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 " Con Öi häy ngÛ cho say  
    MË Çi g†i gió , kéo mây cho tr©i " 
Có phäi vì l©i ru réo g†i gió mây Çó , Çä làm cho miŠn Trung Ç¡m chìm trong cÖn mÜa 
nguÒn , nÜ§c lÛ , giông bäo quanh næm ..... RÒi MË låi than  
  " Tr©i hành cÖn løt m‡i næm  
   ............... 
NghËn ngào tØ mái tranh Ç‰n bøi tre già , dÜ§i cÖn mÜa tÀm tä  và b¡t ÇÀu låi lû løt kéo vŠ 
, rÒi mang Çi tÃt cä vŠ v§i bi‹n khÖi . 
MiŠn Trung là Çâu ? Là cái Çòn gánh , n¥ng gánh B¡c Nam hai ÇÀu ,và là bao lÖn cûa 
Thái Bình DÜÖng , eo bi‹n . 
NÜ§c VN träi dài trên 2000km , chi‰m tr†n vËn b© bi‹n Çông cûa bàn Çäo ñông DÜÖng , 
n¢m ngay trên khu v¿c gió ñông Nam , luÒn khí quy‹n tØng làm mÜa gió trên quä ÇÎa cÀu 
này . 
 " Tr©i hè hây hÅy gió NÒm ñông  
    Thi‰u n» n¢m trÜa quá giÃc nÒng " 
trong bài " Thi‰u n» ngÛ ngày cûa HÒ Xuân HÜÖng . 
- Gió NÒm ñông , là gió Tây Nam  
- Gió tØ hÜ§ng Nam th°i lên , là gió NÒm 
- TØ hÜ§ng ñông th°i vào , là gió ChÜ§ng  
- TØ hÜ§ng B¡c xuÓng , là gió BÃc  
- TØ hÜ§ng Tây , là gió Tây .( NgÜ©i miŠn Trung , B¡c g†i là gió Lào ) 
Çây là luÒn gió nóng gay g¡t nhÜ muÓn thiu ÇÓt miŠn Trung . 
Gió ñông , hay gió ChÜ§ng , sinh ra do bÀu khí quy‹n không theo kÎp vòng quay cûa trái 
ÇÃt , theo phÜÖng hÜ§ng Tây ñông quanh ÇÜ©ng xích Çåo . 
VŠ phiá B¡c bán cÀu , gió này ÇÜ®c k‹ theo phÜÖng vÎ ñông B¡c , th°i chênh ch‰ch vŠ 
hÜ§ng Tây Nam . Vì th‰ tÃt cä các quÓc gia trên thŠm løc ÇÎa phiá ñông cûa Bi‹n hay bÎ 
lÛ løt , bäo tÓ hoành hành .  
N‰u thiŒn ác , không có ranh gi§i , thì s¿ håi cûa gió ñông Nam cÛng không có biên 
cÜÖng . 
LuÒn gió Ãy Çä chuyên chª mÜa vŠ tÜ§i kh¡p bán Çäo ñông DÜÖng , tåo nên m¶t vùng 
Üu Çäi cûa thiên nhiên , v§i nh»ng cánh rØng nhiŒt Ç§i xanh th£m mênh mông , nh»ng 
ÇÒng lúa bao la bát ngát , vÜ©n cây trái xum xuê , thì ng†n gió này cÛng thÜ©ng Çem bäo 
tÓ vŠ gây thäm h†a cho däy ÇÃt miŠn Trung vÓn cày lên sÕi Çá . 
 Nh»ng cÖn bäo hoành hành MiŠn Trung ÇŠu sinh ra tØ ng†n gió ñông Nam , vào lúc hÖi 
nÜ§c bÓc nhanh , tåo thành bäo nhiŒt Ç§i , và phát xuÃt tØ phiá ñông quÀn Çäo TrÜ©ng 
Sa , theo hÜ§ng Tây B¡c th°i vŠ . 
 Các tÌnh miŠn Trung träi dài trên phÀn lÒi ra cûa ch»  " S ", trên l¶ trình hành hÜÖng cûa 
bäo tÓ Çi qua . 



 Trung tâm bäo , gió xoáy , có khi Ç‰n ba , bÓn træm cây sÓ là thÜ©ng . Tuy nhiên không 
phäi bÃt cÙ cÖn bäo nào cÛng ghé b‰n Thùy DÜÖng , lên b© du sÖn , ngoån thûy . Mà hÀu 
h‰t ÇŠu chìm xuÓng tØ ngoài khÖi , hay chuy‹n hÜ§ng , rÒi mÃt tích trong vÎnh B¡c ViŒt , 
chÌ còn låi vài con nhån låc bÀy ghé vào b© mua Ç« vài chi‰c nón bài thÖ . 
 Cho Ç‰n hôm nay tôi vÄn chÜa hi‹u tåi sao nh»ng cÖn bäo Ãy toàn mang tên ngÜ©i ÇËp 
nhÜ : Caroline , Linda ..VV..   
 ñä là bäo thì nó không bao gi© quên mang theo m¶t lÜ®ng nÜ§c kh°ng lÒ , Ç° trúc xuÓng 
däy TrÜ©ng SÖn . T°ng lÜ®ng nÜ§c mÜa ÇÜ®c giº låi trong các thung lûng chen chúc giºa 
nh»ng ng†n núi cao ngÃt tr©i , v§i rØng cây bao b¶c chung quanh . 
 Khi nÜ§c trong thung lÛng dâng cao quá sÙc d¿ tr» , cùng s¿ ngæn chÆn cûa cây rØng , 
thì nÜ§c phá vª tÃt cä thoát ra ngoài ... HÖn nºa vì nån phá rØng bØa baÌ , thung lÛng 
không còn sÙc chÙa nÜ§c cûa nh»ng cÖn mÜa tÀm tä , dai d£ng hàng tuÀn . RØng cây trª 
thành y‰u §t , không còn Çû sÙc làm công viŒc gác c°ng mà các vÎ Lâm ThÀn giao phó , 
th‰ là câu tÙc nÜ§c vª b© dÜ®c hình thành ... 
 MiŠn Trung là däy ÇÃt hËp ven bi‹n , d¿a sát vào däy TrÜ©ng SÖn , - NhÜ Quäng TrÎ , chÌ 
chØng 60km , mà núi rØng Çä chi‰m h‰t 2/ 3 ÇÃt Çai , th‰ ÇÃt låi nghiêng nghiêng , xuôi 
vŠ phía bi‹n , låi là vùng ÇÒi núi cao thÃp bÃt ÇÎnh , Çó cÛng là m¶t trong nh»ng lš do 
quang tr†ng cho lÛ løt kéo vŠ , hoành hành vùng ÇÃt thÃp , ho¥c vùng ven sông , nÖi quy 
tø dân cÜ Çông Çäo nhÃt . 
 NÜ§c vª b© tØ núi cao Ò åt thoát ra ngoài , v§i tÃt cä sÙc månh tiŠm næng cûa nó trong 
cÖn giÆn d» , ùa nhau theo vùng ÇÃt thÃp Ç‹ tìm ÇÜ©ng ra khÖi trª låi .DÌ nhiên sÙc nÜ§c 
cuÓn Ãy ai có th‹ nói lÃy gì Ç‹ cän ngæn , và ... rÒi con nÜ§c kh°ng lÒ ngang nhiên mang 
theo tÃt cä nh»ng gì trong tÀm tay v§i . 
 HÀu h‰t nh»ng con sông nÖi nÀy , tuy bŠ ngang có khá r¶ng , nhÜng lòng sông rÃt cån,  
mùa khô Çáy sông hiŒn ra , ta chÌ còn thÃy dòng nÜ§c nhÕ  thôi . 
 NhÜ :  Sông ñà N¤ng ª Tuy Hòa  
          -Sông Ba , ª Qui NhÖn  
          -Sông Trà Khúc , ª Quäng Ngãi  
          -Sông Thu BÒn, ª Quäng Nam , ÇŠu cån ... 
-Sông HÜÖng , ª Hu‰ . 
-Sông Thåch Hän , ª Quäng TrÎ , hai sông này còn có nÜ§c quanh næm . 
Duy nhÃt sông Hàn , ñà N£ng là khá sâu hÖn cä ..... Bªi khä næng nông cån Ãy cûa các 
giòng sông miŠn Trung , nên sông không Çû sÙc giäi tÕa lÜ®ng nÜ§c kh°ng lÒ vô tiŠn 
khoáng hÆu Ãy . ñä th‰, hai bên b© không có cây cÓi nhÜ sông råch ª miŠn Nam , hÀu 
ngæn chÆn b§t giòng thác lÛ,  th‰ là con nÜ§c hung tàn m¥c sÙc tung hoành .  
 M¶t trª ngåi thÙ hai nºa là QuÓc l¶ I , d†c theo miŠn duyên häi Ãy , vô tình làm thành m¶t 
vách ngæn cän nÜ§c låi vùng trên , nên m¥t nÜ§c låi ÇÜ®c dÎp dâng cao lên thành løt.  
 Sau Çó chàng Thûy Tinh miŠn núi giÆn d°i xua quân Çi Çánh phá cÀu ÇÜ©ng ... Khi cÀu 
sÆp , ÇÜ©ng lª , nÜ§c tha hÒ tÃn công vŠ phía trÜ§c , khi Çi ngang qua làng måc nó không 
quên khŠu tay vÖ vét thêm vài mái nhà còn xót låi . 
 ñ®t thÙ ba, trÜ§c khi trÀm mình vào bi‹n khÖi , nÜ§c lÛ phäi ra công Çánh phá  b© cát cao 
d†c theo b© bi‹n , b© cát này do cát bi‹n bay vào ,Çøng các hàng dØa, thông , tre , mà 
ngÜ©i dân trÒng Ç‹ chÓng låi s¿ xâm th¿c cûa cát . NhÜ vÆy b© cát Çã bi‰n thành tÜ©ng 



Çê , khi nÜ§c lÛ Ç‰n Çây , m¶t lÀn nºa kh¿ng låi , rÒi låi hûn høt công phá tØng mái nhà , 
con gà , con chó , tØng Ç†t cây , cành lá ..... RÒi v¶i vä lao ra bi‹n khÖi , lÛ løt chÌ bÕ låi 
nh»ng gì n¥ng nŠ không th‹ mang theo . Nó không quên trình v§i bi‹n MË nh»ng mÓi 
tình thÖ m¶ng cûa các  cô thôn n» núi Ng¿ sông Trà , cùng nh»ng chàng trai xÙ Quäng  
Løt l¶i bäo tÓ Çi qua nhÜ " Gone with the wind " , cuÓn theo chiŠu gió . Còn låi gì Çây dÜ§i 
sÙc nóng gay g¡t mà ng†n gió Lào mang Ç‰n tØ phía Tây , nhÜ trä thù nhÜ muÓn thiu ÇÓt 
h‰t nh»ng gì còn xót låi . MÀm non ÇÆu b¡p , lúa khoai , vØa m§i Çæm chÒi lên khÕi m¥t 
ÇÃt , v¶i úa tàn , không kÎp mª m¡t trông xem s¿ tiêu ÇiŠu còn låi sau trÆn gi¥t nÜ§c . 
MiŠn Trung vÓn là däy däy ÇÃt hËp , m¶t bên là thŠm núi phû l§p ÇÃt mÕng manh , thÆt 
xÙng v§i câu " ñÃt cày lên sÕi Çá " . Ven bi‹n thì bÎ s¿ xâm th¿c cûa cát , có khi vùi lÃp 
luôn cä nh»ng cánh ÇÒng eo hËp . 
Nh»ng b© cát dài tØ vÎnh Cam Ranh Ç‰n Nha Trang , tØ Çèo Cä Ç‰n Tuy Hòa , sông CÀu 
, Qui NhÖn. TØ cºa ThuÆn An d†c theo Phá Tam Giang , Ç‰n gÀn Quäng TrÎ . ñoån dài 
khoäng 400km,  song song b© cát Ãy , có th‹ khi xÜa là ÇÒng ru¶ng , bây gi© Çã trª thành 
d†c dài phÀn Sa Måc nhÕ ven bi‹n . Mùa n¡ng sÙc nóng Ç‰n kinh hÒn , n¡ng nhÜ cháy , 
cÕ sÆy , lao Ç‰ còn m¶c không n°i , huÓng gì cây lúa mình håt , xÜÖng mai . 
MiŠn Trung tr©i hành cÖn løt m‡i næm chÜa Çû , n¡ng nung ngÜ©i chÜa Çû , còn là vùng 
hÕa tuy‰n cûa cu¶c chi‰n tÜÖng tàn nºa , còn nh»ng bu°i rùng mình , nhäy d¿ng bªi 
ti‰ng thét gào træn trª cûa bao nhiêu loåt B52 oan tåc . Bao nhiêu nhà cºa rung rinh ÇuÓi 
sÙc ngä søm cûa hÕa ti‹n 122 ly rót vào thành phÓ  
 ñêm hôm nào cÛng th‰ , nhìn xa xa , nh»ng chùm sao bæng r§t xuÓng rØng già , tÃp theo 
chÆp ch©n ánh lºa soi sáng chân tr©i cûa nh»ng tr¿c thæng vÕ trang Çang nhä Çån , và 
hÕa ti‹n công phá møc tiêu . ñâu chÌ th‰ , súng phòng không Çû loåi , Çû tÀm cæng ra 
mång lÜ§i ÇÕ r¿c tr©i trä Çûa . N‰u bån Çä xem trÆn chi‰n vÎnh Gof , xÙ • RÆp trên màn 
änh truyŠn hình , thì miŠn Trung VN còn cháy ÇÕ hÖn b¶i phÀn , tØng Çêm tØng Çêm nhÜ 
vÆy . 
MiŠn Trung vÆy Çó , v§i Çåi l¶ kinh hoàng , v§i dòng sông HÜÖng mÖ m¶ng tØng trôi n°i 
cä ngàn bài thÖ, mang ÇÀy nh»ng hÒn lÄn xác . 
 ñÃt ThÀn Kinh mà , cûa Nhä Ca  trong " MÜa rÖi trên cây sÀu Çông " , cûa " Tóc mai s®i 
d¡n s®i dài .. Cûa mùa Hè ñÕ Lºa - cûa giäi khæn sô cho Hu‰ .... Và ta cÛng có các Công 
TÀn Tôn N» NguyÍn Ti‹u Bích , mà tên dài d¢n d¥t bäy chº, vØa Çû cho thi sÌ nhÆp ÇŠ 
bài thÖ ñÜ©ng luÆt phäi không bån !!!!!  
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