Con Gái Cá Voi
Quý Thể
Năm đó Tỉnh lấy vợ, hắn nhớ thầy Sáu Đậu có sách Thọ Mai so đôi
tuổi, chọn ngày. Thầy hỏi tuổi tác hai đứa xong tính toán một hồi, nói,
chờ đến xuân cưới nhau mới tốt. Hắn đem chuyện về thuyền kể lại cho
bọn trai bạn nghe ( Trai bạn là người làm thuê cho nghề đi biển ). Mấy
đứa đã có vợ rồi nói:
- Chờ xuân sang năm, lâu quá đợi sao nổi?
Có đứa bảo:
- Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày có kẻ gièm pha.
Mấy thằng lớn tuổi bày đặt:
- Mày đợi qua xuân mới cưới vợ, cưới xong, gặp mùa cá phải ra khơi, chán chết. Chi bằng bây giờ là tháng
mười mày cưới con Đào, gặp mùa biển động, không công việc gì, ra giêng mới tới mùa cá, mày được ngủ với
con vợ mới nguyên cả một mùa đông mưa dầm gió bấc sướng biết bao nhiêu!
Tỉnh nghe có lý, nói láo với con Đào, thầy nói cưới liền mới tốt. Tỉnh đi vay tiền, nhờ người bỏ trầu cau, xin
ngày, làm lễ hỏi lễ cưới ngay trong một buổi sáng. Vợ chồng mới vui thú không được bao lăm ngày thì hết
tiền. Tiền vay làm đám cưới đám hỏi chủ nợ đòi gắt quá. Sẳn có ghe nhà Tám Tạo đi làm ăn trong Vũng Tàu,
Long Hải thiếu trai bạn, hắn xin đi theo để kiếm tiền, cũng để trốn nợ. Gỉa cào là ghe chuyên làm trong mùa
biển động. Mùa này các nghề khác như lưới cản, mảnh chong, mảnh rút, câu mực, câu cá ngừ đại dương...
thuyền nhỏ không giám đi xa đành chịu. Chỉ có giả cào ghe lớn mới giám ra khơi. Mùa này chợ búa khan
hiếm, cá tôm đánh về bán được giá. Giả cào gồm hai chiếc thuyền lớn, ít nữa mỗi chiếc cũng ba lốc ( 45 sức
ngựa ) chạy song song, ở giữa giăng tấm lưới lớn, mắt lưới nhỏ dần, cuối cùng là cái bọc đựng cá. Hai chiếc
thuyền cứ chạy ngang dọc trên biển suốt ngày đêm trong mùa biển động. Cá tôm lớn nhỏ đều bị quét vào
trong lưới. Thỉnh thoảng dừng lại, dùng tời kéo lên trút cá vào hầm nước đá. Làm trai bạn cho ghe giả cào khổ
lắm, sóng gió rét mướt, xa nhà lâu ngày. Phải làm trai tráng độc thân khỏe mạnh mới theo nghề này nổi. Mấy
lão già và bọn mới cưới vợ không ai chịu đi, được cái theo giả cào, mãn mùa được chia tiền khá hơn nhiều
nghề khác.
Chiều hôm ấy Tỉnh leo vào thúng chai, lắt ra ghe giả cào đậu nơi vùng nước sâu. Hắn trèo lên ghe lớn quay lại
nhìn thấy con Đào mặc áo hồng, đứng trên bãi cát trắng, đàng sau nó là dãy chòi tranh ở trong đó có chiếc
quan tài sơn đỏ dài hơn hai chục thước đặt trên hàng ngựa gỗ đựng xương cá ông voi. Trong ánh chiều nhàn
nhạt, màu áo đỏ của con Đào giống như ngọn lửa nhỏ thắp giữa ngôi miếu. Phía sau nữa là bóng núi Cô Tiên
mỏng như tấm giấy xanh dán trên nền trời. Hình ảnh đó cứ lẫn quẫn trong đầu hắn suốt ba tháng trời sống
trên sóng nước. Trước lúc ra khơi hắn thấy thương quá, muốn phóng xuống nước lội vô bờ. Lão Tạo, ghe kêu
lớn:
- Tỉnh, mầy với thằng Khải kéo thúng chai lên. Tao coi được giờ, đốt phong pháo rồi lên đường. Mới đầu
tháng mười mà trời đất tối thui, gió săn quá, chạy từ đây vô trỏng mất cả phuy dầu, ít nữa sáng mốt mới tới.
Khải nghe chủ kêu chạy lại, thấy Tỉnh còn đứng trên mũi ghe nhìn lên bờ, hắn nhìn vô thấy con Đào mặc áo
hồng tay cầm cái nón phất. Hắn nói:
- Giúp tao một tay kéo cái thúng chai lên. Còn đứng xớ rớ đó làm chi? Thấy bộ dạng mày tao biết còn tiếc
đời lắm. Bộ thấy sóng to gió lớn muốn trở về chui vô bếp ngồi coi con vợ nấu cơm phải không?
Tỉnh vô khoang thuyền cất cái áo, trở ra làm việc, nhìn lên bờ vẫn còn thấy dáng cái áo đỏ đứng trước miếu
thờ cá ông voi phía sau là bóng núi Cô Tiên sừng sững. Đúng như nhà Tạo nói sáng mốt thuyền mới tới vùng
biển Bình Tuy. Suốt mấy ngày qua biển động dữ dội tuy làm trai bạn đã nhiều năm, quen sóng gió nhưng nửa
năm qua ở trên cạn, lại mới cưới vợ gặp sóng to gió lớn hắn mửa tới mật xanh mật vàng. Lão Tạo thấy
thương tình đưa hắn ve dầu khuynh diệp bác sĩ Tín, nói:
- Hồi mới cưới bà Tạo tao cũng như mày, sống trên bờ cả năm. Ở trên cạn vợ quần, xuống dưới nước sóng
dập mấy ngày nhừ tử. Bọn bây con trai mới lớn nên chưa biết coi thường đàn bà con gái. Thấy nó ốm khom
tưởng yếu ai dè mạnh hết chỗ chê. Bọn này thường mắc cỡ không nói nhưng bao nhiêu cũng xong, không
mệt mỏi hư hao gì cả. Ông bà mình nói: "Anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường" Cái thứ đàn ông ngó hùng
hổ vậy chớ chẳng ra làm sao. Bây giờ tụi bây thấy đó, bả ốm nhom như con mắm nhưng quanh năm suốt
tháng không tốn viên thuốc, còn tao tướng tá như trâu tháng nào cũng tốn tiền đốc tờ.
Thằng Khải chọc:

- Thím Tám nhỏ con nhưng ngon độ phải không?
Tám Tạo biết thằng này châm chọc nên ừ hử cho qua chuyện. Khải tiếp:
- Còn chị Dần trắng trẻo thừa thịt, ngồi xích lô không lọt, bán bánh canh đầu cầu Xóm Bóng có ngon không
mà mỗi lần đi biển về chú Tám chạy ngay tới đó?
Nhà tạo gắt:
- Thôi kéo lưới lên, đừng nói chuyện tào lao nữa.
Một lúc sau Tám Tạo nói:
- Thằng Tỉnh còn say sóng để cho nó nghỉ...
Lão nghĩ thương bọn con trai ở ngoài biển thiếu thốn đủ thứ, cấm nó nói chuyện trai gái nữa, chúng nó nổi
điên mất.
Khi đã trở lại quen với biển giả rồi Tỉnh cứ thấy buồn chán chỉ mong cho tới tháng chạp trở về. Thường gần tết
chủ ghe mới về ăn tết, nhân đó kéo ghe lên bờ làm nước, đốt hàu, làm vỏ, sửa chửa lại những nơi hư hỏng
trên chiếc thuyền trong suốt mùa biển động. Hắn tính đi xong chuyến này kiếm nghề khác, không theo cái
nghề giã cào xa vợ này nữa, nhớ vợ, nhớ đất quá, ban đêm cứ chợp mắt là thấy bóng dáng con Đào đứng
trước miếu ông Nam Hải với ngọn núi Cô Tiên, núi chúa, đứng nơi nào ở Bãi Dương cũng thấy. Có một buổi
chiều hắn đang đứng cầm bánh lái, con tàu tiến từ từ sang hướng đông. Lúc đó lão Tạo mặc quần đùi ở trần,
ngồi chò hõ trên cái sỏ (sỏ là cây gỗ dài, làm xương sống con tàu chạy từ lườn lên đến mũi, nhô lên ở mũi tàu,
khi cúng ghe thường bịt cái sỏ lại bằng miếng vải đào). Lão đứng lên kêu to:
- Tỉnh, mầy coi giùm tao cuốn lịch treo trong ca bin thử bữa ni mấy âm lịch?
Tỉnh mở cửa nói vọng ra:
- Mười chín tháng mười ta.
Lão Tạo kêu lên:
- Thôi chết cha rồi!
Lão hớt hơ hớt hải la to:
- Ngà, Nên, Lợi, Sáu, Thành, kéo lưới lên gấp đi! Tỉnh tắt máy, thả neo!
Cả bọn không biết chuyện gì. Tỉnh chạy ra. Lão Tạo chỉ tay về hướng mặt trời lặn. Tỉnh thấy trời biển hôm nay
đầy sự lạ. Trời đang sáng trắng chuyển qua màu trứng sáo rồi tự nhiên ngả sang màu sậm hơn làm nên một
hoàng hôn màu hoa cà trên trời dưới biển. Vòm trời bị lôi xuống thấp đến nỗi có vẽ như đứng nơi mũi thuyền
nhón gót đưa tay chống lên được, còn mặt biển thì cong lại. Nước biển như sôi lên, đầy một thứ bụi hơi nước
mù như sương. Tỉnh hỏi:
- Cái chi phía trước đó chú Tám?
Tám Tạo nhìn đăm đăm, Tỉnh hỏi lại lần nữa:
- Cái chi mà chú biểu tắt máy kéo lưới lên, thả neo?
Lão Tạo:
- "Ông hội" !
Tỉnh:
- Ông hội là cái chi?
Tám Tạo:
- Hằng năm cứ vào tiết Đại Tuyết mười chín tháng mười âm lịch, cá ông biển bắc bơi về biển nam trốn lạnh,
gặp gỡ vầy duyên, cả bầy mấy chục con phun hơi sương mờ cả trời biển. Người làm nghề biển như bọn mình
có duyên lắm mới gặp kỳ ông hội, tin tao đi, ngày sau bọn mình đứa mô cũng khá. Tao biểu mày tắt máy là sợ
chân vịt chặt chằm lưng ông. Tao kêu tụi kia kéo lưới sợ ông mắc trong đó, phải tội chết. Ngày trước bọn
giăng lưới thấy ông bơi vô trong lưới tìm cá phải vội vàng lặn xuống mở hai cửa, cửa Bấc (Bắc) với cửa Nồm
(Nam) đốt vàng mã vái ông ra. Tụi bây có thấy miếu thờ ông nam hải ở chỗ bãi dương đó không? Ngài được
vua phong chức "Nam hải cự tộc ngọc lâm thượng đẳng thần" linh hiển vô cùng. Trước miếu có dãy nhà tranh
dài như cái nhà thùng lều làm nước mắm, đặt trong quan tài có hài cốt của ngài, gọi là ngọc cốt, sắp theo
chiều dài, xương đầu ông to như cái bồ, dài gần ba thước, mấy trăm đốt xương sống đặt nằm giữa, xương
sườn to và dài bằng đòn gánh gác hai bên, phía sau là cái đuôi kiểu rẻ quạt. Thợ mộc đóng cái thùng gỗ sơn
đỏ dài hơn hai mươi thước, đặt nằm trên hàng ghế ngựa. Năm đó ông lụy tấp vô Bãi Dương, thằng Ngạc, con
Tư Yến là người thấy đầu tiên, được chít khăn tang làm trưởng nam của ông lo việc tang chế. Thời đó không
có cách gì đem ông lên bãi cát. Người ta cho thuyền ra dìu ông vô sát bờ, chặt tre cắm chung quanh, giăng
lưới làm mành ngăn cá dữ đến quấy phá rúc rỉa hài cốt ông. Hai mươi ngày sau, sóng dồi gió dập, thịt rửa tan
đi hết còn lại bộ xương. Đem xương lên bờ lấy rượu trắng kỳ rửa thiệt kỹ, xương cốt ông từ màu trắng chuyển
sang vàng ngà sau ửng hồng, cứng lắm nhưng rất nhẹ, bỏ vô nước nổi lềnh bềnh, để cả trăm năm không mối
mọt chi cả.

Hai chiếc thuyền dừng lại, giả cào kéo lên, bọn trai bạn leo lên nóc ca-bin từ xa nhìn tới thấy một vùng biển
mù mù hơi nước. Chừng nửa giờ sau yên tỉnh trở lại, gió chiều thổi tan sương bọn trai bạn giục:
- Ông bà đi hết rồi, tới đó coi đi chú Tám.
Tỉnh mở máy, hai thuyền từ từ tiến đến vùng biển mới đây "ông hội ". Lúc này trời đã nhá nhem tối, trên mặt
nước loang loáng như đổ dầu. Một mùi thơm kỳ dị, gần mà xa, sắc đậm mà thoang thoảng lan tràn trên một
vùng nước rộng. Mùi hương lạ lắm, không thể dùng lời diễn tả hay lấy mùi gì ra so sánh được. Mùi hương đó
ngửi một lần là suốt đời không quên, hễ gặp lại là nhớ liền. Bọn trai bạn hỏi:
- Mùi chi thơm quá chú Tám?
Lão Tạo:
- Long Diên hương
- Long diên hương là thứ chi?
- Ông bà mình nói đó là cái chất ái tình của ông đánh dấu con đường mình đi trong biển cả mênh mông để
cho người tình tìm đến. Ở giữa biển, sóng to gió lớn nên chất long diên hương này phải đậm sắc trong nhiều
ngày không tiêu tan, con người lấy về làm dầu thơm, làm thuốc chữa bệnh. Chất này quí lắm, mắc hơn vàng.
Trên mặt biển nổi lên một thứ giống bọt xà phòng, màu ngà. Tỉnh lấy vợt vớt lên, một lúc sau đông cứng lại,
hắn cho vô túi ni-lông, tính để giành đem về cho Đào ủ trong quần áo cho thơm. Sinh con ra bỏ trong gối cho
nó không bị chốc đầu, lại thơm tho, ai bế lên cũng muốn hôn hít.
Mới đó mà đã tới hai mươi ba tháng chạp đưa ông táo về trời. Cặp giả cào với tám con người trên đó như hai
con ngựa xé ngọn gió bấc sắc như dao chạy về vùng biển phương bắc. Gần tết biển không sóng. Mặt nước
xanh rờn chao nghiêng qua lại. Ngồi thuyền thấy như ngồi võng. Hai con thuyền chạy một ngày một đêm và
nửa ngày nữa thì đến hòn Rùa. Lúc này đã xế chiều, từ hòn Rùa nhìn theo hướng mặt trời lặn, chưa thấy gì
cả. Đất liền vẫn còn xa xôi mơ hồ lắm. Trời mây nước đất hòa quyện với nhau thành một vệt mờ khi trồi lên
khi hụp xuống phía sau những con sóng. Hai chiếc thuyền như hai mũi tên đâm thẳng hướng tây và chạy
thêm một giờ nữa mới phân biệt được đất nước trời có màu sắc hơi khác nhau, trông như bánh da lợn.
Thuyền vào sâu hơn nữa mới nhận ra dải núi uốn lượn hình người nằm, trên đó nổi lên một cái đỉnh cao hơn
cả, chọc thủng mây trời, Tỉnh sung sướng quá reo lên:
- Núi Cô Tiên !
Hắn vui mừng quá phát điên quay lại tính chia vui với một ai. Vào thời khắc đó mấy đứa kia đều chộn rộn
chuẩn bị lên bờ, chỉ còn lão Tạo, hắn ôm đại lão già bộ mặt đỏ lòm như gà chọi, sần sùi, râu riu lởm chởm, hôi
nồng mùi rượu trắng và mùi khét thuốc rê. Hắn ôm siết, lão già cũng đang vui cười ha hả, mắng:
- Đồ quỉ! Thấy đất thấy núi mà phát điên làm như thấy con vợ. Trong nhiều tháng qua, hôm nào có mưa mới
được giặt bằng nước ngọt, còn không thì lâu lâu giặt với nước biển, cho bao nhiêu xà bông cũng không có
bọt, phơi hai ba ngày không khô, khô rồi cứng như mo, mặc rất xót. Hắn thò tay xuống đáy mò tìm. Mấy ngón
tay chạm phải xấp giấy bạc. Hắn rất yên tâm, xa nhà chịu rét mướt sóng gió cũng chỉ vì mấy tờ giấy này. Dưới
đáy còn có túi ni lông đựng chất long diên hương.
Nửa giờ sau tất cả lên bờ. Tám người ngồi trên chiếc ghe lớn neo ở vùng nước sâu hối hả xuống hai cái
thúng chèo vào. Lần đầu tiên sau nhiều tháng chân họ chạm đất, sung sướng lạ lẫm làm sao! Không hẹn mà
tất cả đều chạy trên cát. Cả tám con người sau nhiều ngày ở ngoài khơi, râu tóc mọc dài áo quần xơ xác
giống bọn tù khổ sai, lên đến đường cái rồi, mọi người vẫn chạy. Người chung quanh hoảng hồn tưởng xảy ra
chuyện gì.
Con Đào đang lui hui nấu cơm trong bếp. Chiều này hết củi, nó thổi mấy cộng dừa chẻ ra phơi chưa khô, khói
tỏa mù mịt. Nó thấy bóng người chập chờn trong khói, vùng dậy hét lên:
- Linh thiệt ! Hồi hôm nằm mơ thấy anh về!
Tỉnh hỏi:
- Thiệt hả?
Đào:
- Thiệt, nói dại, trong mơ thấy anh ướt mèm, da thịt trắng bệt như người chết trôi. Hỏi thì nói bão đắm thuyền
được ông Nam Hải đưa về. Hồi xế em mau hương đèn ra miếu khấn rồi.
Bao nhiêu ngày nay Tỉnh chờ đợi cái giây phút gặp gỡ này. Nó thấy trong xi nê, tây đầm mỗi khi đi xa về ôm
ấp nhau hun hít rất hay, hắn thích kiểu gặp gỡ và tỏ tình như thế. Mấy tháng ở ngoài biển hắn ao ước cảnh
này xiết bao, nhất là mấy ngày trước khi về. Hắn tính lúc ấy thế nào cũng lao tới ôm chầm Đào, làm như kiểu

xi nê, đè nó ra mà hôn hít cho đã. Và bây giờ hắn đang bước tới, con Đào ngập ngừng thẹn thùng, thấy chồng
đưa cả hai tay ra nó chẳng biết làm gì. Đào đứng yên, tay chân ngượng nghịu dư thừa. Tỉnh ôm vợ, hắn thấy
giống như ôm vào lòng một con ghẹ rất nhiều càng và que, không êm ái dễ chịu tí nào. Tỉnh nghĩ, hình như tụi
tây đầm chúng đã tập tành quen từ bé.
Đào đỡ lấy bao áo quần, nó lôi từ dưới lên xấp tiền. Tỉnh nói, trả nợ, còn bao nhiêu để dành đi chợ. Đào móc
túi ni lông nhỏ đựng thứ chi giống như sáp ong vụn, và nói thứ chi thơm quá.Tỉnh nói lượm được từ vùng biển
" ông hội". Đào không hỏi gì thêm, nhét gói đó dưới áo gối có thêu hình con chim đậu trên cành hoa. Bưa ăn
chiều thiếu cơm. Đào chỉ nấu có nửa lon gạo, nó chạy ra chợ mua nửa ký bún với cái đầu cá thu về nấu ngọt,
cho nhiều nước để chồng chan bún. Tỉnh nói, dưới ghe cá mắm thiếu chi lâu lâu cũng có ăn bún nhưng chưa
bao giờ ngon như bữa nay. Hắn đã nói láo cho vợ vui lòng, thực ra chiều hôm nay lòng hắn rộn ràng như lửa
cháy không thấy đói mà ăn cũng chẳng ngon. Tối lại hai vợ chồng lên giường. Đào sợ muỗi chui vô nhét mùng
thực kỹ. Xong nó nắm yên nhìn trần nhà một lúc, thấy trong nhà dù chỉ có ngọn đèn dầu hỏa nhỏ vẫn còn rất
sáng, sợ khó ngủ, Đào vén mùng chui ra. Tỉnh hỏi:
- Đi đâu?
- Thổi tắt đèn
Tỉnh nói:
- Đừng tắt đèn, để đèn sáng đi.
Đào nói giọng ngượng ngùng:
- Để đèn sáng mắc cỡ chết
Tỉnh cười:
- Không phải đâu... chưa... khuya cái đã...
Đào nhìn chồng ái ngại:
- Mới về còn mệt hả?
Tỉnh:
- Không phải...
Đào cười:
- Để đèn sáng làm chi? Khó ngủ lắm
Đến đây Tỉnh mới nói ra cái ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình
- Để đèn sáng coi cái bụng bầu của em một chút.
Đào nói:
- Bụng xấu lắm, đâu bằng bụng con gái, coi làm chi?
Tỉnh thú thực:
- Hồi xuống ghe anh không biết em có bầu. Bọn mình là trai gái mới lớn có kinh nghiệm? Không biết vợ
chồng sống với nhau chỉ thời gian ngắn, làm cách đó, có được hay không? Hai tháng sau anh gặp thằng Độ đi
trai bạn cho ghe nhà Khôi cũng vô trong đó, anh hỏi, nó nói thấy em thường ngồi đón cá ở dốc chùa Hạ Long.
Anh hỏi em có bầu hay chưa, nó nói:
- Vợ mầy tao làm sao biết được?
Anh nói, thấy cái bụng to thì biết. Nó giảng một thôi một hồi về kiểu bụng đàn bà chửa. Thế nào là chửa bụng
trên bụng dưới, chửa khô chửa nước... Hắn nói có người gần đẻ chưa thấy bụng. Hắn hỏi cưới nhau lâu mau,
anh nói hơn bốn tháng. Nó nói con so bốn tháng người ngoài không biết đâu. Anh không hỏi nữa nhưng tin
chắc em có bầu. Đào hỏi:
- Làm sao anh tin?
- Biết chớ, xem họ hàng hai bên thì biết. Mấy người chị em đẻ như gà, mẹ em mười một đứa con. Còn bên
anh giá chót cũng một chục. Không lẽ mình chậm con, thưa con?
Đào nằm nghiêng quay lại hướng chồng. Tỉnh nói nhỏ, em nằm ngửa lại đi. Đào lăn vào sát hơn, nằm ngửa.
Tỉnh lồm cồm ngồi dậy, ngồi một bên. Hắn đưa tay lần mở từng hạt nút trên cái áo phin may bằng thứ gì
không biết thấy rất nhám. Hắn chưa kịp hỏi, Đào nói:
- Mút-xơ-lin cát đó. Rồi Đào hỏi rất tự nhiên, Có kéo quần xuống không?
Không đợi chồng giục Đào kéo cái quần cũng may bằng thứ hàng mỏng và nhám như cát xuống tới dùi thì
dừng lại. Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu hỏa từ ngoài chiếu vào. Tỉnh thấy cái bụng bầu lum lúp, chửa con so
bốn tháng, làn da mỏng trắng mờ mờ. Đào nói nhỏ như thở:
- Coi đi !
Tỉnh nhìn một lúc rồi đặt bàn tay chai sạn, da dày như mo cau, có mấy chỗ nổi cục như gỗ. Đó là đôi tay làm
lụng cực nhọc trong mấy tháng qua, suốt ngày đêm kéo lưới kéo neo là những bó sợi ni lông to bằng cổ tay

rất chắc có neo con tàu qua cơn giông tố. Đào nghe cảm giác chai sạn của tay chồng biết lâu nay anh cực
nhọc, thương đến ứa nước mắt. Tỉnh thấy làn da vợ ấm êm khiến hắn cảm nhận tất cả sự triều mến từ nơi ấy
truyền vào tâm hồn. Hắn mềm lòng, cảm động tới độ ứa nước mắt trào ra chảy dọc theo hai canh mũi xuống
miệng, mặn chát. Hắn nói giỡn bớt cảm động:
- Bọn trai bạn có vợ rồi xúm vô dọa anh
- Dọa làm sao?
- Cưới vợ mới có mấy ngày mà bỏ đi liền, không chịu ở nhà làm thêm tay chân cho thằng nhỏ ở trong bụng,
sau sinh ra có tật.
Đào cũng chọc lại:
- Yên trí đi, ở nhà tui nhờ thằng khác tới làm thêm chân tay rồi!
Tỉnh tát yêu vợ, nói, đồ khỉ! Song hắn ngạc nhiên thấy cái má đầy thịt của vợ ướt nước mắt, hỏi:
- Bữa ni sung sướng quá, vui quá, sao em khóc?
Đào bối rối, vừa khóc, vừa cười, vừa nói:
- Không biết nữa, đừng hỏi nữa, kỳ lắm.
Nó dừng lại thở khì khì. Nước mắt không chảy ra ngoài mà đầy hai hốc mũi. Đào hỏi:
- Muốn trai hay gái?
Tỉnh:
- Dân làm nghề biển ai cũng ưa trai, nhưng con gái đầu lòng đỡ đần cho mẹ nó, cho em, anh thích gái.
Đột nhiên Tỉnh la lên:
- Ý, nó động đậy !
Đào:
- Nó "máy" đó
Tỉnh:
- Bốn tháng biết máy sao?
Đào:
- Thằng nầy ghê lắm.
Tỉnh:
- Sao em biết thằng?
Đào:
- Biết chớ, cu cậu ghê lắm. Có lần em mơ thấy gánh đôi giỏ lên núi Cô Tiên. Trên đỉnh núi có ngôi sao sáng
đậu rất thấp, cái sao như trái cây, em tính hái đem về. Có ông lão hỏi: "Gánh giỏ lên núi làm chi?" Em nói: "Hái
sao đem về". Thức dậy em sợ quá đi hỏi ông thầy Sáu Đậu thầy nói, có thai mà nằm thấy lên núi thì sinh con
trai, thấy sông nước thì sinh con gái. Thấy ngôi sao trên núi muốn hái về thì sau này thằng con trai này có chí
khí nhưng suốt đời cũng chỉ chạy theo ba cái chuyện tào lao.Thầy Sáu nói. May mà sinh con trai nhớ dặt tên
cho nó là thằng Sao.
Tỉnh cúi xuống chúm môi lại đặt nhẹ lên bụng vợ nơi đứa bé vừa động đậy. Hắn hít cái mùi lạ lạ rồi úp cả mũi
lên cọ qua cọ lại. Đào la: "Nhột!" Tỉnh nói cho anh hun con, rồi hắn áp cả lỗ tai mình lên bụng vợ, dừng lại một
lúc nín thở, thì thầm: “Trời ơi, kìa, tiếng quả tim, nó kêu tin tin như cái đồng hồ đeo tay " Tỉnh bắt mạch trên
cánh tay mình, so sánh hai nhịp mạch, nói, sao nó đập nhanh thế này, nhanh gấp đôi gấp ba, còn hơn thế.
Hắn đâu biết quả tim ấy làm việc cật lực để tạo ra một cơ thể tráng kiện mà chống chọi lại với đời. Đào hỏi:
- Nghe cái chi đó?
- Nó nói chuyện.
- Chuyện chi?
- Chuyện nay mai theo cha đi biển đem tiền về cho mẹ.
Đào giục, thôi tắt đèn. Tỉnh ừ, trong bóng tối nó nghe mùi hương lạ. Nó hỏi:
- Ai xức dầu thơm đâu thơm quá
Tỉnh nói, mùi thơm từ cái gói hồi chiều em lấy ra nhét dưới gối đó. Đào hỏi,
- Để trong túi ni-lông mà cũng bốc mùi thơm ra ngoài sao? Nước hoa ngoại không thơm bằng, bán được
không? Tỉnh nói,
- Quí lắm.
Đào hỏi thứ chi? Tỉnh nói:
- Long diên hương
Đêm thanh tịnh dịu dàng hai vợ chồng xa nhau lâu ngày nằm ôm nhau bất động hồi lâu, lắng nghe hạnh phúc
xao xuyến từ cái mầm sống mong manh cựa mình. Đêm ấy, một đêm mùa xuân, ngoài kia biển lặng chỉ có gió
thổi nhẹ trên mặt nước không đủ sức đẩy con sóng vỗ bờ, thế nhưng không hiểu vì sao hai người nằm đây

vẫn nghe tiếng sóng dập dìu, chung quanh họ tràn ngập mùi hương. Sáng ra Tỉnh thấy đêm đầu tiên ngủ trên
đất liền mà bềnh bồng như nằm trên sóng. Hắn có thắc mắc một lúc rồi quên, không nghĩ ngơi đến nữa…
*******
Tỉnh về nhà ở với vợ chưa đầy nửa tháng, ra Giêng, dù hai vợ chồng không muốn nhưng hết tiền lại phải theo
ghe cào nhà Tạo lên đường. Chuyến ra khơi năm đó gặp bão cái bão mùa xuân. Nghe tin áp thấp nhiệt đới
mấy ghe nhỏ bỏ chạy vô bờ trốn. Nhà Tạo tưởng ghe lớn không hề chi. Bão đầu mùa ác lắm, chỉ có mấy đợt
sóng dồi sóng chụp cái nào cái nấy cao như nóc nhà, một chiếc chìm trước, trai bạn và chủ ghe chuyển lên
thuyền còn lại. Một lúc sau cũng chìm nốt. Bọn trai bạn bơi giỏi lắm đứa nào cũng nắm được ván, thùng nước,
can đựng xăng dầu, chịu trận. Chỉ có lão Tạo già yếu với thằng con trai mười ba tuổi cho theo học nghề với
nấu cơm nước cho trai bạn ăn không chụp được cái ống nổi nào, bơi một lúc đã đuối. Tỉnh cứu được Tạo cha
với đứa con, nhường cho hai cha con cái thùng phuy rỗng. Hắn lặn ngụp trong vùng sóng to gió lớn một lúc
chưa có vẻ gì là đuối cả nhưng không hiểu tại sao lại chìm nhanh thế. Sáng hôm sau bão tan, tàu hải quân vớt
được bảy người. Lão Tạo phát điên chạy trần truồng trên bãi la:
- Biển nuốt thằng Tỉnh con tao rồi !!!
Đào nghe tin giữ chết giấc. Người chung quanh xúm vào giật tóc mai xức dầu cạo gió. Ai cũng sợ nó nổi máu
sản hậu. Mấy ngày sau nó gượng dậy được nhưng đau yếu liên miên, đầu óc nhức nhối, ban ngày cũng thấy
ma quỉ, trên bờ thấy cá giữ sóng to. Cũng may, mỗi lần như thế nó úp mặt vào gối thêu cành hoa con chim
trong có chứa gói long diên hương thì đỡ. Ai cũng nghỉ cái thai không cứu được. Biển trời tối tăm cả tháng, rồi
ông lụy (cá voi chết ) tấp vô biển Lương Sơn, bọn xích lô, xe lam, xe ngựa chở người đi coi nườm nượp. Có
người tới rủ Đào đi coi, lại có người ngăn, nói, đừng có đi, cái hơi nó nhiểm vô thai không tốt. Đào vẫn đi.
Đào không sinh con trai như ông thầy Sáu Đậu đoán, lại sinh gái, đặt tên là con Thuyền. Con Thuyền lớn lên
đẹp lắm. Con nhà biển giả, ngâm bao nhiêu nước mặn, phơi bao nhiêu nắng gắt làn da vẫn trắng như trứng
gà bóc và lúc nào trông cũng bóng như thoa mỡ. Thuyền có mái tóc dài và đen ánh lên như than đá vỡ. Mấy
chị rổi bờ rổi nước, buổi trưa thường thích kéo con Thuyền tới bóng mát gốc dừa lửa ghì đầu nó xuống bắt
chí. Chị Thoa luồn mấy ngón tay thô móng tay dài và rất bẩn vào mái tóc Thuyền vạch da đầu tìm chí. Chị ta
thấy trên đỉnh đầu con Thuyền có một cái sẹo lõm hình tròn, có nếp da viền chung quanh, thấy lạ, hỏi:
- Trên đầu mày có cái sẹo. Sẹo chi ngó lạ rứa?
Con Thuyền không ngẩn đầu lên, đáp lí nhí:
- Ừ, ai biết sẹo gì?
Chị Thoa hỏi:
- Hồi nhỏ mày té lỗ đầu hay răng?
- Không, con gái có leo trèo chi mô mà té cho lỗ đầu...Cái sẹo tròn kỳ cục có từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Tóc
che, ít người biết. Chỉ thím bắt chí vạch tóc ra mới thấy...
Trai bạn quanh vùng theo chọc con bé nhiều lắm, nó không ưng đứa nào kể cả con cái nhà giàu, có nhà lầu
đôi ba tầng, có nhà chứa năm bảy cái thùng lều to lớn lội bơi trong đó được, có cả xe tải, chạy giao mắm
nước, mắm cái lên cao nguyên. Con bé đều chê. Nó nói mẹ nói cha chết biển, sợ biển rồi, quyết không gả con
gái cho người theo nghề biển giả nữa. Năm mười tám tuổi Thuyền lấy con một người có tiệm vàng ở trên
Thành Diên Khánh. Đám cưới lớn lắm. Ăn uống nhậu nhẹt từ sáng tinh mơ tới một giờ khuya khách khứa hai
họ mới ra về hết. Đêm thanh tịnh dịu dàng. Lúc này chú rể đã chếnh choáng, vén tấm màn bước vào chợt
dừng sửng lại. Một mùi thơm kỳ dị ngọt dịu mà đặc sánh, tràn ngập căn phòng hoa chúc, có ngọn đèn hồng.
Chú rể ngã xuống giường lao đao say, không phải kiểu say rượu mà say sóng. Biển ở mãi tận Nha Trang xa
hơn mười cây số sao lại có tiếng sóng gầm rất gần, quanh cái giường này hay ngay chính trên cái giường hợp
cẩn này?
Quý Thể

