
Lúc 4 giờ sáng, tiếng gọi nhau í ới để đi ngắm bình minh, cả đoàn du khách quốc 

tế có thị thực Vietnam visa cùng nhau tập trung trước một tảng đá lớn và chuẩn bị 

các đèn pin chiếu sáng. Tuy nhiên lần đi này vẫn còn mùa trăng nên ánh sáng bàn 

bạc chiếu rọi cả một vùng trời, gió biển cứ thổi vào từng đợt có cảm giác lành lạnh 

da thịt. Cả nhóm bắt đầu xuất phát leo qua mấy con dốc đá, cây bụi... chúng tôi đến 

một ghềnh đá trập trùng và bắt đầu công đoạn nhảy ghềnh. Sở dĩ gọi là nhảy ghềnh 

vì hoạt động di chuyển của mọi người chủ yếu nhảy từ ghềnh đá này qua ghềnh đá 

khác. Đây được xem là đoạn thử thách nhất đối với những ai muốn tận mắt chạm 

vào cột mốc cực Đông trên đất liền của tổ quốc và đón lấy ánh bình minh đầu tiên. 

Cả không gian đá như một ma trận đá giăng ra trước mắt, nhìn thôi đã có có cảm 

giác choáng ngợp và sợ hãi. Bằng quyết tâm của mình, cả đoàn khách du lịch bắt 

đầu chinh phục từng mỏm đá, nhảy từ ghềnh này sang ghềnh khác, lúc xuống tận 

hố sâu, lúc leo lên trên ghềnh đá cao nhất, hành trình cứ nhảy lên rồi sụp xuống 

khiến ai cũng mất sức và mệt mỏi. Tuy nhiên, việc nhảy ghềnh cũng rất thú vị mỗi 

lần chinh phục được một ghềnh đá là một lần du khách có cảm giác chiến thắng 

ngự trị trong lòng. Càng về khuya, không gian càng lặng lẽ ánh trăng nhô cao trên 

mặt biển, xa xa là những chiếc thuyền dong buồm ra khơi. Cả vùng biển bàn bạc 

một màu trắng và từng đợt sóng cứ thi nhau vỗ vào bờ rì rào. Nằm trên bãi cát 

trắng nhìn lên trời xanh với những vì sao đêm lấp lánh, lắng nghe âm vang của 

sóng biển mà lòng bình yên đến lạ, bao mệt mỏi dường như tan biến. Biển như 

truyền vào chúng tôi một nguồn năng lượng dạt dào để chinh phục những khó khăn 

trước mắt. 
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