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Dec 6, 2015 

 

Bạn vàng thân mến, 

 

Cách nay đúng một tuần, vợ chồng Lưu Văn Dân đã về "quê" (Nov. 29). Kết hợp với buổi tiễn đưa 

là sinh nhật của chị Marie (bà xã Dân). Thế là vừa tiễn đưa nhau bằng một bài thơ "thẩn", một chiếc 

bánh sinh nhật "đại chảng" và nhiều lẳng hoa (của vợ chồng Hoàng Văn Lộc), một bửa ăn và một 

chầu karaoke ở nhà hàng Việt Phố (do vợ chồng Trần Văn Hải khoản đãi). Nhiều anh em tham dự, 

"hôm nay tui vui như chưa bao giờ vui thế" (như Cao Đình Phúc hát. Khi vừa khai tiệc thì mới biết 

hôm đó cũng là ngày cưới của vợ chồng Hà Minh Quang. Thế là vui lại vui thêm. 

 

Bài thơ của Hoàng Văn Lộc như sau : 

 

Nắng Saigon 

Nhớ nắng Paris 

Bạn đi ta ở 

Vương vương niềm nhung nhớ 

Giữa trời thu mênh mông. 

 

            TN 1-2 Việt Nam 

             tặng vợ chồng bạn Lưu Văn Dân 

             Saigon 28/11/2015 

(Đáng lẽ câu chót là "Trời cuối thu mây bay" thì mới tiễn được vợ chồng Dân về Paris, hợp hơn, 

phải không. SR) 

 

Hoa đẹp (chắc NA Xuân thích) , nhiều món ăn ngon (chắc VT Xuân thích), nhiều bài hát gợi nhớ 

nhiều (không biết MK Đỉnh có thích không). Lưu Văn Dân hát ít nhất cũng 5 bài (đếm không xuể). 

Trịnh Hiếu Tường sau khi nốc 2 lon bia cũng rĩ rã được 3 bài. Vui nhất là Nguyễn Quốc Vọng (ông 

xã Thanh Tuyền) cũng tham gia ka ra ... ô kê với bài "đừng ... xoa anh, đừng ... xoa anh, đừng ... 

xoa anh đêm nay". Các bạn vàng ơi, ai có thích thì về. 

 

SR lại mới đi Phú Quốc về, sau khi nghe một anh bạn nói Phú Quốc bây giờ ... bầy hầy lắm, ngổn 

ngang đất đá xây dựng. Phải đi để kiểm chứng chứ! 

Thật ra thì không đến đỗi như vậy.  

 

Ngày 1, SR đi về phía Nam đảo, ghé thăm mấy cơ sở nuôi và chế biến ngọc trai, trai nước ngọt có, 

trai nước mặn có, nhiều loại giống khác nhau, cho ra nhiều màu khác nhau (trắng, trắng ngà, trắng 

vàng, xám, đen, tím ... với nhiều gam khác nhau), giá từ vài trăm ngàn (nhẫn, võ trai xà cừ ...) đến 

vài triệu, vài chục triệu, và đắt nhất là 1 tỉ đồng (xâu chuỗi màu đen). Thích nhất là một xâu chuỗi 

màu tím, cực độc đáo, giá 24 triệu đồng (khoảng 1.200 USD).  Phỏng tay! Thôi thì xuống An Thới 

vậy thăm lại cảng biển giờ đang mở rộng thêm, đang xây dựng cáp treo ra Hòn Thơm, phố thị 

khang trang hơn, nhà thờ đã xây lại. Chèn ơi, mực trứng còn đang bơi soi sỏi mà giá chỉ 150.000 



đồng/kg (7,5 USD), tôm mũ ni mới vớt lên chỉ 200.000 đồng/kg (10 USD). Mua mấy kí về Bãi 

Khem nhờ luộc, nướng, lai rai vài chia bia, ngắm biển trời trong xanh. 

 

Ngày 2, SR đi về phía Bắc đảo, ngang qua Cửa Cạn nhìn dòng sông trước đây là nơi kháng chiến 

của Nguyễn Trung Trực, hiện nay có đền thờ vợ con ông. Đi một lúc nữa là đến khu resort của 

Vingroup, nhà đầu tư lớn nhất hiện nay của Phú Quốc, với 300 ha gồm khu resort, khu vui chơi giải 

trí, casino. Vingroup đang đầu tư một trung tâm thương mại lớn tại phi trường cũ, cảng Dương 

Đông, cảng Hàm Ninh ... Dọc theo bãi Cửa Cạn còn có một vài resort nữa, casino, đang thi công. 

Nhìn chung thì sự hoàng tráng của các kiến trúc này đã được thiên nhiên trả giá là mất một phần 

rừng nguyên sinh. Đến Gành Dầu, nhìn về phía Bắc là cảng Sihanoukville của Campuchia. Xa xa là 

Bokor có dãy núi Tà Lơn, hiện nay cũng là khu resort, casino lớn nhất của Campuchia. Khu chợ 

Gành Dầu nay cũng khá sung túc nhờ dân chúng tụ hội về sau khi được tiền giải tỏa đền bù tại các 

khu resort, một số nhờ làm công nhân cho những nơi này. SR ghé viếng đền thờ anh hùng dân tộc 

Nguyễn Trung Trực, ngôi đền đơn sơ nhưng uy nghi, do dân thiết lập ngay sau khi ông bị chém đầu 

ở Rạch Giá. Người thủ tự là cháu 4 đời của ông. Ở đây giỗ ông được tổ chức cùng ngày với đền thờ 

ở Rạch Giá, và trước giỗ ông tại khu lưu niệm ở Nhựt Tảo - Long An (quê ông) 10 ngày. "Hỏa hồng 

Nhụt Tảo kinh thiên địa, Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỹ thần". Sau đó, SR về xuyên khu bảo tồn 

thiên nhiên Rừng quốc gia Phú Quốc, có con đường đất đỏ chạy ngang qua, sạch đẹp. Giữa rừng thì 

nghe điện thoại reo, Nguyễn Viết Dũng gọi đi uống cà phê trước khi về Mỹ. Ô, say good bye vậy. 

Bạn già về mà chỉ gặp được có 1 lần! 

 

Sau đây là nơi thú vị nhất. SR tham quan một khu vườn tiêu 6 mẫu tây. Chủ nhân là một anh chàng 

khoảng 60 tuổi, khỏe mạnh, vui tính. Anh vốn là một thợ săn, nên nay có một trại chó Phú Quốc, 

chó nhỏ thì 3-4 triệu đồng/con, chó lớn 4-5 tuổi thì vài chục triệu/con. Anh trồng tiêu để làm tiêu 

khô (đen, đỏ, sọ) và gia vị tiêu kho, trồng sim để làm rượu sim (Cận ơi, ngon hết biết), trồng cây gió 

cấy trầm làm nhang, xâu chuổi, tinh dầu trầm. Có một xâu chuỗi hạt dài bằng thân cây gió có mặt là 

một lõi trầm tự nhiên, thơm ngan ngát. Hỏi giá, 4,5 triệu đồng, phỏng tay! SR mua 1 ốp nhang trầm 

(100 cây) giá 100.000 đồng, 1 hộp nhang khoanh (10 khoanh) 100.000 đồng, có một cái đế để hứng 

tàn khi đốt (đốt trên bàn thờ mà thơm cả nhà) được tặng một túi nylon tiêu tươi cỡ 300 g. 

Chiều về ghé lại Dinh Cậu đốt nhang cầu cậu Tài, cậu Quý phù hộ cho ngư dân hải hành bình an, 

thu hoạch được nhiều. Ngắm mặt trời đỏ từ từ lặn xuống chân mây và mặt biển êm lặng như mặt hồ 

cuối thu. 

Cạnh Dinh Cậu là Chợ đêm Phú Quốc. toàn quán ăn hải sản và đồ lưu niệm. Có đến 2/3 là du khách 

Tây. Hầm bà lằng hải sản tươi sống, nghêu sò ốc hến, nhum, điệp, mực, ghẹ xanh, tôm (có loại 1 cỡ 

7 con/kg) ... Giá vừa phải. Quán nào cũng đầy thực khách, gọi thứ gì thì nấu thứ đó, có ngay, có 

ngay, niềm nở như người Nam bộ. 

 

Ngày 3, SR đi bơi sớm, trời trong, biển lặng. Lên nằm dài trên ghế ngắm mặt trời lên. Nhớ bạn hiền, 

từng khuôn mặt thân quen. 

SR  

 

 


