ĐÁNH CÁ TRÊN SÔNG THU BỒN - QUẢNG NAM
Thời gian đi từ ngày 11 đến 15 tháng 12 năm 2020
Nam thới tiết ngày đó thì trời mưa tầm tả, mưa lạnh nữa, tới Lăng Cô ở
Huế thì trời mưa kèm theo gió to quá. Con mang áo mưa mà bị gió tạt ướt
hết, lạnh quá nên con phải mướn một phòng để nghỉ lại.

con từ chối con không lấy và họ nói với con là: “chú nói thiệt với con là
đói thì cũng đói xưa giờ rồi nhưng đây là cái tình cảm của tụi chú, con biết
khi nào mới gặp lại tụi chú, nên đây là tình cảm của chú thay mặt cho 6 hộ
gia đình ở đây tặng cho con số cá tôm này”. Thì con không dám nhận, nên
con trả lời là con ăn chay nên không lấy được hihi

Sáng 12 tháng 12, con bắt đầu tiếp tục đi tới dòng sông Thu Bồn, địa điểm
cầu Giao Thủy. Con đi dọc dòng sông Thu Bồn để xem xét đời sống của
các gia đình đánh cá ngày xưa sống trên đò dọc theo dòng sông mà con đã
nghe nói. Con đi tham quan từ 1h chiều đến gần 6h chiều và con nghỉ
chân tại thị trấn Ái Nghĩa huyện Đại Lôc tỉnh Quảng Nam.

Nghề đánh bắt cá này ngày nào trúng thì được 300 ngàn, nhưng 3 ngày
mới kéo lưới một lần. Còn lại thì tùy ngày, tương đương một ngày họ kéo
trúng cá thì được 100 ngàn. Rồi con chia tay các chú ra về nhưng con vẫn
mãi nhớ tới họ.

Ngày đầu tiên, 11 tháng 12, con bắt đầu chạy từ Quảng Trị vào Quảng

Mấy ngày kế tiếp, con đi trao tặng tiền mặt cho những người sống trên
sông người địa phương gọi là dân chạng vạng.
Con đi một cụm như vậy được 6 gia đình sống trên sông. Người sống trên
sông không còn nhiều như hồi xưa, bây giờ họ sống từng cụm trên đất liền.
Vì sông Thu Bồn có ngăn nhiều đập thủy điện nên tôm cá ít, nên giờ ít
người còn làm nghề này. Còn những người thực sự ở trên ghe thuyền hoặc
làm nghề này họ nghèo họ không có đất để xây nhà nên họ ở trên ghe
xuồng để thay thế căn nhà.
Con có quen người chú của anh rể con, nên được chú dẫn đi thăm các gia
đình nghèo này. Chú rất có tâm, một chuyến đi như vậy mang nhiều ý
nghĩa. Có một câu chú nói mà có lẽ là cả cuộc đời này con không thể quên
là: “cái giàu của người đồng bào dân tộc và người sống trên sông còn
được gọi là dân chạng vạng còn thua cái nghèo của mình hay than thở”.
Người dân trên sông nước rất tình cảm họ đánh bắt được cá vào ngày đó
con vào thăm họ thì họ đòi tặng hết số cá họ đánh bắt được cho con, thì
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