Theo cô Ba Kiềm, cháu nội đời thứ 4 của ông Trần và cũng là người
quản lý khu nhà này thì hàng ngày, vào đúng 9 giờ sáng và 4 giờ chiều,
con cháu vẫn phải mang cơm, đồ ăn, thức uống và những vật dụng cần
thiết đặt lên bàn thờ để cúng ông Trần. Tuy nhiên, đây không phải di
huấn của ông Trần bắt buộc mà đó được coi là một nét mới trong đạo
ông Trần mà con cháu đời sau dựa vào lời giáo huấn của ông rút ra,
như một cách để tỏ lòng tôn kính, quý trọng ông mà thôi. Dù lễ cưới có
vẻ giản đơn nhưng ở Long Sơn rất ít khi xảy ra chuyện li hôn, li dị hay
những bất hòa trong cuộc sống vì họ đều cho đó là điều cấm kỵ, làm tổn
hại đến tinh thần nên trừ những trường hợp hi hữu, các cặp vợ chồng ở
đây đều sống khá hòa thuận, bình yên. Và, cũng vì những giới luật của
mình mà con cháu đời sau của ông Trần, những người sinh sống ở trên
đảo Long Sơn luôn hết lòng yêu thương, giúp đỡ nhau. Với họ, tất cả
những nghi lễ, những quan niệm “rườm rà” của cuộc sống, của chuyện
ma chay, cưới hỏi đều không là một cái gì đó quá lớn lao. Có lẽ, chính
vì những quan niệm, những tập tục sinh hoạt vô cùng độc đáo của cộng
đồng mình như thế mà bao năm qua, Long Sơn vẫn luôn là một “ốc đảo”
biệt lập với thế giới rộng lớn bên ngoài theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng của nó. Chia tay làng đảo Long Sơn, du khách theo chương trình
của hotels-in-vietnam.com sẽ đi men theo con đường nhựa phẳng lỳ từ
khu Bến Đá để trở lại quốc lộ 51, đi về thành phố. Xa xa, làng đảo yên
bình nằm nép dưới ngọn núi Nứa xanh ngát như từ ngàn năm qua cùng
bao điều kỳ bí vẫn sẽ khiến khách du lịch không khỏi ngỡ ngàng, dù vừa
mới tận mắt, tận tai nghe được. Nó đúng là một ngôi làng vô cùng độc
đáo trong hàng vạn những ngôi làng ở khắp đất nước Việt Nam này.

