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Dạo chơi Nam Du 

Phần một: Lên đường – Ngày thứ nhất 

Số tui mang mệnh “thân cư thê” trong tử vi nên không bao giờ dám cãi vợ, 
nàng mà giận dỗi, hờn mát nói vài tiếng là tui vội đi uống vài chai bia Saigon xanh 
45cl (rẻ nhất) về nằm lăn ra ngủ, khỏi nghe lời ta thán. Và cũng vì vậy nên dù biết 
sáng thứ bảy 18 vừa qua anh em sẽ cà phê nhiều chuyện ở Tao Đàn với con vịt 
quay của khăn tím “cua rang muối” Thìn và bia của Tài Đức tui không đến được. 
Bởi trước đó ba ngày nàng nhắc lại đi đảo Nam Du vào tối thứ sáu! Lệnh vợ làm 
sau quan tui dám cãi dù nghe đến đi đảo là hồn vía thằng Văn này lên mây. Vốn 
không biết bơi, sợ nước, kể cả nước trong phòng tắm thế mà vợ hiền lệnh đi đảo 
ngoài đại dương mông mênh thì trời ơi làm sao tỏ lời là anh… sợ biển? Cũng vì 
không biết bơi nên giữa năm 1973 Văn này thiếu điều lên lon trước anh em với chữ 
cố ở đầu khi suýt chết ở sông Bồ, cạnh cầu An Lỗ, cây số 17 (Hương Trà, Thừa 
Thiên). Không biết bơi, biết lội mà ham tắm sông, thấy đám Kiên trì về dù nhà ta 
cùng nhau nhảy xuống tắm, tui cũng ham vui nhào theo dù rằng bơi chó chưa đầy 3 
giây đã chìm. May nhờ tài xế chiếc GMC đưa anh em đi học pháo binh kè tui vào 
được. Hú hồn! Chuyến đi này theo dự tính trước đó của vợ hiền thì không có thằng 
Văn tui. Kế hoạch là vợ tui đi với một người bạn cùng làm trong hiệu quốc doanh 
nhiếp ảnh Bình Thạnh ngày xưa, cũng là em gái của một bạn tù ở Long Giao ngày 
trước, nhưng giờ chót cô ta bị tai nạn nhẹ, gãy ngón tay nên không đi được, thằng 
tui chỉ là kẻ thay thế thôi. Do vậy, ai có hỏi tui đi tốn hết bao nhiêu, tui không biết, 
chỉ biết từ đầu đến cuối thằng Văn tui chỉ tốn gói thuốc lá với cái bánh bao, chưa 
tới 50 ngàn tiền Việt. 

Tra trên Google mới biết (quần) đảo Nam Du cách Rạch Giá có 80km hà, tức 
là khoảng 44 – 45 dặm biển chứ mấy. Nghĩ đến ngồi ghe gỗ chạy xình xịch trên đại 
duong mà phát hoảng. Hồi đó, khi vừa ở trường đại học cải tạo về 1978 “được chỉ 
định nơi cư trú cho những người có thể gây nguy hại cho xã hội” xuống rừng U 
Minh Thượng thuộc An Biên, Kiên Giang, đi ghe qua cửa biển ở Tắc Cậu có chút 
xíu mà cứ tưởng phen này gởi xác cho cá tôm rồi. Chỉ vớt vát hy vọng rằng cả bao 
nhiêu người đi Nam Du rồi về vẫn an lành, ghe tàu chắc xôm hơn cũng bớt lo lắng 
nhưng trong lòng vẫn đánh lô tô. 

Vợ tui về sớm, lúc 8 giờ vì xe đón tại Kỳ Hòa 2 lúc 22giờ 30. Lấy nhau hơn 
30 năm tui hiểu rõ với ngần ấy thời gian không đủ cho nàng lấy đồ bỏ vào ba lô rồi 
lấy ra coi lại, cứ đóng mở khóa kéo ba lô hoài. Nếu có kéo dài đến sáng cũng thế 
thôi. Vợ hỏi Giờ này còn xe buýt không? Chuyên gia đi xe mấy tỷ tui đáp ngay  
rằng: Hết! Muốn đến điểm đón từ nhà phải đi xe số 54, giá 5.000đ/người mà 
chuyến chót là 30 giờ tối. Vợ buồn: Thôi, lâu lâu đi chơi, sang chút cũng được, đi 
taxi. Chín giờ đêm rồi, hai đứa con đi làm vẫn chưa về tới mà thấy vợ cứ đóng mở 
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ba lô hoài, phường nước mắm hâm tui hét lên: Có đi hay không để anh còn đi ngủ! 
Ngày thường thấy taxi qua lại trước mặt như sao sa nhưng khi cần đến thì đón hoài 
chẳng thấy đâu. Ra đến Kỳ Hòa gần nhà hát Hòa Bình ngồi chờ một lúc mà chẳng 
thấy xe đón đâu, vợ tôi mở điện thoại ra xem lại thì xe chờ ở Kỳ Hòa 2. Phải cuốc 
bộ thôi. Được một quảng thì điện thoại hỏi đang tới đâu thì được trả lời là “Đi bộ 
gần tới”. Cũng may chi có vài chục thước thôi. Xe chỉ chờ vợ chồng tui lên xe là 
lăn bánh. Công ty du lịch này tổ chức tour không dùng xe cơ hữu mà hợp đồng 
thuê xe đò giường nằm chạy đường Saigon – Rạch Giá cho tiện, khỏi phải chờ ở 
bờ cả gần hai ngày. Vì xe đò chở khách chạy cố định nên xe thoải mái vào bến xe 
miền Tây nhận thêm khách cùng đi rồi xuất bến bình thường. Khách hàng lên xe ở 
đây họ dẫn theo con nít khá đông, làm không khí nhộn nhịp hẳn lên. Đoàn du 
khách giờ có thảy 32 người lớn và 6 đứa con nít. Chút sau xe khởi hành bắt đầu leo 
cao tốc ra Trung Lương. Tôi ngồi giường đầu, ở giữa xe nên hóng được nhiều 
chuyện của hướng dẫn viên du lịch cùng tài xế, phụ xế. 

Hành trình xe không đi qua Sa Đéc để đến phà Vàm Cống mà theo lối Vĩnh 
Long – Cần Thơ để đến ngã ba Lộ Tẻ để đến Rạch Giá. Văn tui cũng mừng vì có 
dịp để nhìn lại lối vào Thới Lai ở Ô Môn vào năm nào khăn tím phe ta đi chiến 
dịch. Qua cầu Mỹ Thuận xe rẽ phải (hướng đi Sa Đéc) dừng ở quán Năm Ri để 
mọi người vệ sinh và ăn nhẹ lúc khuya, nếu cần rồi mới quay đầu trực chỉ Vĩnh 
Long. Lúc này đã 1 giờ đêm. Qua cầu Cần Thơ xe vào quận Ninh Kiều thẳng 
đường đến Long Xuyên. Tui ít ngủ khi đi xe đêm nên cố mở mắt trừng trừng để 
nhìn đường xưa lối cũ trong đêm để mơ màng vào thuở trai tráng đi chiến dịch 
cũng trên con lộ này.  

Tiện đây xin có đôi lời về tổ 3 đứa chúng tôi gồm Nhung (sau qua pháo binh), 
Bá Long (sau qua sư đoàn ở cao nguyên) và tui (dân té lòi cu) đều là của 214. Khi 
đoàn quân xa đưa hầu hết dân 21 về Trung tâm tiếp vận của Tiểu khu Phong Dinh 
nằm ở Lộ 20 để chia toán, thì ba thằng tui được phân về xã Lễ Tâm (nhưng được 
gọi trai là Lệ Tâm – khóc trong lòng) trong khi phần lớn anh em khác đều ở các xã 
yên bình trong tỉnh, thậm chí 214 còn ở các nơi ở ngay Cần Thơ nữa kìa. Chỗ 3 
thằng tui ở thuộc quận Thuận Nhơn, các xã khác đều có thể đi trực tiếp từ quận lỵ 
về ngay xã mình công tác, riêng Lễ Tâm thì khác phải đi vòng. Quận Thuận Nhơn 
và Thuận Trung trước đó có tên là Khắc Nhơn, Khắc Trung nhưng cứ hễ ai về 
nhậm chức quận trưởng là tử, kể cả dân chính nên phải cải danh lại là “Thuận” cho 
nó êm. Có lẽ nhờ vậy nên dù là quận mất an ninh nhất Phong Dinh nhưng quận 
trưởng vẫn toàn mạng suốt kỳ cai quản. Nói là quận lỵ chớ nó còn thua xa Rạch 
Gòi, cái xã của quận nằm ven quốc lộ đi Chương Thiện, Sóc Trăng nhiều lắm. 
Ngay khi xuống Thuận Nhơn đêm đầu tiên chúng tôi đã được báo động, đại úy cố 
vấn Mỹ ở hầm kế bên cũng đội nón sắt một mình xách đại liên ra bờ thành phòng 
thủ. Còn cơm thì được trung úy phụ trách chỉ ra quán lá dài ở chợ, may nhờ phe ta 
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có thịt hộp được phát khi lên xe rời trường nên cũng đỡ khổ. Hôm sau, khi các toán 
khác chờ phân chi khu ra đón, toán 3 thằng tui đi giỏ lãi trở ra Rạch Gòi ngược 
đường trở lại Cần Thơ, qua Bình Thủy, đến Ô Môn quẹo trái vào Thới Lai. Đường 
hẹp, dọc kênh Ô Môn bị hao mòn vì chiến tranh, ít được tu sửa, chỉ có quân xa mới 
dám đi lộ này. Ngay chợ Thới Lai đã có một viên thiếu tá tiểu đoàn trưởng ĐPQ 
người Miên đứng chờ, một mình. Ông bảo, đã báo và chờ hobo của Tiểu đoàn 475 
đóng ở Bà Đầm rước vào… Thế nhưng muốn xem cảnh cụ cũng không dễ, con 
đường đêm vào đêm hôm khuya khoắt cám dỗ con mắt tui. Khi vừa nhìn thấy bên 
đường có bảng để “cầu Bình Thủy” là tui… ngủ. Tới chừng mở mắt ra thì thấy 
đường xá rộng rãi, có trồng cây ở giữa thì chắc một điều là đã tới Rạch Giá. Ôi, 
mộng thấy cảnh xưa Ô Môn, Thốt Nốt đã qua rồi. 

 
4 giờ sáng. Xuống xe, tui là tay đái đường kinh niên nên hỏi tài xế thì chàng 

ta lắc đầu, nói “Đường vắng, gần xe vê sinh, đàn ông thì cứ làm luôn giữa đường 
đi”. Tuân lịnh! Các quán bên đường hết sức tử tế mời mọi người ngồi nghỉ uống cà 
phê, bảo rằng phía bến chưa mở cửa, lại không có ghế ngồi! Quá quen với việc này 
mọi người lục tục kéo nhau vào phòng vé của bến, lúc này còn vắng hoe. Một lúc 
sau hướng dẫn viên đưa vé tàu và dặn dò khi lên tàu đưa ra kèm với chứng minh 
nhân dân, họ còn sợ dân ta vượt biên làm thuyền nhân lần nữa. Gần giờ tàu chạy 
mới đông vui, nhân viên phòng vé bày hàng, khách ta, tây ồ ạt đến, kẻ về xứ này, 
người đi ra đảo. Có điều tàu 6h30 mới rời bến mà chờ đợi thì đái đường, lại phải 
mất 2 ngàn giải quyết tình huống quyết liệt! Con tàu đâu có lớn mấy, chứa gần 300 
khách, không kể thủy thủy đoàn, có nhiều nhỏi gì đâu. 
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Rồi tàu cũng rời bến đúng giờ ra đại dương. Một em gái phát khăn lạnh cho 

khách rồi tiếp theo một tay nhân viên nam phát mỗi người một chai nước 250ml 
tên Dasan của Coca Cola. Đi xe không lạnh mấy nhưng ngồi trong tàu mốt tí thì tui 
phải mở ba lô ra lấy áo gió mặc thêm vì lạnh. Tàu đi chừng 3-30 phút thì thủy thủ 
mở cửa cho hành khách ra boong sau nhìn trời nước mông mênh và để bán cà phê, 
bánh ngọt, nước uống. Nhứt cử lưỡng tiện, vừa lòng khách đi tàu còn tăng doanh 
thu. Hổng biết sau, tàu hơi chòng chềnh, đi toilet chùa trên tàu mà cứ như say rượu. 
Giữa đường, tàu dừng lại một chút để đón hay trả khách lên đảo gì đó mà tui quên 
mất tên rồi. Đảo này phát triển du lịch sau Nam Du. 

  
Rồi thì tàu cũng cập bến đảo chính Nam Du sau hành trình hai tiếng đồng hồ, 

chấm dứt nỗi sợ nước, chìm tàu, không biết bơi của tui. Trên cầu tàu đông vui, 
người ta í ới gọi nhau, đông nghịch. Đoàn du khách chúng tôi được dẫn đến chỗ 
tưởng niệm những nạn nhân trong cơn bão số 4 năm nào, một trong những cơn bão 
mà miền Nam mưa nắng hai mùa phải chịu do khác với nơi “trời hành cơn lụt mỗi 
năm” của miền Trung nên thiệt hại về người nhiều. Trên cầu tàu người ta dùng xe 
hai bánh đưa khách về chỗ nghỉ cũng bớt dần. Chúng tôi nhường nhịn nên không 
đủ xe phải gọi tàu gỗ đến, vì chỗ ở cách đó chừng 2km, chiếc này chút sau sẽ đưa 
mọi người đi ra biển dạo chơi. Biển không động, nhưng tàu chòng chành. Ngồi gần 
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mũi tàu, vừa đưa máy lên ngắm thì nước biển bắn tung tóe. Cũng may không trúng 
máy ảnh. Tàu chòng chành nên khi cặp cầu của nhà bán vật liệu xây dựng duy nhất 
trên đảo phải đưa đuôi vô rồi hai thủy thủ nắm tay người thảy lên bờ. 

  

  
Đã hơn 8 giờ sáng. Đến đây tui mới hiểu sao lúc ở bến tàu Rạch Giá, Khoa – 

hướng dẫn viên du lịch hỏi tui có muốn đổi phòng lạnh hay không. Số là, ở đây xa 
quá, chưa có lưới điện nên toàn là chạy máy phát, các chủ nhà nghỉ đều cho gắn 
máy lạnh các phòng, nên việc tìm nơi không có máy lạnh là cực kỳ hiếm. Vợ 
chồng tui đứng đầu danh sách, phải ngồi chờ, ít tiền phải chịu chớ nói sao giờ. Rồi 
khi nhận phòng sát biển, có cửa sổ nhìn biển lộng gió. Tui ra võng phía sau phòng 
nằm ngắm trời biển mênh mông một hồi trở vô thấy vợ hiền cùng đồ đạc biến mất. 
Mới hay phòng đó 4 người, máy lạnh nên họ chuyển hai đứa tui vào nhà họ, có nhà 
tắm nhưng khi đi vệ sinh thì phải ra ngoài. Trời ơi, tui là thằng tiểu (ngoài) đường, 
thiệt là bất tiện, nhưng không có tiền mà đòi đi du lịch thì phải chịu vất vã tí, biết 
sao hơn.  
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Ở đây, các chủ nhà nghỉ thường là người có tàu đánh cá, có đồng vô đồng 

vào, từ khi phát triển du lịch họ bỏ tiền ra làm nhà nghỉ. Nhà họ dựa lưng vào núi, 
phía trước xây nhà nghỉ để đón khách chừng mấy năm nay. Sau lưng nhà nghỉ nào 
cũng có một khoảng rộng đủ kê một vài bàn để khách chiều tối về mua tôm, mực, 
ghẹ, cá… về cùng nhau bù khú lai rai bên biển trời mênh mông. Con cái họ có ra 
riêng ở bên cạnh thì mở quán tạp hóa bán đủ thứ hàng. Chủ nhà nghỉ còn phải có 
người chuyên một việc là chạy máy phát điện cho nhà nghỉ và mấy nhà lân cận, 
bơm nước đóng trong chân núi nữa. Ở đây gọi là ấp, đường do dân tự bỏ tiền ra 
tráng xi măng, quanh co bên núi, chỗ hẹp chỗ rộng nhưng có đủ thứ hàng thực 
phẩm công nghệ, nhất là bia để nhậu, giá cả phải mắc hơn trong đất liền chút xíu vì 
tàu hàng phải chở ra sau gần 8 giờ trên sóng, cát xây dựng còn tới 680.000đồng/m3 
cơ mà, bởi bốc vác bằng tay. Cách chợ hơi xa nên cũng có những xe đẩy bán hàng 
rau củ, thịt heo, nó to hơn trong Sài Gòn vì không ai bảo họ lấn chiếm, dân xã đảo 
là dân một nhà mà. Có điều, ở có một ngày mà tui thấy người ta mua vịt về làm 
món hơi nhiều, chắc tại xứ cá biên nên chán hải sản chăng? 
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Ăn sáng ở một nhà hàng mà ở đất liên gọi là quán, có gần chục cái bàn đủ 
kiểu chữ nhật tròn, cái bằng gỗ cái bằng inox với ghế nhựa một loại, thực đơn chỉ 
có hai món bún và mì tôm nước lèo. Mở ngoặc ở đây cho anh em biết, cái danh từ 
mì tôm chỉ có sau khi họ vào miền Nam, ăn cái loại mì gói rẻ nhất lúc bấy giờ, có 
hình 5 con tôm của hãng Vị Hương nên gọi chung là mì tôm, giống như xe gắn 
máy Nhật dù hiệu nào dân Sàigon cũng gọi là Honda hết. Nước chan bún trong 
Nam kêu là nước lèo, xứ Bắc của ta gọi nó là nước dùng nấu xương thịt heo và dĩ 
nhiên là với mực, gạch hay thịt ghẹ, nước ngọt lừ. Nhưng mà xứ đảo xa cũng chỉ 
có thế chớ còn chắc thua xa ở phố chợ Sè Goòng làm rồi. Đã 9 giờ sáng. 

Về phòng nghỉ mới thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó có Quang 
Đức và Trắc. Gọi Trắc mới biết thường vụ không thấy mặt thằng tui ở cà phê nhiều 
chuyện sáng thứ bảy, có kèm độ bia nữa, mới hỏi. Tôi bảo đang ở đảo ngoài biển, 
tiếc quá!. Nghỉ ngơi một lát rồi ra cầu tàu lên ghe ra dạo biển, đến hòn Mấu. Bước 
qua nhà kho và cầu tàu chứa đầy sắt thép và bao đá, cát xây dựng phải mở mắt cho 
to kẻo vấp phải thì khổ. Đi nhờ kho người ta mà, đâu dám kêu rêu. Cũng hai người 
đỡ một người xuống tàu. Vợ chồng tui xuống cuối khi mọi người đã ngồi sẵn từ lâu 
nên hết áo phao. Ở đó bắt buộc, trừ thủy thủ tàu, xuống tàu phải mặc áo phao nếu 
không bị phạt nặng. Tài công nói tàu mình còn thiếu 4 cái áo, nhưng ra khơi một 
hồi, sau khi bắt nhum biển, thở phào nói họ về rồi, khỏi lo bị phạt. Rời khỏi cầu 
một quảng nhà tàu mang xoài, ổi cắt miếng ra đãi khách. Bềnh bồng trên sóng 
nhóp nhép xoài chua, ổi ngọt nhìn ngắm trời mây cũng thú vị. 

  
Chạy một lúc, tàu dừng ven một hòn có trồng dừa. Ở đảo, chỗ nào có trồng 

dừa là đất có chủ, không phải đất hoang dù đảo trống huơ trống hoắc. Tàu dừng để 
cho mọi người bơi lội, sâu chứng 3m, phải mặc áo phao, nhưng sau đó mới hay là 
để bắt nhum, một loại có gai dài màu đen (tôi quên chụp cách họ cắt gai làm món 
rồi) bởi trong chuyến hành trình chiều này có món cháu nhum miễn phí do tàu đãi. 
Nói là phải áo phao mới xuống biển bằng thang phía đuôi tàu, nhưng vợ tui không 
chịu, đã mặc sẵn đồ tắm leo lên mui tàu phóng xuống biển cái đùng bơi đi, trên tàu 
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mọi người suýt xoa khen “Trời, cô bơi giỏi quá”. Tủi cho thân thằng chồng này, nó 
không biết bơi. Không xuống nước được thì trên tàu bày trò câu cá mú ở rạng san 
hô này bằng mồi mực cắt nhỏ. Mọi người chẳng chú ý gì nhưng tức thời anh chàng 
tài công mang lên một con cá dính câu, mọi người mới nhốn nháo đi câu. Trong 
đời, tui câu cá chỉ dính có hai lần. Một, năm 1978 ở giữa rừng U Minh Thượng, cá 
lội hằng hà dưới nước, thấy anh em cựu sinh viên đại học cải tạo về bị đì ở chung, 
ai câu cũng dính, cứ thả xuống là cá cắn câu, Văn tui cũng bon chen mua dây câu, 
lưỡi rồi nhờ anh em móc mồi thả xuống. Cả buổi cá không mắc câu, tới chừng 
thằng bạn kêu vào ăn cơm mới cắm cần bên bờ, lúc sau trở ra thấy cá cắn câu, tui 
bảo với mọi người “Con cá này đui rồi nên mới dính vào cần của tui”. Dỡ lên, 
đúng thiệt, con cá rô to, nó không ăn mồi dính mà bị móc vào mắt! Lần thứ hai 
dính con cá bự thiệt bự là bà xã tui bây giờ nè. Bởi vậy, lần này cũng thả câu, cá 
giựt dây hai ba lần mà kéo lên không có em nào bị gạt đớp mồi dây câu tui thả. 
Con cá này hồi trưa quán kho đã dọn ra rồi, lúc dùng cơm. Tui đành mượn chiến 
lợi phẩm của một cô để chụp hình lấy le thiên hạ. Bắt nhum bằng vợt, chốc lát 
thùng chứa đã tràn, rơi cả ngoài trở lại biển, họ chả cần bắt lại. Tài công hỏi giờ 
khách lên tàu trở về đặng nấu cháo nhum cho nóng sốt, nấu trước không ngon. Tàu 
đi tiếp ra hòn Mấu. 
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Tàu không thể vào sát bờ để khách lên hòn được mà phải dùng trung chuyển 

bằng giỏ lãi lườn nông để qua rặng san hô vào bờ. Khi nghe vợ tui muốn tự bơi vào 
bờ anh chàng tài công tỏ vẻ ái ngại và cảnh báo coi chừng san hô cắt thịt. Vợ tôi 
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bơi vào bờ xong mới nói san hô mọc cao đến độ không dám sải chân mạnh sợ 
chạm nó rách da. Hòn Mấu có hai bãi chính cách nhau sống lưng đảo: bãi Cát 
Trắng và Cát Đen. Ghe chở người vào cặp bờ ở Cát Đen. Các bác nhìn ảnh bãi Cát 
Đen phía góc trái có tàu neo, đó là tàu đưa tui ra đảo. Gọi là Cát Đen vì đây là bãi 
đá cuội to nhỏ khác nhau có màu sẩm, tuy nhiên giữa vùng đá này, cách vài thước 
là cát trắng mịn, êm chân. Cái vần đề ra được chỗ cát trắng mịn đó cũng hơi nhọc 
vì không thể bơi ra mà dò dẩm trên đá, dễ té. Và cũng vì có cát mịn nên đây cũng 
là lối vào của ghe trung chuyển nên khách vừa tắm biển vừa… né. Bước qua một 
quảng đường ngắn vài mươi mét là đến với Cát Trắng, có đầy đủ hàng quán cho 
dân nhậu ngồi nhâm nhi. Đôi uyên ương trốn con đi hú hí cũng tranh thủ nhờ 
người chụp giùm bức ảnh giữa trời lộng gió ở bãi Cát Trắng. 
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Lúc tàu quay về Nam Du, anh tài công cho tàu chạy chậm rãi vì “Mình đi 
chơi thì gấp làm gì”. Biển tự nhiên yên, tàu đi không chút chòng chành. Nghe mời  
ăn cháo, mấy đứa con nít từ trên trên mui tàu vội xuống. Mỗi người một chén, 
nóng hổi, muốn múc bao nhiêu cũng được. Chả bù với Nha Trang khi trước đây đi 
ké với Việt kiều HO, chén cháo nhum 50.000đ mà chưa bằng nửa chén đầy nhum 
miễn phí của tui ở đây. Mọi người lại nghe mời tiếp, còn nhiều còn nhiều mời quý 
vị chén nữa, tui nào chối từ lời mời của chủ tàu đâu, vì nãy giờ tắm biển cũng hơi 
đói. Cháo ngon một phần vì nhum tươi, ngon, ngọt mà cũng nhờ anh chàng thủy 
thủ nấu bếp rang gạo lên, rất hấp dẫn. Tham ăn nên tui quên chụp hình! 

Tàu cặp bến. Lần này biển êm nên tàu cặp hông, mọi người thoải mái bước 
lên cầu không phải đỡ nâng gì hết, trừ mấy đứa bé con. À, mà đám trẻ nhỏ này đứa 
nào cũng bơi như rái hết nha, thấy chúng vùng vẫy trên biển mà thấy mê. 

Nghe báo rằng bữa ăn chiều ngoài cơm ra còn có 7 món hải sản là thấy khoái. 
Trong ba lô tui có hai lon bia Saigon xanh hôm Tếr còn lại, thiệt là hợp lý. Vợ 
chồng tui ngồi chung bàn với một gia đình gồm vợ chồng ông bà, hai cặp vợ chồng 
và hai đứa nhỏ. Phần mỗi người là một con ghẹ, nói là vậy chớ tới mười mấy con 
lận, nhưng sao thấy gia đình người ta không mặn mà đến, còn nhiều, nghe giải 
thích mới hay họ trước khi vào bàn ăn đã làm ở sân sau nhà nghỉ mấy kg ghẹ, cả kg 
tôm rồi nên… ngán. Thôi thì vợ chồng tui phải ra sức ăn giùm vậy. Có món ốc mắt 
ngọc, không thể dùng vật nhọn lôi thịt ra khỏi vỏ được, mà phải úp miệng ốc 
xuống bàn nó mới chịu lòi ra, ăn bỏ ruột. Có cả cá xương xanh. Ăn gần xong mới 
biết món cá này ăn với bánh tráng cuốn rau sống, cũng ké được một cuốn thì hết vì 
ai nấy cứ ăn không rồi. Bữa chiều nay ngoài 7 món trên thì vẫn là mực xào dưa 
chuột, cà chua cùng món lẩu hải sản như cũ dùng với cơm, chỉ khác lúc trưa là 
chiên theo kiểu Dương Châu còn giờ là cơm trắng. 

  
Mượn xe Honda của nhà nghỉ vợ chồng tui dạo chợ. Mượn chớ không mướn 

vì nếu có mướn chỉ có 50.000đ đi tới chừng chán thì trả. Ở đây dù đường xá không 
nhiều nhưng lên xe là phải đội nón bảo hiểm (helmet), nếu không cảnh sát cho tờ 
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giấy phạt 150.000đ. Quanh co đường xóm cũng ra đến bờ biển lúc sáng tàu cặp bến 
qua nhiều nơi máy phát điện chạy ầm ầm. Quang cảnh nhộn nhịp, sáng choang đèn 
đuốc. Du khách ngồi bờ biển tha hồ cụng ly thoải mái trong tiếng nhạc ồn ào lớn 
họng. Chơi một lúc trên đường về thì lạc lối, sao cứ leo dốc mà đường thì tối thui, 
đèn chiếu không được xe mấy, không thuộc lối tui cứ sợ lọt xuống biển không hà. 
Trở lại hỏi người ta rồi cũng về được chỗ trọ. Trời bỗng đổ mưa, dừng lại cất máy 
chụp hình vào túi mới biết mình đã đến nơi mà không hay. Thôi về phòng ngủ, 
khỏi luyến tiếc vì trời mưa. Xe cứ để ngoài đường cả đêm, không mất mát hư hao 
gì cả bởi nhà nào nhà nấy nền cao 7 – 8 tấc lên xuống bằng chân còn khó khăn  
huống gì là lôi chiếc xe gần trăm ký vào nhà. 

  
Ôi thôi, cái thói tham ăn của tui hại mình, đang ngủ bỗng nghe quặn bụng, mà 

nhà cầu ở bên ngoài. Lặn lội ra giải quyết xong, vào ngủ tiếp. Một giờ sau lại nữa, 
phải cấp tốc ra nhà cầu tiếp muốn không kịp. May sau lần này thì dứt hẳn, ngủ êm 
ru đến sáng. 

(Xin xem tiếp phần hai) 


