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Một 

 

Tuổi thơ ở làng quê, tôi có thằng bạn thân, tên Huy con lão Chưởng làm nghề  thày cúng 

miếu  thờ Ông (Cá Voi) ở Vạn chài, Khương Mỹ  –  Nó và tôi cùng tuổi con Gà, da nó đen, ốm 

roi roi và nhanh như sóc. Tuy sống ở Xóm Chài, nhưng gia đình tôi buôn bán ngư cụ, còn nhà 

thằng Huy, thì sống bằng nghề câu thúng chai (câu cá bằng thuyền thúng được trét nhựa cây 

chai) ở ven biển và kiêm thày cúng ở miếu thờ Ông. Miếu nhỏ, thấp lè tè dưới mấy tán cây bàng 

nằm núp bên vách núi đá. 

Tôi còn nhớ, ngôi nhà thằng Huy hai chái thấp nằm cách sau miếu thờ khoảng trăm thước, 

đi qua mấy bụi dúi gai thấp lè tè xen kẽ những bụi dủ dẻ… chiều về, mùi hoa dủ dẻ sực nức mùi 

thơm ngọt. Ngôi miếu thờ lợp ngói âm dương, thấp như một người quì cúi đầu trên bờ trước 

sóng to gió lớn vỗ vào ghềnh đá, âm thanh vang vọng về rào rào suốt ngày đêm. 

 

Miếu thờ Ông rộng trên hai mươi thước vuông, gian giữa có một cửa gỗ chính, hai bên, hai 

cửa sổ nhỏ có chấn song gỗ, cửa chính chỉ mở mỗi khi có lễ cúng. Phía sau có một cánh cửa gỗ 

nhỏ để ông từ giữ miếu ra vào hương khói. Cửa trước có ngạch đà cao, khách thập phương đến 

miếu phải bỏ dép ngoài ngạch cửa. lom khom bước vào, nếu đứng thẳng người bất cứ ai cao hơn 

thước rưỡi đều bị đụng đầu. Tôi có hỏi sao cửa thấp vậy, ông Chưởng cho rằng phải lom khom 

như thế mới cung kính với thần linh.  

Trước miếu có khuôn sân cát rộng non một sào đất, có ba cây bàng, tôi và thằng Huy cùng 

mấy đứa trẻ xóm chài vẫn thường chờ khi trái bàng hườm hườm chín, tìm cách hái gặm hương vị 

ngọt chát và chẻ hột bàng ăn nhân beo béo. Những ngày thơ ấu ấy, miếu thờ Cá Ông là thế giới 

vừa huyền bí, linh thiêng, vừa là chốn hẹn hò cùng nhau đánh đáo và chơi đùa.  

Lão Chưởng vừa chăm sóc miếu thờ vừa câu thúng chai, thả lưới bén loanh quanh gần bờ. 

Vừa lo công việc cúng kiếng tại miếu, vừa là thầy cúng đám ma trong xóm, nên lão được ở trong 

chái nhà lụp xụp sau miếu, có thêm nửa công đất để trồng mấy dàn mướp xác xơ và đám cải què 

quặt trước gió biển thổi thốc vào.  

 

Cho tới ngày tôi lớn khôn, chưa bao giờ tôi thấy bà Chưởng, mà chỉ nghe mẹ tôi bảo bà ấy 

mất khi sinh thằng Huy non tháng. Bà buôn thúng bán bưng với quang gánh loanh quanh từ chợ 

xuống xóm, bán mớ cải, kẹo lạc hay dưa muối... quơ quào cái sống, nuôi một ông chồng dở dở 

ương ương và hai thằng con trai, anh Tường và thằng Huy. Mẹ tôi còn nói, bà Chưởng mất đi 

như chiếc ghế gãy một chân, gia đình ông Chưởng ngơ ngơ ngác ngác sống… Gió biển thổi thốc 



mạnh hơn vào căn nhà xiêu vẹo của một người đàn ông sống bằng cách được chăng hay chớ, 

cùng hai cậu con trai đen nhẽm, tóc hoe cháy nắng, trần trùng trục ngồi dưới gốc cây bàng ngày 

ngày ngóng cha đi biển về trên chiếc thúng chai loay hoay, quay tít trong sóng dữ. Cũng lạ thật, 

với cách sống lây lất, vậy mà ông Chưởng vẫn lo cho hai thằng con học hết tiểu học ở trường 

Chợ Nhỏ cách Khương Mỹ hơn bốn cây số, đi qua hai dông cát lớn, ngăn cách biển với xóm 

làng. 

 

Nhà tôi ở giữa đoạn đường từ Vạn chài đến chợ, sáng sáng thằng Huy đi học đều ngang 

qua. Tôi chờ anh Tường và nó, vừa qua khỏi hàng gai long xơ xác nó đã léo nhéo: 

- Quang ơi, Quang ơi, tau có cái ni cho mi! 

Khi thì thằng Huy cho tôi hai trái bàng chín, khi thì mấy con ốc hoa, lúc thì củ khoai lang 

lùi bằng ngón chân cái… Anh Tường lầm lì, cặp chân đen có vết sẹo dài, nghe nói vết sẹo này là 

do sụp hố chông gác mấy ống tre ngụy trang đề phong khi quân Pháp đổ bộ… 

Tuổi thơ của chúng tôi đã qua trong cơ cực, đói khát và ngày ngày nghe vọng xa xa tiếng đì 

đùng đạn pháo. Ở ngoài xa kia, miệt đâu đó, Đà Nẵng, Hội An là nơi kẻ thù ở. Còn trong này là 

gió cát, tiếng gõ mõ và tiếng loa… Cuộc sống như bầy chuột chũi, nhộn nhịp nhất là ban đêm, 

còn ban ngày thì phập phồng núp máy bay địch.  

 

Rồi cuộc kháng chiến chống Pháp, cùng với tuổi thơ của tôi trôi qua lúc nào không hay, 

đến một ngày dân quân du kích, cán bộ bỏ đi đâu hết, chỉ còn lại xóm Vạn chài với một đời sống 

mới. Người trong xóm đã sắm cho lão Chưởng, chủ tế miếu Ông, một bộ áo dài, khăn đóng có 

hoa văn xanh lục và bộ bà ba trắng… Chỉ có vậy, mà lão Chưởng và ngôi miếu Ông trở nên 

trang nghiêm hơn. Miếu có chiếc trống chầu nhỏ gõ tom tom để thần linh chứng giám phù hộ 

cho xóm nghèo. Anh Tường được ông cậu họ ở Đà Nẵng đưa ra đó, nuôi cho ăn học và coi nhà, 

làm việc lặt vặt… Anh học giỏi, chịu khó, chỉ sau sáu bảy năm đã xong bằng tú tài và theo học 

lớp sĩ quan. Thằng Huy vốn học dốt, nhưng khôn lanh không ai bằng, nên cứ quanh quẩn bên lão 

Chưởng với mảnh bằng tiểu học và nghề sửa xe và máy ghe. Cửa hàng sửa máy của nó ở ngay 

cạnh hiên nhà, sau miếu thờ. Nó làm bất cứ việc gì và rất thích thú với chiếc võng bện dây dừa 

cột ngang gốc cây bàng nhìn ra khơi hóng gió biển. 

 Mỗi lần tôi về thăm quê, không thể nào không quanh quẩn với thằng Huy cả ngày bên mấy 

gốc cây bàng ấy. Sướng nhất là được nói mày, nói tao, đủ chuyện trên trời dưới đất với nó. Nó 

luôn có câu kết để đời: 

- Tổ choa nó! Rứa thì sướng thiệt hỉ? 

Những gì mà thằng Huy “sướng”, chỉ là những giấc mơ cơm áo thật đơn giản, nó quanh 

quẩn lủi thủi bên cha già, hai cha con vun quén đời sống tầm tầm, bữa rau, bữa cháo, bên nhau. 

Tôi đi học xa, khi về quê, ngồi trên võng, cà kê kể cho nó nghe đủ thứ chuyện. Nghe chuyện cái 

ống thủy tinh dài như ống tre lồ ô mà sáng choang gọi là đèn nê-ông, nó toác miệng cười, vỗ 

đánh đét vào đùi và la: 

- Tổ choa nó! Rứa thì sướng thiệt! 

Tôi nhớ hồi còn bé, tôi năn nỉ nó xin lão Chưởng cho tôi một lần đóng vai bạn chài với nó 

trong kỳ cúng Ông để cầu ngư hàng năm. Nó gọi đó là giỗ tổ Cá Ông. Nó kể, nó giảng giải cho 

tôi nghe cả trăm điều kỳ bí về Ông, về nó với lão Chưởng sống cạnh ngôi miếu thờ và việc thờ 

cúng thần linh. Nó trợn mắt, đưa đôi tay đen khẳng khiu lên cao, lớn giọng với tôi: 

- Mi biết không? Nửa khuya, tau đang thiu thiu ngủ trên võng ni thì nghe có tiếng u… u… 

một cục lửa sáng như cái nia chạy boong boong từ núi Hòn Dồ lăn xuống biển, ánh sáng bao 



trùm xuống miếu. Tau thấy Ông về, phủ sáng cả miếu, cả ba cây bàng ni cũng sáng nữa… tau 

cứng cổ, mô có nói được chi! 

- Chính mi thấy, còn cha mi? 

- Tau thấy, chính tau thấy, cha tau không thấy… Sáng ngủ dậy, tau hỏi, cha tau lắc đầu lủi 

thủi ôm lưới ra khơi! Tau chắc cha tau không dám nói đến Ông mô!  

- Mi ngủ mơ! Mi chiêm bao! Mi nói dóc! 

Nó chẳng bao giờ tranh cãi nhiều với tôi và toét miệng cười nói như thánh: 

- Kệ tau, mi không tin thì thôi! 
 

Thời đệ nhất Cộng Hòa, hai người có đạo được làm Trưởng Thôn, chính quyền làm khó 

việc tổ chức lễ rước vong Ông cầu ngư mùa tháng ba.  Mấy năm liền miếu thờ thiếu vắng tiếng 

trống chầu và tiếng sang sảng của lão Chưởng – người Trưởng Tế – “ Ô nì! O nì! (Thùng! 

Thùng! Thùng! – tiếng trống chầu gõ lớn –) Ô… Ô… Trước tế cáo vong Ông… (Thùng! Thùng! 

Thùng!...). Cầu xin phù hộ…(Thùng! Thùng! Thùng!...). 

 

Hàng năm cứ vào ngày mồng ba tháng tư âm lịch – ngày cúng Linh Ông cầu ngư– người ta 

rước và đưa hòm thờ linh thiêng đó ra sân cúng va rước vào miếu để thờ vong Linh Ông. 

 

Tôi không quên được hình ảnh lão Chưởng, mặc chiếc áo thụng dài màu xanh đã cũ sờn, 

mấy khuy bâu ở cổ đã đứt, bụng quấn thắt lưng vải điều, vẫn mặc chiếc quần bà ba cháo lòng, đi 

chân đất, đầu đội khăn đóng màu đen. Thấy ông chân thành bưng hòm gỗ sơn đỏ nâng ngang 

trán, lom khom quỳ xuống chiếc chiếu hoa trải trước bệ thờ. Tôi thấy cha thằng Huy vừa hài 

hước vừa tội nghiệp.  

Mỗi năm ngoài ngày cúng cầu ngư, cúng Linh Ông  mùng ba tháng tư (người ta nói đó là 

ngày nước giãi thiêng của cá Ông tấp vào bờ Vạn chài.) Lão cũng là thầy cúng tế cho các đám 

ma chay, cúng thổ địa (đất đai) cho dân chài xóm nghèo để kiếm bữa cơm có cá thịt, cũng như 

được gia chủ tùy tâm cúng thầy chút ít… Nhờ vậy, dù quá nghèo, nhưng cha con thẳng Huy vẫn 

sống ngày qua ngày. Tôi có lần đi học ở chợ Huyện về, ngồi bên gốc bàng hỏi Huy: 

- Nì cha mi cúng tế chi cho khổ? Sao không đi lưới kiếm cá bán mà mua gạo? 

- Cái thằng ngu chi lạ! Không làm ông từ giữ miếu thì lấy nhà, lấy đất mô ở? Có làm từ 

cúng tế mới được ở chỗ ni. 

Cũng nhờ cái chái sau miếu, cái hiên cạnh miếu Thờ Ông, cha con ông Chưởng mới có chỗ 

để ở, có đất để trồng mấy dàn mướp và mấy sào khoai lang phía sau miếu.  

Thằng Huy nói với tôi về đốm lửa bay từ đỉnh núi Hòn Dồ, ghé miếu Ông rồi bay ra mũi 

Bàn Than. Nó cung kính lấm lét nhìn cái hòm gỗ đỏ trên bệ miếu Thờ. Nó thì thầm nói với tôi về 

cái bí mật trong hòm gỗ đỏ  

- Mi biết không? Cha tau nói nước giãi Cá Ông kết lại thành miếng bọt trắng xóa, thơm 

ngát nổi trên biển có hào quang, từ khơi xa theo gió tấp vô bờ. Cái năm xa tề, cha tau mới mười 

tuổi, ông nội tau đi câu mực bằng thúng chai, thấy sáng rực góc bờ biển, chỗ tê tề ông quì lạy, 

trải áo nghinh bọt giãi Ông về chỗ ni. Mời bà con xóm trong, xóm ngoài ra nghinh đón…Từ 

ngày thờ vọng giãi Ông, mi biết không, cả xóm làm ăn sung túc, lưới cá đâu trúng đó, bão lũ đến 

mấy cũng chẳng có ai gặp nạn… Linh lắm mi ơi! 



Tôi cũng tin và kính sợ trước gian miếu âm u có bệ thờ, có phướng ngũ sắc, có hộp gỗ hình 

khối chữ nhật vuông vức hơn một gang tay, sơn đỏ son phủ vải sa vàng. Gian miếu thờ chỉ đủ 

một bệ gạch cao ngang thắt lưng người lớn, và một khoảng vừa tấm chiếu quì lạy. Cạnh ngạch 

cửa có một cái giá gỗ treo một chiếc trống chầu cũng sơn đỏ dùng để gõ tế-cáo cúng nghinh 

Ông: Cửa gỗ đóng kín mít để tránh gió biển thổi thốc cát lùa vào. Khi gần đến ngày lễ hội miếu 

chỉ mở cửa để lão Chưởng vào quét dọn, Tôi và thằng Huy thỉnh thoảng hay dán mắt vào khe 

cửa nhìn chiếc hộp gỗ đỏ phủ vải vàng nghệ chìm trong khoảng không gian mơ mờ trước bệ thờ. 

Tôi không quên được dáng điệu lão Chưởng với hai tay nâng chiếc hộp gỗ đỏ ngang đầu, cung 

kính bước lên ba bước, quì xuống, xướng to “ Rước linh Ông ơ…ơ…ơ…” , “ Tư …ứ… bái linh 

Ông ơ…ơ…ơ…”, người trong xóm, phía sau lão, quì lạy, cúi sát trên chiếc chiếu hoa sờn cũ.  

 

Thời bình yên qua nhanh, tôi và thằng Huy lò dò hái trái bàng, phá tổ chim non, nhốt các 

con còng có càng đỏ để thi đấu… Rồi khi xóm làng rầm rì việc treo cờ Phật giáo, việc người trên 

quận xuống giảng về Cần Lao, về việc “theo đạo có gạo mà ăn…”, thì tôi đã rời xa quê nhà vào 

Saigon sống với ngưới anh làm thợ hồ ở Lăng Cha Cả. 

 

Năm ấy tôi về xóm chài thăm thằng Huy, nó đen nhẽm và khỏe mạnh như tráng niên, nó đã 

theo lão Chưởng thả lưới ven bờ quanh vịnh đá. Một hôm tôi nằm trên võng dưới gốc bàng, đang 

chập chờn nhìn sóng nước, ngập tràn một màu sáng dịu dàng ru êm trong tiếng sóng dập dìu, xỏa 

bọt trắng bên bờ. Tôi hỏi nó về kỳ lễ cúng cầu ngư đầu năm, nó ngắc ngứ trong miệng lầm 

bầm… “năm nay không cúng tế gì hết, trên quận, trên xã không cho.” Hai đứa ngồi yên nghe gió 

nồm xôn xao trên mấy đọt lá dừa vời vợi ánh trăng. Huy lắc vai tôi nói như tiếng xì hơi bị nén ức 

trong lồng ngực   

- Nè, tau nói mi nghe thôi, đừng nói ai! Không được nói với ai! Tệ lắm mi ơi! Tệ lắm! Mi 

biết không, họ dối trá hết mi ơi, họ nói láo, họ lớn rồi mà nói láo!  

 

“…Cách đây gần ba năm, trong một chiều mưa giông tháng bảy, sấm chớp giăng giăng, 

ngoài biển mịt mù mưa, tiếng sóng vỗ vào hốc núi xa ầm ầm vang tới. Bên tiếng gió lồng lộng 

ngoài miếu thờ, tau ghé mắt nhìn vào khe cửa miếu, cha tau đang đốt đèn bưng hộp gỗ đựng 

nước giãi linh Ông xuống nền đất. Ông thổ mạnh hộp gỗ xuống nền nhà vì mối nó đùn từ dưới 

bệ, bám sát vào hộp tìm đường vào trong. Mi biết không, đám mối đùn trong góc hộp gỗ lan qua 

vải phủ màu đỏ, còn ở giữa hộp ấy là một miếng xốp nhũn ra, màu vàng ố bằng chiếc gối trẻ em. 

Ông già tau vỗ, phủi cho bọn mối và bột gỗ văng đi, rồi bóp chặt miếng xốp như bóp miếng cao 

su non trong lòng bàn tay, sau đó gói lại bằng mảnh khăn vải đặt vào trong hộp đã phủi sạch.  Ôi 

trời ơi mi biết không, đâu phải là miếng giãi linh Ông, đó là miếng cao su nệm mút! Ông tiếp tục 

lau chùi hết vết mối mọt bên ngoài, đặt lại trên bệ, quày quả bước về nhà. Mấy ngày sau cha tau 

cặm cụi cưa bào đóng lại hôp gỗ sơn đỏ và mang để trên bệ thờ giống như cũ. Một hôm tau đánh 

bạo hỏi ổng “ …Nó là miếng xốp giống như thứ làm yên xe, nệm ghế mà cha, đâu phài là nước 

giãi Linh Ông?” Cha tau quát lớn bảo im miệng. Rồi ông thẫn thờ nói như tự an ủi mình:“ Con 

nhớ rằng hồi cha mười mấy tuổi theo ông nội con thả lưới bên ven biển này, nội thấy miếng xốp 



bập bềnh trên sóng biển, tấp vào bờ hồi nhá nhem sáng… Ông nội con chạy vội về lấy chiếu, 

thắp nhang nghênh Linh Ông lên phủ khăn điều, gọi cả bà con xóm chài ra xem… Thiên hạ quì 

khấn vái. Cả xóm cúi rạp xuống cầu xin Linh Ông phù hộ… Người ta nói làng chài Vạn Thắng 

có xương cốt Ông, thì Vạn chài Khương Mỹ mình cũng có giãi Ông kết, nên phải thờ cúng để 

cầu xin… Từ đó dân làng lập miếu thờ. Ông nội con có công lớn vì được Linh Ông cho thấy giãi 

linh, nên được chấp tế.  

Đã mấy chục năm qua, hồi đó, cha ở tuổi con, lóc nhóc chạy tới chạy lui, nay cha đã gần 

sáu mươi tuổi rồi. 

Hồi ấy, thỉnh thoảng nghe ì ầm tiếng tiếng súng đạn hay sấm chớp ngoài khơi… là nghe nói 

có chiến tranh… nghe nói có mấy nước lớn lại đánh nhau. Ngày đó cả xóm này chưa ai thấy 

được chiếc xe đạp, chưa ai biết đến cái đèn pin là gì… Khổ cực, tăm tối, để yên bình phải cúng 

lạy lục tứ phương. Từ đời nội qua đời cha con mình đến nay chỉ cùng sống dựa vào ngôi miếu 

này, dựa vào thần linh này… biết nó là thế này, nó chỉ là miếng xốp… nhưng thôi con à đừng nói 

làm gì, đừng làm khổ bà con tội nghiệp! Mà rồi nếu không có nơi này, cha con mình sống ở đâu 

đây con?” Ông nội con cũng như người trong xóm chỉ có cái tội dốt nát mà thôi. họ tưởng miếng 

xốp cao su la nước miếng kết long-diên-hương  của Cá Ông. 

Tau ra nằm võng nhìn trời. Qua cơn mưa, giông đến chiều tối, bầu trời trong vắt, vằng vặc 

một vầng trăng, sóng biển lao xao, dịu dàng vỗ vào bờ cát, ánh trăng rải vàng trên ngọn phi lao, 

rải chút sáng mập mờ trên ngôi miếu cũ… Tau nghĩ chắc giờ này cha già đang bập thuốc rê, trăn 

trở nghĩ về tổ mối trong khám thờ. Chắc cha tau khổ tâm biết bao! 

 

Cũng từ đó, tau không còn đóng vai bạn thuyền, chít băng vải đỏ trên đầu, cột thắt dây lưng 

dừa quanh bụng, tay cầm chèo gỗ sơn đỏ, sơn trắng… Mày còn nhớ sáu thằng dân chài cỡ mười, 

mười lăm, sắm vai bạn thuyền khi cúng rước linh Ông, cúng cầu ngư… “…Ớ, hụi này 

hụi!...ớ…dzô này dzô!... Dzô này dzô! Hụi này hụi…ớ… tiếng trống thùng thùng, nhịp chân và 

sáu tay chèo mỗi bên ba thằng, thẳng hàng theo hai thằng đứng đầu vác trên vai cây tre sơn đỏ có 

chít vải điều. Đứng trước dám bạn thuyền đang răm rắp hô “hụi này dzô! Dzô này dzô!... Thùng, 

thùng! Thùng thùng…” là cha tau –chủ tế–, áo thụng xanh, khăn đóng, đội hộp gỗ đỏ trong có 

linh Ông quì xuống trước sân miếu. 

Tau không chịu nổi, khi nghĩ đến cha tau đang đội một miếng mút xốp và hai bên, cả đám 

người lam lũ quì mọp xuống khấn vái. Mi biết không tau không chịu nổi!  

 

Cũng từ đó, sau khi làng trên, xóm dưới thập thò cái bọn rao giảng cần lao chưa ấm chỗ, 

đến đám xúi khiêng bàn thờ Phật ra đường…đâu  đó có đám quỉ ám, u u, minh minh thọc gậy 

bánh xe gây phẫn uất và bất mãn… Chiến tranh lan tràn khắp nơi… Ngày ngày ầm ầm tiếng 

pháo kích, tiếng máy bay, đủ các loại… Xóm làng lọt tỏm vào vùng xôi đậu, đầu tên mũi đạn.   

Cứ đêm đến, có bọn người trong rừng ra, chúng theo truông cây cối rậm rạp từ chân núi 

qua bãi cát rắng đến xóm gọi dân đi họp, tìm lương thực, hoặc bắn vài phát súng quấy rối ở ven 

quốc lộ… Thì ngày hôm sau, nơi này bị càn quét, lãnh bom đạn… Dân xóm chài thất thần với 



cuộc sống lay lắt, tắt ngúm trong hận thù, nghi kỵ, đói khát, chỉ còn biết ôm chặt lấy miếu cũ mà 

vật vã cầu xin. 

 

Trước khi bị gọi nhập ngũ sau Tết mậu thân, tôi trở về quê lo chôn cất ông cậu bị mất, sau 

trận chiến trên rừng về chiếm xóm chợ. Mấy ngày sau, lính trên quận và máy bay cày nát truông 

cây, chạy dài ở rìa cát trắng ngăn cách xóm chợ với rừng xanh. 

Ông cậu tôi là mối dây liên lạc cuối cùng giữa tôi với xóm nhỏ của tuổi thơ. Tôi gặp Huy 

sau đám tang. Nó cao và đen, là nghĩa quân dân vệ và không phải đi quân dịch, vì thuộc diện gia 

đình con một và đang phải nuôi cha già trên sáu mươi tuổi. 

- Tau hết chịu nổi! Huy nói với tôi. 

- Cái gì? 

- Tau nghĩ người ta có thể thờ lạy cục đá vô tri vì mê tín, vì ngu ngốc … nhưng không thể 

làm cho người ta thờ lạy vì mình cố tình lừa bịp được. Huy nói một hơi dài. 

- Nhưng cha mi đâu có biết. 

- Nay thì đã biết mà… vẫn tiếp tục lừa bà con trong xóm. 

- Ông cũng quá già rồi sao thay đổi được… 

Huy âm ừ không nói gì. Tôi hỏi: 

- Lâu nay anh Tường có về thăm mi không Huy? 

- Thỉnh thoảng, khi nghỉ phép chạy về cho ông già ít tiền rồi biến, đâu có dám ngủ lại qua 

đêm. Anh đóng quân ở Đà Nẵng. 

 

Từ đó cho đến ngày đất nước thống nhất, tôi không còn gặp lai Huy nữa. Lão Chưởng chết 

ở tuổi bảy mươi do bị máy bay trực thăng Mỹ bắn. Người ta nói đêm ấy, mùa nồm yên, ông lão 

đem thúng chai ra thả lưới ven vịnh. Thời gian này, con nước êm, cá đối, cá đục thường vào sát 

bờ, nếu thả lưới sớm thì dễ trúng… Đêm qua, trong rừng phía xa, ở gần mấy đồn canh trên cầu bị 

pháo kích, hỏa châu chập choạng phụt sáng bập bùng trong đêm đen tít mù xa trên miệt đường 

lộ. Trực thăng Mỹ đảo vòng trên dông cát, trên truông lục lạo tìm nơi xuất phát tiếng pháo ở bìa 

rừng, Ánh đèn pha trên máy bay đảo qua đảo lại, và một loạt súng cày đường dài bên góc vịnh… 

Lão Chưởng, với cái dáng già nua, nhấp nhô trên ghe thúng, lò dò tìm cái ăn, đã không thoát 

được lằn đạn oan nghiệt này. 

Sáng ra, xác lão Chưởng tắp vào bờ cát, chiếc thúng chai úp xuống sóng nước, lỗ chỗ vết 

đạn. Xác lão tấp vào gần nơi, mà ngày xưa ông nội Huy đã tìm thấy nước giãi Linh Ông. 

 Huy chôn cất cha già sau miếu thờ, nơi vồng khoai mì đánh thành từng luống, nay cỏ cú 

mọc tràn lan. Người ta nói, cúng xong bốn-chín ngày, thằng Huy lấy thanh gỗ đóng chéo khóa 

cửa chính miếu thờ, rồi một hôm, hắn bỏ làng vào rừng theo cách mạng. 

 

 

 

 

 



Hai 

 

Sau mấy năm đi cải tạo như hàng triệu người bại trận khác, tôi trở về với những công việc 

giản đơn cùng vợ con sắp xếp lại cuộc sống mới. Bỏ qua những uẩn ức đắng cay của kẻ thắng, 

người thua; đáng ra chúng ta chung hưởng những đêm ngủ không còn mộng mị sống chết, không 

còn ánh hỏa châu hừng hực, không còn tiếng ầm ì xé toạc đêm đen…, bao mẹ già nua không còn 

thấp thỏm chờ tin con ở chiến trường xa…  

Trong khu hẻm Saigon hầu như ai cũng vậy, cái hạnh phúc lớn là còn được nhìn thấy các 

con có cơm ăn, có áo quần mặc. Tôi tự an ủi với niềm vui tầm thường của kẻ còn nguyên vẹn 

thân thể sau bao lần cận kề với đạn bom. 

Mới sáng sơm, tôi vội đạp xe qua Bình Hưng, cân mười ký thịt tươi nóng hổi về cho vợ 

thái, để kịp hừng sáng có hàng bán cho dân lao động trong hẻm! 

- Anh giúp em đi sớm qua bên kia sông ở quận tám, lựa thịt bò ngon, còn mọi việc để em 

lo. Đến tám giờ anh, giúp em dọn hàng về nhà. Vợ tôi ân cần dặn. 

Công việc của tôi từ ba giờ đến gần năm giờ sáng, do đó tôi có khoảng trống từ năm đến 

tám giờ. Tôi đạp xe loanh quanh, lúc sân Tao Đàn, lúc sân Phú Thọ để học thái cực quyền, để 

xem mấy người chơi chim, họ đem lồng chim treo dưới tàng cây trứng cá cho chim thi hót. 

Người ta rầm rì về chuyện chiến tranh biên giới tây nam, tây bắc; chuyện những chuyến ghe 

vượt biên; chuyện cải tạo lần hai, rồi sẽ lần ba… Một ly cà phê đen khét mùi đậu cháy, mấy điếu 

thuốc Nông Nghiệp trên đĩa nhựa… tôi lơ mơ vô vọng trong cảnh sống bám vào nồi phở bình 

dân của vợ ở góc hẻm mà tôi đang ở.  

Rồi một hôm, vào buổi chiêu, sau khi mua xương bên lò mổ mang về cho vợ chuẩn bị nồi 

nước lèo ngày mai, vợ tôi bảo: 

- Có anh bạn ngoài quê vào thăm anh, anh ấy đi loanh quanh, hẹn chút nữa trở lại. 

Tôi gặp lại Huy sau gần mười năm xa cách. Vẫn vóc dáng cao, ốm với đôi mắt và cặp lông 

mày đen sậm âm u tối. Hai chúng tôi ngồi quán cóc cà phê gần đầu hẻm. Huy cho hay, từ rừng 

về được bố trí trưởng đội du kích dân quân xã. Bấy giờ miếu thờ Ông đã bít cửa cái, sau thành 

trụ sở dân phòng. Huy cũng sửa lại nhà lão Chưởng và vẫn sống ở đó, không vợ con gì. Huy có 

vẻ buồn khi nòi về anh Tường, anh của Huy là sĩ quan Quân Tiếp Vụ ở Đà Nẵng, phải đi học cải 

tập ở Tiên Lãnh đã năm năm rồi. Huy có lên thăm mấy lần, có bảo lãnh, nhưng không biết khi 

nào học tập tốt mới được về. Tôi hỏi Huy về chuyến đi này, được biết Huy đi với đoàn tham 

quan của Huyện để tổ chức cho cán bộ các xã được nghỉ an dưỡng một tuần. Tôi thấy Huy như 

lừng khừng muốn nói với tôi điều gì, Huy cứ hỏi thăm tôi về gia đình sống ra sao, liệu có vượt 

qua khó khăn được không. Tôi hỏi Huy:  

 - Mình hỏi cậu, sau Mậu Thân, mình có về quê thăm không gặp cậu đâu cả, sau đó cậu vào 

rừng? Bạn bè hỏi thiệt, sao vậy? 

- Sau khi ông già bị bắn chết, chôn cất xong là mình đi, đâu có chọn lựa gì? – Huy tần ngần 

nói – Bây giờ thì độc lập thống nhất rồi… cũng tạm yên. Mình gặp anh Tường trong trại cải tạo, 

mấy ổng hứa vài tháng, vậy mà đã gần năm năm rồi. Anh Tường bị sốt rét, ốm quá không biết có 

qua khỏi không? 



- Nì, cậu còn nhớ cái hộp gỗ Linh Ông trong miếu? 

- Sau đêm hôm mình nhìn qua khe cửa đã kể với cậu rồi. Cha mình đóng lại hộp gỗ và trét 

ba nước dầu rái, loại sơn ghe đi biển. Thứ đó thì khỏi sợ mối mọt. Sau giải phóng, có ý kiến phá 

bỏ ngôi miếu, vì mê tín, duy tâm gì dó… nhưng cuối cùng, thôn và xã xin đóng kín và giữ 

nguyên ngôi miếu. Mình có nạy cửa vào xem, thì hộp gỗ sơn đỏ vẫn còn trên bệ thờ, bụi cát cả 

lớp phủ lên trên…Nghĩ lại mình thấy thương ông già… 

- Bác biết rõ nó không thật, nhưng bác cũng biết nó cần cho xóm làng và cả cho bác nữa. 

- Ôi cậu ơi còn biết bao điều tệ hại hơn sự ngu dốt. Dân quê, xóm nghèo nên thờ miếng 

xốp, nhưng lòng họ thành, ước mơ họ đơn giản. Lắm thứ còn gian manh, lừa bịp tệ hơn nhiều. 

Bây giờ, mình hiểu ra, người ta còn thờ cả sự lừa bịp nữa cậu ơi! 

Từ đấy hơn mười năm, tôi loay hoay bương chải trong dòng khó khăn về cơm áo, khi 

Saigon là chỗ trũng cho mọi dòng khát sống đổ về. 

Ngày tôi có dịp về quê dự lễ cải táng ông bà ngoại khu đất trên triên đồi cát bởi chính 

quyền quy hoạch làm khu công nghiệp. Tôi mới hay, sau khi vào Saigon gặp tôi lần cuối, Huy 

chờ anh Tường ra trường cải tạo là cùng một số trai tráng trong xóm chài tổ chức vượt biên. 

Huyện xã ngày ngày đọc tên Huy trên loa cột điện đầu xóm , lên án tên Huy phản quốc, phản 

động, chạy theo dế quốc!   

Ngôi miếu thờ linh Ông như sụm xuống giữa các đồi cát ven biển. Tôi ngẩn ngơ đứng bên 

ba cây bàng chơ vơ trong gió chiều mà nhớ đến ngày thơ dại. Tôi nghe như vang vang lời thằng 

Huy nói khi kể lại với tôi cái đêm nhìn qua khe cửa miếu thờ: “Tau nói với cha tau khi ổng biết 

miếng xốp không phải là giãi linh Ông, mà vẫn tế, vẫn lạy và vẫn dẫn dụ mọi người tế lễ là ác! 

Ác lắm! Thà thờ sự ngu dốt, chứ không thờ sự lừa bịp. Cha ơi!” 

 

Nhưng rồi mọi người vẫn phải sống, phải thỏa hiệp và vẫn thờ cúng sự lừa bịp lớn hơn!  

 

Ba 

 

- Thưa chú, có điện thoại từ ngoài quê Chú gọi vào, có chú Huy Việt kiều về thăm quê gọi 

chú, cháu bảo chú đi vắng, chú Huy hẹn trưa nay gọi lại… 

Mười mấy năm rồi, thằng bạn thuở để chỏm vượt biên, nay về quê gọi điện thăm tôi, khiến 

tôi bồi hồi tưởng nhớ lại… biết bao hình ảnh ngày còn ấu thơ lại hiện về. 

 

Hơn mười năm trước, người ngoài quê báo cho tôi hay, hàng năm cứ mỗi lần hội họp là cả 

xóm chài đều nhắc đến tên Huy, tên phản động, tên bán nước… đã kết bè, kết lũ trốn thoát khỏi 

quê hương, tên mê cơm đế quốc… 

Huy là du kích xã, là người trong rừng ra hừng hực khí thế, gom bọn ngụy quân, ngụy 

quyền đưa ra huyện để vào trại cải tạo. Sau ngày 30 tháng 4 mấy năm, Huy vào Sàigòn, có ghé 

thăm gia đình tôi, mang khuôn mặt đen lẽm, mệt mỏi và buồn buồn vì lo cho người anh sốt rét 

nằm run bần bật trong trại cải tạo Tiên Lãnh. 

Huy cứ lầm bầm nói với tôi: 



- Mày biết không, tao vào trại thăm anh Tường, chắc khó qua khỏi, anh sốt rét nặng, mà ở 

trong trại thì người nằm xếp lớp trên sàn tre nứa, giữa rừng xanh, không thuốc men gì… Chắc 

không qua khỏi… 

Từ ngày mẹ mất, gia đình Huy vẫn sống nghèo nàn trong xóm chài đối đầu với biển cả; anh 

em Huy loay hoay sống bên cha già và ngôi miếu cổ, nên chỉ còn biết cúi gằm đầu trong nghèo 

nàn với mặc cảm bị coi thường, anh em như ôm chặt, che chở nhau từ thuở ấu thơ. Người anh thì 

hiền lành chịu khó, ngược lại thằng Huy thì ngang ngạnh và sẵn sàng đối đầu với cảnh ngộ… 

Huy vượt biên, Huy là tên phản động, tên chạy theo bám đít bọn đế quốc, nay trở về và là 

Việt kiều yêu nước… Gọi thế nào cũng được, miễn sao, nó vẫn là thằng bạn từ ngày thơ ấu của 

tôi, và nay nó đã trở về! 

 

- A lô, cho tôi gặp anh Huy. Tôi điện thoại về quê tìm Huy. 

- Ha ha! Mày đấy hả? Tao đây! Chao ôi gần hai chục năm rồi… Tao về lần này là lần thứ 

hai, lần này về để khánh thành miếu Thần Nam Hải ở chỗ nhà tao ngày xưa ấy… Ha ha! Về quê 

chơi đi, tao kể nghe khối chuyện… 

Huy huyên thuyên nói về việc anh Tường đã có gia đình, hiện là kỹ sư công nghệ thông tin 

ở Cali; về việc Huy đã là chủ thuyền đánh cá, không vợ con gì... 

Tôi thu xếp về quê cùng thằng bạn thuở ấu thơ. Tôi nhớ nó! 

 

Từ quốc lộ trải xuống miệt biển quê tôi non mười cậy số, qua khoảng rừng sim lúp xúp xen 

lẫn lá chà là sắc nhọn, đường truông cát hai bên phủ hai hàng cây me rừng khép tán. Ngày ấy tụi 

nhỏ chúng tôi hay chơi trò đánh giặc, giả đò như du kích, chạy suốt đường truông nồng nặc mùi 

nước đái trâu bò, hừng hực cát trắng. 

Bây giờ, dân xóm Chài đã làm đường đá đúc bê tông dài hơn ba cây số, chạy từ chợ Huyện 

về xóm Chài . Nhà tôi xóm chợ, nhà thằng Huy sát bờ biển, cách nhau mấy đụn cát óng vàng, lác 

đác các bụi gai long, xương rồng và cây móc, cây sim …  

Tuổi thơ cơ cực, cháy nắng trong rộn rã tiếng cười.   

 

Tôi đi xe ôm về quê dự lễ khánh thành ba công trình xã hội của Vạn Chài Khương Mỹ. Con 

đường bê tông qua truông cát, giếng bơm nước ngọt về xóm chài và trùng tu miếu thờ Linh Ông 

Khương Mỹ, đều do anh Huy Việt kiều hỗ trợ cho thôn Chài. 

Xe qua khỏi khu chợ, đến bìa hàng dừa cuối xóm, nơi mà căn nhà cũ tôi đã từng sống với 

gia đình, nay chỉ còn lại nền nhà lỗ chỗ gạch ngói và bụi cây gai, chẳng còn dấu tích ngày nào. 

- Chu choa! – Anh xe ôm vừa khua tay vừa la lớn – Con đường qua truông ni, nếu không 

có ông Huy làm cho, thì xe hai bánh vừa chạy vừa đẩy vì cát nó xìa, loạng quạng lắm. Chu choa! 

Anh nghe tiếng trống không nề, bữa ni khánh thành miếu thờ Linh Ông Thần Nam Hải, có rước 

đám múa lân, đám hát bội về tế cúng… Đó tiếng trống đánh bùm bùm đó nề!  Anh có thấy đụn 

cát cao kia kìa… đó… đó, ông Huy Việt kiều cho lắp năm xì-tẹt nhựa, loại chứa hơn hai mươi 

khối nước một thùng, ráp lại thành cả trăm khối nước trên chóp động cát … Hi hi, từ đó bắt ống 

xuống xóm chài hơn bảy chục nóc nhà, nhà nào cũng có nước máy dùng hết anh ạ! Chu choa 

đường trong xóm chài nhờ ông Huy Việt kiều cho đúc bê tông nối nhau hết… Chạy xe hai bánh 

re re ! 

Tiếng trống thùng thùng, giọng nói oang oang của gã lái xe ôm cùng tiếng chiếc xe bon bon 

chạy qua hẻm bụi đất ngày nào, khiến tôi nghe văng vẳng như có tiếng thằng Huy, thằng bạn đen 

nhẽm ngày xưa, đầu trần tóc hoe hoe, vừa chạy chân không trên cát nóng, vừa réo tên, và dúi vào 

tay tôi củ khoai mì cháy sém…   



Đã già nửa đời người bôn ba xuôi ngược, tôi chợt như muốn khóc mà nhớ nhớ, thương 

thương tôi, cậu bé ấy ngày nào... Tôi thầm nhủ: “Ôi ai có ngờ! Cậu bé Huy đen nhẽm đã trở về 

xây sửa cái truông cát nồng nặc mùi nước đái và phân trâu; sửa lại cái miếu thờ lụp sụp có ba 

cây bàng; đặt bồn nước trên chỏm đồi cát với giếng để bà con trong xóm lam lũ có nước ngọt 

dùng, sau một ngày vật vã trong nắng gió biển khơi.”  

Thằng Huy Việt kiều như thấu hết ruột gan tôi, hoặc nó đã không quên những ước mơ thời 

thơ ấu. Cái thuở mà hai đứa tôi, vừa thả mo cau, vừa chạy chân non nớt trên truông đất để tránh 

cát nóng bỏng đôi chân, chúng tôi đã cùng nhau từng mơ ước về một con đường lát đá nơi 

đây!...; Cái thuở mà hai đứa còn ngồi võng đu đưa dưới gốc cây bàng, cùng mong có ngày nâng 

miếu cổ lên cao, mong xây án phía trước để che gió và ngăn luồng cát ngoài biển vỗ vào ngạch 

cửa!…; Cái thuở cùng ngồi trên đống cát nhìn ra biển khơi, nhìn xuống xóm chài, lụp xụp từng 

dãy mái tranh tre, lom khom nghèo nàn tránh gió biển quần quật thổi vào!…; Cái thuở mà đám 

trẻ thơ cùng vét từng ca nước trong chum xối lên mái tóc hoe hoe vàng và làn da cháy nắng!... 

Thằng Huy Việt kiều đã tạo dựng lại giấc mơ từ thời ấu thơ, và trở thành hiện thực. 

 

Tiếng trống bì bùm gần hơn, một đám người nguời vây quanh ngôi miếu cổ, miếu cổ đã 

được xây cao hơn nền đất cũ, rạp đã được dựng lên, cờ xí xanh đỏ đã phần phật bay trong gió!... 

Ông chủ tịch xã hân hoan nói về những thành công, những thắng lợi, những cái to lớn…về 

đoàn kết. Ông kết thúc bài nói ứng khẩu của mình trước bà con thôn Khương Mỹ: 

- “Hôm nay, nơi đây chúng ta cùng nhớ đến cụ Chưởng, người đã gục ngã bởi thế lực thù 

địch. Tại nơi này bà con cũng không quên được thời sinh tiền của cụ Chưởng, cụ đã tiếp nối cha 

ông thờ cúng Linh Ông Nam Hải để cầu mong cho bà con mình bình an, được mùa chài lớn.  

Nhớ đến cha ông, nhớ đến bà con quê nhà, anh Huy Việt kiều yêu nước đã trỡ về góp tay 

xây dựng quê hương chòm xóm. Anh Huy đã đăng ký với xã ta, năm tới sẽ trở về xây thêm ngôi 

trường tiểu học ở sau khu miếu thờ này, để các em trong thôn xóm chài khỏi phải đội nắng gió 

qua dông cát hơn bốn cây số đến trường…” (tiếng vỗ tay vang khắp nơi). 

Tôi đứng dựa lưng vào gốc bàng, tiếng sóng biển vẫn rì rào quen thuộc vỗ vào bờ, vào dãy 

hốc đá đen trùi trụi phía núi xa.  

Bạn tôi, thằng Huy đen và cao, bước lên lễ đài, hàm răng trắng nhởn, áo quần giản dị: 

- “Thưa các anh cán bộ Huyện, Xã về tham dự lễ khánh thành miếu thờ Cá Ông linh hiển.  

Thưa các bác, các chú và bà con xóm chài… Con sống ở đây và cha con cũng chết ở đây… 

Dù đi xa đến đâu, dù có thay đổi gì gì thì con cũng trở về làm lại những ước mơ trong những 

ngày thơ dại của con. Ngày ấy con ước mơ…” 

Huy đen chùng giọng và nghẹn ngào chợt òa ra khóc… 

“Ngày ấy con đi chân không chạy trên truông đất này; Tay con đã ôm xác cha già bị bắn 

chết ngoài rìa bờ biển kia…rồi  tay con đã đem dấu từng can dầu chôn ở hốc đá nọ, để cùng bạn 

chài  trong xóm vượt biên…; Con đã là “… tội nhân xâm phạm an ninh nhà nước”… nay con là 

“Việt kiều yêu nước”… đủ thứ hết, nhưng con vẫn chỉ là thằng Huy đen con  ông Chưởng, của 

xóm chài. Đi đâu rồi con cũng về đây, con chẳng đóng góp gì nhiều ngoài những ước mơ của 

thời thơ ấu. Tôi xin cảm ơn cán bộ huyện, cán bộ xã, tôi xin cám ơn các cô, các chú.” 

Huy đen quẹt tay lau nước mắt và bước vội xuộng bậc thềm sân khấu. 

Trống bùm bùm thúc lên, hai con lân, một đỏ, một vàng rập rình múa trước ngôi miếu màu 

ngói đỏ cao, rộng gấp đôi ngày trước…. 

Huy nói ngắn gọn như nói với tôi,như  tự nói ới chính mình. Tôi tự dưng khóc theo nó  lúc 

nào và lặng lẽ chậm bước đi ra phía bờ biển, ngồi nhìn lớp bọt trằng dập dìu trên bờ cát. Lòng tôi 

tràn ngập những hình ảnh ngày ấu thơ, tràn ngập niềm vui và sự xót xa về sự đói nghèo, vô vọng. 



Cũng tại chỗ doi cát nhô lên cao này, chúng tôi hai đứa, ngồi vê từng nắm cát ném vu vơ về phía 

biển khơi…  Xa xa một làn mây mầu chì giăng ngang lớp bọt sóng trắng lăn tăn, nhấp nhô vài 

cánh buồm trắng nhỏ như những hạt nếp thoi thóp trong mênh mông. 

Cuộc sống dân quê tôi sao mà cơ cực! Chống chọi với đủ thứ: Trời đất, biển khơi và ngay 

cả cái ác của đồng loại… để mong được có miếng ăn, được sống… Vậy mà đâu có dễ dàng… 

Thằng Huy nói đúng, nó đã không làm được gì nhiều, chỉ mong thực hiện những ước mơ 

thời thơ ấu.  

   Bây giờ Huy đã về, đã làm những con đường dài dọc theo truông cát để quên đi những tháng 

năm phải dùng mo cau đỡ chân trần trên cát nóng bỏng; Đã có những bồn nước trên đụn cát cao 

tiếp nước ngọt về thôn xóm, để mọi người từ ông bà già đến trẻ thơ đều được tắm mát dưới vòi 

sen; để các mệ, các chị lóm móm tươi cười dưới làn nước trong veo, mát lạnh… những tấm áo 

phong sương, trắng mồ hôi muối, lềnh bềnh trong chậu nước…  

Xóm nghèo nàn này lại là cái nôi êm ả, khiến cho chàng Việt kiều muốn trở về mà đong 

đưa ru ngủ tuổi thơ của mình.  

Nắng chiều nghiêng nghiêng, vàng óng chảy dài trên đồi cát hòa vào gió nồm thổi mát lạnh 

vào xóm quê. Tiếng trống bập bùng đã thưa, lễ lạc tiệc tùng, khánh thành miếu thờ như đã vãn, 

tôi ngả lưng ngất ngây với hơi gió mát chảy ngược từ chân lên đầu và hơi ấm của đất cát rệu rạo 

dưới lưng mình. Tôi nghe tiếng chân rột rạt đi trên cát và tiếng oang oang của Huy: 

- Ê, mày nằm đâu rồi ! 

Vừa đứng dạy, nó nhào tới, ôm chầm lấy tôi vật lăn lộn trên cát. Ôi, hai lão già cười ha hả, 

quần thảo nhau trên cát biển quê hương, sao mà vui đến thế! 

- Ê Đen, tao đâu ngờ mày làm được nhiều việc đến vậy. Giỏi đó nghe! 

Huy cười xòa, hàm răng trắng nhưng khỏe mạnh hơn và cứng cáp hẳn ra. Tóc đã bạc nhiều, 

vóc dáng chững chạc tự tin. Huy kể từ ngày vào Sàigòn thăm gia đình tôi, Huy đã định rủ tôi về 

quê tính chuyện vượt biên, nhưng ngại ngần khi thấy vợ tôi còn trẻ mà phải tảo tần, gánh sao nổi 

mấy đứa con thơ. 

- “Mi biết không, khi từ rừng ra, đi du kích địa phương tao đã thấy mình bị lừa rồi. Cú lừa 

ngoạn mục và chết người! Khi đến trại học tập, nhìn anh Tường, thấy ảnh như xác mắm vì sốt rét 

hành. Tao lo không biết anh ấy có qua khỏi không, sốt rét mà mỗi ngày chỉ có lưng chén cơm 

ghế khoai mì, ăn canh tàu bay lõng bõng nước sống sao nổi. Họ lùa cả nước vào chuồng cải tạo, 

đánh lừa cả đám tư sản bằng hình thức cải tạo đợt một, đợt hai… 

Ngày xưa vì cái chết của cha tao, tao vào rừng đánh Mỹ, sau đó tao chỉ muốn kéo anh 

Tường, kéo mi ra biển mà đi, tới đâu cũng được… miễn là xa nơi này! Khi anh Tường bị trả về 

nguyên quán, về xóm chài mình đây, hai anh em tao dựa lưng nhau mà sống bên miếu thờ Linh 

Ông. Tao là du kích xã, tao rủ mấy thằng bạn xóm chài gom dầu, bữa ít, bữa nhiều cho đủ can 

nhựa là chở ra gềnh đào cát chôn dấu kỹ. Tụi tao là dân biển, chỉ chờ tới ngày thuận gió, không 

chở ai ngoài mười mấy thằng trong xóm và anh Tường. Vậy là tới Malaysia, rồi được cho qua 

định cư tại Florida, tiếp tục nghề chài lưới. Mày ơi, làm lao động nghề chài lưới ở biển khơi bên 

Mỹ kiếm tiền dễ lắm mày ơi. Mười mấy anh em xóm chài trước làm công, sau năm bảy năm là 

sắm thuyền… Anh Tường tiếp tục đi học, tốt nghiệp kỹ sư công nghệ và bảo lãnh vợ con qua. 

Tao nghỉ nghề chài lưới đi làm trong hãng chuyên xây dựng và tu sửa nhà cửa… Bây giờ đã về 

hưu được ba năm rồi… Tao tính sẽ thu xếp, rồi về quê mình sống mày ơi!” 

- Rồi vợ con mày sẽ ra sao? 

- Tao hai lần cưới, hai lần ly dị, hai lần chia gia tài… Ha ha, nay chưa con cái gì, tao thích 

cái đời sống độc thân của tao. 



Chiều xuống chầm chậm, văng vẳng tiếng chó sủa từ trong xóm vọng ra. Hai đứa ngồi bên 

mảng bóng mờ của nắng chiếu, trải ngược gió, lui dần, lui dần về phía dãy Trường Sơn, dãy núi 

như thành quách sẫm màu lẩn khuất trong đám mây chì. 

Huy kể với tôi đủ thứ chuyện vui buồn, khổ nhục khi đến ở xứ người, không một chữ lót 

tay, ngu ngu, ngơ ngơ, chỉ còn lại tấm lòng tha thiết với cuộc sống, yêu thích quyền sống tự do 

của mình.  

Tôi hỏi Huy có gặp trở ngại gì khi về đến quê nhà? Hắn không đáp, chỉ nhìn về phía biển 

khơi như nhìn sâu vào quá khứ: 

- “Mi còn nhớ Linh Ông trong hòm gỗ sơn đỏ! Mi còn nhớ, cha tau buồn biết bao, khi ổng 

khám phá ra thứ đó không phải là giãi Cá Ông! Thuở ấu thơ tau đã coi thường ổng vì thấy ổng 

vẫn phải lạy, phải thờ, phải tế Linh Ông, dù đã biết trong hòm thờ đó là cái gì!  

Nhưng ít ra, giờ đây tau đã hiểu, cha tau đã dùng sự vái lạy để có chỗ trú thân mà nuôi mấy 

đứa con côi… Còn giờ đây, lớn rồi lang thang mòn gót nhiều nơi, tau và mi còn thấy nhiều điều 

tệ hại hơn thế nữa… Họ tự lừa mình và buộc mọi người phải tin vào sự lừa dối đó.” 

- Và bây giờ, với những gì tốt đẹp mà mày đã làm ở đây, ít ra mày đáng được để bà con tin 

cậy 

- Ồ, bà con quê nghèo thì lòng dạ họ chỉ có vậy, họ thấy sao, nghĩ sao, nói vậy, sống vậy. 

Còn đám cán bộ xã, thôn thì chỉ là đám người ít học, không hiểu biết gì nhiều. Họ đâu biết Xã 

hôi chủ nghĩa là gì… họ thèm sống, thèm được như cái đám giai cấp tư sản mà họ ra sức xóa bỏ. 

Họ cũng chỉ là nạn nhân như đám bần cùng khốn khổ cả nước! Tất cả đều cần và thèm lạy, từ 

mấy trăm năm nay họ  lạy vua, lạy quan,… đến nay lạy Cách mạng, họ khúm núm trước cửa 

quyền.  

Trước kia, cha tau làm chủ tế thì dân xóm quì lạy trước cái hòm có giãi Linh Ông để cầu 

xin; và nay đám người hàng lớp đứng trước anh Bảy, anh Ba câm nín nghe các anh vung tay nói, 

hò hét về cái ngày mai ắt có, sẽ có và phải có,như bọn lên đồng,…mọi người hãy tin, hãy lậy và 

hãy thờ cúng cho cái ngày mai tươi đẹp đó!  

   Chiều lên cao dần, bóng tối nhờ nhờ từ biển xa chầm chậm trải dần vào bờ. Phía đông trăng 

treo lừng lững tươi mát. Trăng dẫn gió ngoài biển khơi dịu dàng vỗ vào bờ cát, trăng tinh khôi và 

lạnh lẽo biết bao! Hai đứa tôi cứ ngồi yên như thế, lòng nhẹ nhàng vô cùng… 

- Tụi mình, các cán bộ xã thôn và dân làng chài cũng chỉ là một thôi, mi ạ. Bên Mỹ tau 

cũng hay đi chùa, tau thường lui tới chùa nghe thày giảng, mà nơi ấy, thày trụ trì lại là người 

đồng hương với mình. Tau nhớ thày thuyết giảng về lời Đức Phật.  

Phật nói những lời Phật dạy trong kinh điển chỉ như ngón tay chỉ mặt trăng, hãy hướng 

theo ngón tay chỉ chứ ngón tay không phải là mặt trăng. 

Mi thấy đó, từ cái hòm gỗ sơn đỏ trong miếu thờ kia, đến chủ thuyết này nọ… đều chỉ là 

cái vỏ bọc che dấu sự lừa bịp, làm mê muội biết bao người! Bọn họ và chúng ta đều là nạn nhân 

của một thời thờ cúng cái ngón tay chỉ đường đi tìm hạnh phúc. Ánh trăng cân lý xanh xao và xa 

xăm quá, còn cái ngón tay vinh danh kia thì đã hoại tử từ bao giờ! Bao năm rồi dân mình đói 

rách, dốt nát; họ cứ ước mơ tương lai và cúng tế, hy sinh lớp lớp máu xương cho bọn thầy cúng 

chuyên lừa bịp, mà quên mất hiện tại này. 

 

Hình như có mấy ngôi sao nhạt nhòa ở cuối chân trời, hai chúng tôi cùng ngây ngất thấy 

sao mình ngạt ngào yêu đời đến vậy.     

 

        Nguyễn Quang Tuyến 
 


