Dạo chơi Nam Du
Phần hai: Ngày thứ hai – Về nhà
Mở mắt dậy đã 5 giờ rưởi sáng. Lồm cồm dậy làm vệ sinh để sớm ra phía sau
nhà nghỉ chờ mặt trời lên. Tui có cái nghiện là thích chụp mặt trời lên, đã chụp
được từ Nha Trang, Bình Ba (Cam Ranh), Đà Nẵng, Ninh Chữ (Phan Rang) và cả
Vũng Tàu nữa nên lần này không thể bỏ lỡ bình minh trên đảo xa được. Mặt trời
vẫn chưa lên. Rồi bình minh cũng lên, làm được mớ ảnh.

Ăn sáng xong ra nhận xe đi dạo đảo, hai người một xe, anh chàng đi một
mình trong đoàn lãnh phần chở hướng dẫn viên. Đoàn thứ hai 12 người cũng cùng
hãng lữ hành nhập chung thêm cho đông vui, vậy là có tới hai hướng dẫn viên. Chỉ
có một chiếc tay ga nên anh chàng nhận lãnh hơi nhăn vì phải chạy đường dốc,
nhưng hết xe số thì biết sao, hổng lẽ giao cho mấy cô? Tui nhận chiếc Yamaha
Sirius không có kính chiếu hậu, nhưng thắng ăn hơn chiếc Honda hôm trước đi ra
chợ. Ở đây, đi xe hai bánh mà lỡ hết xăng (chuyện ít xảy ra vì đi cả ngày chưa chắc
đã hết 1 lít) hay xẹp bánh thì cứ alô cho địa điểm là họ mang xe khác ra đổi. Mà
đường này thì không có chuyện rãi đinh nên cũng không mấy khi phải tốn tiền điện
thoại vì cái khoản này.
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Leo qua cái dốc chưa tráng bê tông mới hay hồi hôm không dám rẽ xuống lối
này về vì sợ chạy thẳng luôn xuống biển vì đèn xe 2 bánh không rọi xa mấy, mà
ngõ lối mình không rành. Đường quanh núikhông trải nhựa mà đổ bằng bê tông xi
măng, tốt, khá rộng so với nơi ít xe hơi như đảo này, tôi chỉ thấy một chiếc xe chở
vật liệu xây dựng tải trọng 1 – 1,5 tấn trên đường núi này thôi, còn ở bờ dưới hai
chiếc xe 16 chỗ Toyota bị bỏ xó ven biển, bánh xẹp lép.
Điểm dừng trước nhất là chỗ ngắm cảnh cũng đẹp, đường rộng rãi, dư chỗ
dựng một bầy xe hai bánh bên lề. Hô hào mọi người chụp chung một tấm ảnh, có
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nhiêu hay nhiêu cũng được. Cảnh biển trời, đảo xa làm ai nấy hứng khởi chụp và
chụp. Thiệt là vui vẻ.
Đi tiếp một đoạn ngắn nữa đến bãi Ngự. Có một xóm chài bên dưới nhưng
không mấy người ghé qua. Tương truyền rằng, khi xưa Nguyễn Ánh bị Tây Sơn
truy đuổi ra đến chỗ này, không còn cả nước ngọt để uống. Ông khấn vái thế nào
đó, mà tìm được nước. Quả là số phải làm vua nên mới thế trong lúc khốn khó hết
mực như vậy. Nên nhớ tại miền Nam rất nhiều nơi thờ Nguyễn Ánh nhưng khó tìm
ra một nơi (nếu có thể nói là không có) thờ cúng quân Tây Sơn hay Quang Trung
hoàng đế. Tại sao? Chỗ chúa ở ngày đó được dân chúng trên đảo đặt tên là bãi Ngự
là vì thế. Mà nước ở đảo này nó ngọt thiệt tình chớ không lờ lợ như ở nơi khác như
đảo Bình Ba (Cam Ranh) phải ôm một mớ nước đóng chai trước khi rời cảng,
chẳng hạn.

Đường quanh co tiếp nối, thỉnh thoảng có một quán ven đường cũng nước giải
khát, vài món cua ốc vậy thôi. Từ trên đèo cao nhìn thấy bãi Mến bên dưới mát mẻ,
biển êm với rừng dừa nhỏ. Xuống đến bãi đã thấy cơ man nào xe hai bảnh các loại,
phải nhớ số xe để chút tắm biển xong còn biết xe mình mà chạy về. Dù trên mỗi
móc khóa xe có ghi bảng số xe nhưng chắc ăn là chụp hình luôn cái xe với bảng số.
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Chụp mấy tấm ảnh rồi nhảy ra biển. Nước lạnh, nhưng trong vì đây là bãi tư
nhân mà. Anh chàng Khoa hướng dẫn viên nói chỗ nào có trồng dừa là nơi đó bãi
có chủ, họ kinh doanh cho mình nên giữ bãi rất tốt, sạch sẽ. Ở đây có thuyền
kayak, 50.000 đồng/giờ. Nhưng người ta thường trả sớm vì bơi không quen nên rất
mỏi tay. Cũng có canô jet nhưng không thấy ai mướn. Còn muốn chụp ảnh từ
ngoài biển vào thì leo lên thuyền mốp kéo dây leo lên tàu đậu phía ngoài mà nhìn
vào.
Đoàn tứ tán ngồi, cứ bàn trống, ghế trống là ngồi, không tính tiền. Vợ chồng
tui ngồi chung với một Việt kiều Mỹ gốc Tàu, sinh năm 1949, đi chung với cháu
trai cũng đã ngoài 40. Ông này trước khi xuống biển đã nhắn cháu cứ kêu bia, ốc
sẵn đi rồi mời tui với Khoa cùng tham gia. 10 lon Tiger với dĩa sò tộ nướng mỡ
hành giá 250.00đ cả thảy. Giá cả này thiệt dễ chịu. Tắm biển xong lên uống ké, còn
được ông này gọi thêm món ốc vòi voi nữa, giá 150.000đ nhai nghe dòn dòn. Ông
ta xin nhà quán cái vỏ ốc vòi voi để về bển khoe. Cái vỏ ốc cũng đẹp thật. Ông
này, nghe anh chàng cháu nói là ngày ăn 9 bữa. Hỏi sao không uống bia ông ta nói
“Uống một lon thì tui muốn thêm lon nữa, cả chục lon cũng chưa đã, nên ăn và
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uống cà phê đá, cứ tự nhiên. Cái anh chàng đi một mình nằm võng kế bên nghe
chuyện chớ không tham gia nhậu.
Nhậu nhẹt một hồi, nhìn qua nhìn lại thấy biển cũng vắng nhiều, nắng đã lên
cao, mọi người hẳn đã rút lui về xóm ấp Cỏ hết rồi. Đường đi không thể lạc được,
nó vòng quanh núi, nếu có quẹo đâu đó là cũng về chỗ nhà nghỉ hay ra chợ mà
thôi. Bàn nhậu tui 3 người cũng thanh toán xong 10 lon nên lục tục thay quần áo
vào ba lô ra lấy xe về.

Đường về thêm mấy cây số nữa, đến chỗ đường sỏi lúc sáng leo lên xuống
xóm, đúng một vòng núi. Xe không phải trả để lúc nữa cũng hai người một chiếc
nhong nhong ra bến chờ tàu. Ra đến nơi cứ để xe ngoài cầu tàu hay bên đường,
chìa khóa cứ cắm trong ổ. Tới đây mới biết họ làm vậy để khách đến có xe mà về
nhà nghỉ của họ, nhất cử lưỡng tiện.

Đến nhà nghỉ, vợ chồng tui tranh thủ đến ngôi miếu bà Chúa Xứ chỉ cách nơi
trú vài mươi mét, mới xây dựng lại. Bia trước miếu có 4 chữ Hán, mà chữ thứ hai
tui đọc hoài không ra, nghĩ rằng tiến sĩ giấy Văn tui dốt, tới chừng xem dòng phụ

đề Việt ngữ mới biết nó là gì. Hóa ra nó là chữ “bình” 太平璟合 bằng câu “Thái
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bình cảnh hợp (hiệp)” (vẻ sáng như ngọc hợp lại thành cảnh thái bình). Hổng biết
thằng tui phiên dịch vậy có đúng không nữa. Người viết chữ Hán hẳn là viết đúng,
nhưng thợ hồ nào thông, phết đại luôn ba gạch ngang thay vì ngang trên và dưới,
giữa là hai chấm mới thành chữ bình 平. Thông cảm.

Trưa, tui ngủ chút xíu trên võng trước nhà nghỉ đặng còn hóng chuyện thiên
hạ mà về nhiều chuyện với anh em nữa chớ. Một chút sau, có cô nàng lớn tiếng đòi
nợ một thanh niên dáng vạm vỡ, giọng điệu có phần nặng nề, mà lúc nãy ở miếu bà
Chúa Xứ. Nhưng một lúc sau mới biết nàng này có tàu đánh cá, mà anh chàng kia
là người làm công trên tàu, gọi là bạn biển. Thực ra các chủ tàu đánh cá rất nuông
bạn biển vì không có họ thì không thể ra khơi được. Từ trước Tết cô chủ đã cho
anh chàng kia mượn tiền cả chục triệu, hẹn ngày mùng sáu khai trương ra biển
nhưng chàng này lặn mất tăm không đi biển, vậy mà còn mượn thêm một ít nữa.
Và đến tận quá rằm sau vài chuyến biển thì tay bạn biển này cũng chẳng đến. Cô ta
được mách, tìm được tay này đòi nợ và câu trả lời nhận được là sẽ mượn tiền trả
lại! Còn khi nào cô ta nhận được tiền trả lại thì tui đã về Saigon rồi, không rõ.
Cảnh này giống nông dân ta, làm ruộng, lúa chín thuê thợ gặt, tiền công ứng trước,
đã đặt mà còn ỏng ẹo làm reo. Làm được một hôm thì hôm sau không ra đồng g8ạt
tiếp cho đủ tiền ứng trước vì xỉn, xỉn luôn mấy ngày liền. Nhưng nông dân ta trên
bờ còn có giải pháp thuê máy gặt, vừa nhanh vừa rẻ vừa đỡ mắc công… chửi.
Công nhân làm thuê xứ ta sướng thiệt.
Vợ chồng tui đèo nhau ra bến trước giờ tàu cặp bến một chút, tiện thể xem bà
xã dạo chợ xem có mua gì về không. Tôi vào quán ngồi uống cà phê đá với chú
cháu ông Việt kiều, cho vợ tôi đi dọc chợ mua hàng. Tui xin phép được trả tiền
chầu cà phê, ông ta không chịu bảo để ông, tôi phải “năn nỉ” Hồi nãy anh chịu
chầu nhậu rồi, cái này phải để tui, mới được chấp nhận. 3 ly cà phê đá 20.000đ,
quá rẻ!
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Rồi tàu cũng đến, vợ chồng tôi xuống tàu trước còn ông ta chờ hướng dẫn
viên Khoa vì được khuyên là khi biên phòng hỏi cứ nói là già cả rồi nên đi quên
đem chứng minh nhân dân theo, chớ đừng lòi ra passeport cho thêm khó. Trước đó
việc lên tàu đến và rời đảo cụng không khó mấy, chỉ vì tuần trước đó bị chìm ca nô
nửa đêm nên họ làm gắt gao hơn. Trong vé in tên người cùng số hộ chiếu nhưng
toàn là đưa CMND không hà.
Lại hai giờ tàu đi trên biển. Tàu cập bến Rạch Giá đúng giờ giấc. Trời bắt đầu
hoàng hôn. Mặt trời đỏ gần chân trời. Lại tranh thủ chụp hình. Ảnh hoàng hôn khác
với bình minh vì ánh sáng vẫn còn nên tiền cảnh còn màu sắc.

Xe qua đường lấn biển của Rạch Giá rộng, đẹp, có cả hai bãi rộng làm công
viên cho người ta vui chơi, dạo mát, thả diểu. Tiếc rằng không kịp mở máy ảnh.
Nhà xe sợ rằng khi đến điểm dừng thì trời tối quá rồi, đói, nên ghé vào căn cứ hãng
của họ cho mọi người mua xôi, bánh dùng đở.
Ngang qua ngã ba Rạch Sỏi chợt nhớ giữa năm 1978 bị đưa xuống thứ 11,
vào rừng U Minh Thượng để làm ruộng với lý do “Chỉ định nơi cư trú cho những
người có thể gây nguy hại cho xã hội” mà buồn. Đây cũng là nơi mà thuyền bè chờ
vượt biên “bán chánh thức” đậu đầy trên bến thuở ấy. Giờ thì nhìn không ra bởi
nhà phố quá nhiều, nếu không có bảng hiệu đề Rạch Sỏi.
Đoạn đường từ Rạch Giá ra ngã ba Lộ Tẻ Long Xuyên hẹp, trời mới tối nên
xe hai bánh đầy đường, xe phải len lỏi đi đến được phà Vàm Cống đã hơn 8 giờ
tối. Xe đông nên qua phà đến nơi tạm nghỉ thuộc Lai Vung thì đã 9 giờ. Ăn cái
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bánh bao, thấy to bên ngoài nhưng nhưn bên trong có chút xíu, như bột bánh mì
mềm, không tí hương vị nào của cái gọi là bánh bao, thua xa bánh bao xứ Saigon.
Qua đường tránh Sa Đéc tui chợp mắt ngủ được một tí, hé mắt ra nhìn thì đã
tới Trung Lương, vào đầu cao tốc. Lại ngủ, lần này mở mắt ra đã qua hết cao tốc,
đang chờ đèn đỏ vào cầu Bình Điền. Đường Saigon về đêm chạy xe lớn quá khỏe,
thoáng chút đã về bến xe miền Tây rồi đến điểm đã đón tui hôm trước.
Bước vào nhà thì đã gần 2 giờ khuya. Ôi mền chiếu ơi, giấc mộng đẹp mau
đến với ta.

HẾT
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