trong 29 Vịnh đẹp nhất Thế giới.

Chao ôi! Sung sướng làm sao. khi được biết tin 
đó. Niềm tự hào dân tộc dội lên trong tôi, niềm hãnh 
diện vì đã có một thời gian, được gắn bó với Nha Trang 
làm tôi tự cảm thấy Yêu Nha Trang trong muôn vàn nỗi 
nhớ.

Nha Trang ơi! Khung trời thương nhớ của tôi ơi!

■ Nguyễn Viết Trường

Thế là mấy chục năm sau, tôi có dịp về lại 
Nha Trang, định cố tìm kiếm một chút không 
gian còn sót lại sau ngần ấy năm không một 
lần trở lại.

Con đường Lữ Gia dắt vào Phi Dũng, 
cổng sau của TTHL/KQ cũng đã đổi tên Lê 
hồng Phong và Phi Dũng trước đây với ngổn 
ngang kỷ niệm, bây giờ đã mọc lên một dãy 

phố nhếch nhác tạm bợ. Nha Trang quyến rũ ngày xưa với những con đường đất đỏ, ban đêm 
vàng ngệch loang loáng ánh đèn đường, thoang thoảng những giọng rao bán hàng đêm nghèn 
nghẹn xa xăm đến chạnh lòng! Đường Độc Lập với hai hàng dương (bây giờ đã bị chặt) quyến 
rũ lòng người, giờ chỉ còn bày ra những khối nhà beton khét nắng, chúng thi nhau mọc vội vã 
để khoe ra cái kệch cỡm của những loại nhà giàu ăn cướp. 

Biển vẫn trải dài cát trắng, vẫn phơi mình đến thèm muốn lại gần? Và ở một khoảnh khắc 
nào đó, tôi vẫn nhìn thấy mình bỗng trở nên xa lạ, cô đơn!...Nhìn bình minh mặt trời mọc lên 
từ biển, những dòng người hối hả nối đuôi nhau, họ giơ chân, múa tay theo những bài thể dục 
cổ truyền, họ nói chuyện huyên thuyên về một người nào đó vừa bị bỏ tù, hay một ông quan 
nào đó vừa bị ra tòa xử bắn!? Biển vẫn thế,v ẫn ôm trong mình những cô đơn thầm lặng, vẫn 
vuốt ve mãi vào bờ một cử chỉ âu yếm đã ngàn năm? Hoàng hôn về, cố níu kéo một vạt nắng 
cuối cùng, cháy xém trên những tường nhà cao tầng tội nghiệp, con người bước ra bancon thở 
phào nhẹ nhõm, cả một Nha Trang bỗng sáng rực ánh đèn, những con phố bắt đầu tấp nập, 
những chiếc xe hơi có giá hàng tỷ nối đuôi nhau... Họ đang đi tìm chỗ chi tiêu những đồng tiền 
ma quỷ, ở đâu đó bên kia con đường có ánh đèn nhà hàng rực rỡ, một vài thằng tây balô đang 
níu kéo những ả giang hồ mặt còn con nít!... Họ sẽ về đâu?? Nha Trang bây giờ như thế đó!!
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