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 Gia đình An Phong  
hân hoan chào đón  
Xuân Ất Mùi  
 
Ngày xưa, ông bà ta đã từng nói “nắng mưa là bệnh của Trời”, mà đúng vậy, tuy không có hoàn 

cảnh để học hành lấy bằng này, bằng nọ, nhưng ông bà ta có một cái kinh nghiệm hiếm có là nhìn rồi nhận 
xét và đưa ra những câu nói tuy mộc mạc nhưng thật đúng.  

Vào những ngày gần đây, Queensland ở vào phía bắc tiểu bang NSW đang hứng chịu trận bão 
Marcia, mưa to gió lớn tàn phá những nhà cửa nằm ven biển và hình như rơi rớt xuống cả Sydney khiến 
trời âm u, mưa gió mà ngay cả trưa nay, vào ngày 21 tháng 2 năm 2015, trời đổ mưa to vào ngày mà gia 
đình An Phong Sydney, vốn theo truyền-thống sẵn có, sẽ tụ họp tiệc mừng chào năm mới Ất Mùi 2015, 
khiến ban tổ chức lo lắng đem ra nhiều phương- án cấp-thời để chỉnh.  

Gia đình anh chị Mai Tá lúc nào cũng mở rộng vòng tay chào đón anh chị em tới vui xuân, khiến căn 
nhà ấm cúng số 33 đường Goodacre Ave là nơi đất lành chim đậu, đúng với ý nghĩa của tên gọi Goodacre. 
“Good” đây là tốt đẹp, “acre” đây là đất đai, không những chào đón anh chị em tới nhà, anh chị còn tặng 
cho nhiều gói quà để không những cho các cháu mà cả anh chị em hái lộc, những gói quà mà anh chị đã 
tích luỹ ngày này qua tháng nọ. Có những món quà thật giá trị nhưng giá bán thì bao giờ cũng là $5 cho 3 
số, mà số nào cũng cầm chắc mình trúng một cái gì đó. Anh em cũng có mang quà đến, nhưng phải thành 
thật mà nói là số lượng quà của anh chị Mai Tá chiếm phần đa số.  

Trời cũng thương anh em vì trước giờ khai mạc, mưa hoàn toàn tạnh mặc dù trời còn âm u lắm.  
Đúng 4 giờ chiều, cha Mai Văn Thịnh mới từ Melbourne về Sydney, đã đến thẳng đây, để dâng 

thánh lễ đầu năm. Cùng đi với cha có thày Tony, một thày trợ sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Sydney. Mặc dầu trời 
âm u, đe doạ có thể mưa xuống bất cứ lúc nào, nhưng số anh chị em tham-dự tương-đối đông đủ, anh chị 
em trong gia đình thì đầy đủ nhưng số anh chị em thân-hữu và cảm tình viên thì có giảm sút. Bù lại, năm 
nay các cháu và thành phần trẻ tới tham-dự rất nhiều, trong số khoảng 50 người tham dự thì thành phần trẻ 
chiếm gần nửa.  

Sau lời mở đầu của MC Vũ Nhuận và lời chào mừng của Chi Hội Trưởng Nguyễn Tiến Hùng, cha 
Thịnh cũng nói lên lời chào mừng. Cha nhắc nhở cứ dịp xuân thì ai ai cũng chúc cho nhau bình an và hạnh 
phúc- nhưng nếu chỉ là những lời chúc xuông thì chỉ là sáo ngữ, mà hạnh phúc và bình-an là hồng-ân của 
Thiên Chúa- mà tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng.  Với lời ca tiếng hát cất lên và nhất là tiếng đàn thánh 
thót của cháu Anthony Trần, con trai anh chị Mai Tá, tiếng đàn trầm bổng nhẹ nhàng lại réo rắt, đưa lòng 
người bay bổng đến chốn Trời cao, mà Mây Chiều là một người rất ái mộ cách đánh đàn của Anthony.  

Sau phần thánh lễ đầu năm dâng lên Thiên Chúa để ngợi khen Chúa đã ban cho chúng ta bao nhiêu 
hồng-ân trong năm cũ, tiếp theo là phần chúc Tết, tiệc tân niên, hái lộc đầu xuân và đấu giá quà Tết.  

Mây Chiều nhìn qua những món ăn thì thấy có bánh chưng, thịt quay, một đĩa nộm rau và tôm lớn 
của chị Nông, mì xào, chả giò, một đĩa lớn gỏi xoài của chị Phạm Tuyết Lê, món mướp đắng xào của anh 
chị Nguyễn Minh Tâm & Hân; và còn nữa mà tôi không nhớ rõ. Nhưng năm nay, có nồi thịt dê xào lăn của 
anh chị Nguyễn Văn Dũng & Phụng mang đến. Nồi thịt dê thật có ý nghĩa, vì năm nay là năm dê- mình ăn 
thịt dê xem sao.  

Sau phần tiệc tùng, anh chị em đều di chuyển ra ngoài sân để rút thăm hái lộc đầu xuân. Cô Bích 
Huyền, cháu anh Tá năm nào cũng đóng góp rất nhiều công sức cho phần này. Mây Chiều ít thấy một thân-
hữu nào nhiệt tình đáng khen như cô, mà phần thưởng cô nhận thì lại vô hình. Những bao lì xì đỏ đã được 
bán ra rất nhanh, cứ $5 cho 3 bao bì. Bảo đảm bao bì nào cũng có quà. Chỉ riêng tiền bán bao bì lì xì thôi 

https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDo0OTE3ZGJmYjQ4M2U4ZTcz


cũng đã thu về được $530 – như vậy số lượng gói quà có trên 300. Lúc đầu còn kêu số, để ai có số nào thì 
nhận món quà có số đó, nhưng vào giờ chót những ai còn số thì cứ việc lấy số quà cho đủ.  

Xen lẫn mục hái lộc đầu xuân, anh chị em và thân hữu Gia Đình An Phong đều mang tới những tặng 
vật để đấu giá. MC Vũ Nhuận thấy số anh em năm nay chẳng có mặt đại gia nào, toàn là những anh em 
đọc kinh Lạy Cha xin Chúa cho được “hằng ngày dùng đủ”.  

Thế là thay vì đấu giá, anh đưa ra tặng vât và tuỳ nghi anh em định giá- mở đầu anh Tá mua với giá 
$200 chai rượu Courvoisier XO mà chị Tính, một thân hữu, cũng tham dự và tặng rượu quý để anh em đấu 
giá. Anh Nguyễn Văn Thành mua chai rượu Remi Martin do anh chị Nguyễn Văn Dũng & Phụng tặng với 
giá $100. Anh Tá luôn luôn sốt sắng ủng hộ mua thêm chai rượu sâm $100 do anh chị Nguyễn Kim Linh 
tặng.  

Và sau cùng anh chị Nguyễn Văn Dũng & Phụng đã làm đủ cặp rượu Johnny Walker Blue label với 
giá $380 do anh chị Nguyễn Văn Thành & Thuỷ tặng. Và tới đây, phần đấu giá cũng chấm dứt, những phẩm 
vật còn lại sẽ được dành cho kỳ họp mặt lần tới.  

Rồi đến một lúc nào đó thì anh em cũng cảm thấy đến giờ ra về, chưa bao giờ gia đình An Phong 
Sydney mừng năm mới với một thành phần trẻ trung như năm nay- một tin mừng lớn cho các anh em trong 
gia đình An Phong Sydney vì đa số đã hoặc sắp leo đến cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi.  

 
Mây Chiều ghi nhanh 
 

Phụ đính 
A/ Danh sách anh chị yểm trợ tiền mặt  

1. Hai Bác Lâm Tiến Hải      $200 
2. Anh Chị Mai Thành Hải      $100 
3. Cô Trần Thị Bích Huyền     $100 
4. Chi Hội Phó Anh Nguyễn Công Thành &  Hương   $250 
5. Chi Hội Trưởng Anh Chi Nguyễn Tiến Hùng & Nga  $160 
6. Anh Chị Nguyễn Đắc Dzũng & Vân    $100 
7. Anh Chị Phạm Văn Chương & Lê    $100 
8. Cháu Alistair & Audrey Trần Audrey (cháu anh chị Tá) $110 
9. Cháu Ann Thuỳ (con gái anh chị Hùng Nga CHTưởng   $50 
10. Anh Lê Văn Lệ        $50 
11. Chị Trịnh Thị Hoà (thân hữu mới)      $50 
12. Chị Nguyễn Thị Vọng (Tính)     $200 
13. Bà Hồ Thị Bé       $100 
14. Bác Bảy         $50 
15. Chị Nguyễn Thị Hương (Đào)      $50 
16. Chị Hoàng Thị Thả         $20 
17. Hai bác Trần Trọng Luật      $200 
18. Anh Mai Ttrung Thành & Uyển:      $50 

Cộng   ______ $1,940 
 

B/ Tiền đấu giá phẩm vật:  
-  Anh Tá đấu trúng 2 chai rượu     $300 
- Anh chị Nguyễn Văn Dũng & Phụng đấu trúng 1 chai  $380 
- Anh Chị Nguyễn Văn Thành & Thuỷ đấu trúng 1 chai  $100 

       Cộng:                         _____       $780 

         

 

C/ Tiền bán bao bì hái lộc đầu xuân      Cộng:       $530 
 
D/ Lon tiền để dành của Anthony Quốc Trần: $389 
                                của  Paul Thiên Ân Trần: $681 

Cộng:                                            $1,070  
 
 
E/ Tổng cộng số tiền là:                                                                                       $4,320  
 
Số tiền này được gửi tặng các giáo điểm truyền giáo thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: 
    -Lm Nguyễn Đức Mầng, CSsR:       $500 



    -Lm Lê Ngọc Thanh CSsR Mục Vụ Truyền Thông Cứu Thế:    $500 
    -Lm Lê Quang Uy CSsR, Trung Tâm Mục Vụ DCCT Sàigòn:  $500 
    -Lm Trần Sỹ Tín, CSsR Mục vụ Thừa Sai J’Rai Tây Nguyên:  $500 
    -Lm Sỹ Tín & Đức Mầu, CSsR Nhóm dịch Kinh thánh tiếng J’Rai: $500 
    -Lm Nguyễn Thọ, CSsR Trung tâm truyền giáo Châu Ổ   $500 
    -Lm Nguyễn Quang Minh, CSsR: Bình Sơn Châu Ổ:   $500 
    -Lm Nguyễn Văn Công, CSsR Truyền giáo trên Cao Nguyên:  $500 
                                                                         Cộng:                         _____ $4,200 
 
 Tiền còn lại sung quỹ Gia Đình An Phong Chi Hội Sydney: $320                         

 
 

CÔ ĐƠN MÀ KHÔNG CÔ ĐỘC 

Tôi có một người bác là cha Dòng, năm nay cụ đúng 100 tuổi và sắp kỷ niệm 75 năm nhận Thánh 
chức Linh Mục ngày 4 tháng 8, một biến cố khá quan trọng, một dấu ấn thật tuyệt vời cho một đời người. 
Mọi người kính cẩn hồi hộp chờ đúng ngày mừng lễ, còn hơn nửa năm nữa thôi. Mới hôm qua chúng tôi 
đến thăm, cụ đã quá già nhưng đầu óc còn rất minh mẫn, mắt cụ bỗng dưng bị mờ cách đây không lâu, 
nhưng tai thì vẫn thính lắm, con cháu nói chuyện cụ nghe và đoán được đứa nào ngay. Cụ hỏi thăm người 
này, nhắc tới người kia, đôi lúc còn nói bông đùa với con cháu một cách dí dỏm. 

Trong bữa ăn cụ ngồi ngay ngắn vào vị trí 
của mình, xướng kinh khá rõ cho cộng đoàn anh 
em cùng đọc, khi cụ ăn, người giúp việc bỏ từng 
món thức ăn vào tô cho cụ, tay phải cụ vẫn còn 
cầm thìa để tự xúc, chỉ có tay trái do bệnh khớp đã 
bị co quắp lại thì đặt yên trên mặt bàn. Ăn xong, 
món cuối cùng là sữa chua thì phải có người đút 
để khỏi bị nhiễu. Ngồi chơi với anh em một lúc rồi 
cụ đứng lên, làm dấu đọc kinh cám ơn và chống 
gậy đi một vòng Nhà Thờ trước khi về giường 
nghỉ. ( Ảnh chỉ có tính minh họa ). 

Ngày nào cũng vậy, không bao giờ bỏ Lễ, 
các giờ kinh cộng đoàn và một giờ chầu Thánh 
Thể. Tôi hỏi thầy giúp việc xem cụ có cần gì, thầy 
nói cụ chỉ nhắc và mong con cháu đến thăm cho vui. Cụ trải qua một cuộc đời Linh Mục rất bình dị, chỉ vài 
năm làm cha xứ, phần lớn thời gian làm Linh Hướng và dạy ở Chủng Viện, xem xét cuộc đời không có gì đặc 
biệt trổi trang, chẳng ghi được dấu ấn nào để đời cho nhân loại, nếu có “nổi tiếng” thì cụ nổi tiếng là người cầu 
nguyện lâu giờ trong Nhà Nguyện và tha thiết với Mình Thánh Chúa. Anh em Linh Mục và con cháu của cụ 
nói với nhau, đó là một đời Linh Mục thành công, thành công vì đi trọn con đường của mình trong khiêm tốn, 
trong sự khó nghèo và yêu mến… 

Còn mẹ tôi thì năm nay cũng đã 95 tuổi, bà yếu mệt không di chuyển được, chỉ nằm với ngồi quanh 
quẩn trong nhà, sáng nào trời ấm áp, người giúp việc bỏ bà lên xe lăn đưa bà đến Nhà Thờ. Đi ra ngoài 
gặp người này người kia bà vui vẻ hẳn lên, tuy vậy cũng có lúc ngồi ngủ trên xe lúc nào không biết. Bà ngủ 
ban ngày gà gật, nhưng ban đêm lại thức trắng không ngủ tý nào. Chính khi không ngủ, giữa đêm thanh 
vắng, bà sợ cô đơn rồi luôn miệng gọi con gọi cháu, lắm lúc phải đến hai người giúp bà ban đêm mới chịu 
nổi. 

Con cháu đến thăm hay ngay cả người nuôi bà, bà cứ níu lấy và bảo đừng đi, ở lại đây với bà. Cảm 
giác cô đơn và sợ hãi luôn quanh quẩn bên bà. Khi tôi về thăm, khó có thể chào bà mà đi, vì bà khóc và 
muốn tôi ở lại với bà, bà luôn miệng nói: “Sao con bỏ mẹ mà đi ?” Tôi cố gắng kiên nhẫn giải thích cho bà 
hiểu về cuộc sống tu trì của tôi, không thể về thăm bà nhiều và cũng không thể qua đêm ngoài Tu Viện, bà 
nghe thì hiểu nhưng vẫn khóc và tay vẫn nắm chặt lấy tôi. Làm con trong hoàn cảnh này thật khó xử, không 
đi không được, ở lại cũng chẳng xong. Rồi một mai mẹ mất rồi sẽ chẳng bao giờ còn được cầm tay mẹ 
nữa… 

Tôi chia sẻ về hai người già, một người là mẹ và một người là Linh Mục. Không phải bác tôi không bị 
rơi vào cảm giác cô đơn, cần con cháu viếng thăm, nhưng cuộc sống nhà tu đã tách bác tôi ra khỏi cuộc giao 
tiếp cùng những mối dây tương quan ruột thịt gần gũi, bây giờ về già, bác không thể có con ruột để đòi chiều 
chuộng, để buộc phải năng viếng thăm. Ông cụ bình tĩnh và chấp nhận khá nhẹ nhàng vì ông cụ đã tập sống 
và sống quen cùng sự cô đơn của đời tu, ông cụ đảm nhận đời độc thân của mình vì ông cụ trung thành trong 



quá khứ để có một hiện tại tiếp tục sự trung thành ấy với Chúa và chỉ còn Chúa. Dĩ nhiên người lập gia đình 
là người buộc mình vào những tương quan gia đình cho đến chết. 

Tôi tâm đắc và vui mừng khi thấy nhiều Hội Dòng quan tâm chăm sóc các thành viên già cả và đau 
yếu, những thành viên này họ đã cống hiến cuộc đời của họ cho sứ vụ, nay họ xứng đáng và cần được 
hưởng một sự chăm sóc đặc biệt của anh em mình. Sao cho những ngày cuối của cuộc đời trôi qua trong 
hạnh phúc, bình an và yêu mến.  

Một cơ sở tương đối đáp ứng cho cuộc sống an dưỡng, một không gian yên tĩnh để cầu nguyện và 
nghỉ ngơi, một cơ cấu y tế cần mẫn hiệu quả và một hệ thống dinh dưỡng khoa học và an toàn. Thời khóa 
biểu được tổ chức khoa học và đan kín, ngoài những giờ nghỉ ngơi các cụ còn được sử dụng thời gian vào 
việc tập vật lý trị liệu, hàng tuần tiếp các đoàn thiện nguyện mang lại niềm vui và sự tươi trẻ. Các giao tiếp 
xã hội sẽ giúp các cụ linh hoạt hơn và nghị lực hơn. Ngôi Nhà Nguyện là con tim của cộng đoàn, một Nhà 
Nguyện ấm áp, mát mẻ, yên tĩnh và riêng biệt sẽ giúp các cụ hạnh phúc sống đời tông đồ mãnh liệt hơn. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 2.2015  
 

HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 
 (Từ ngày 23 tháng 4 đến 3 tháng 5 năm 2014) 

 
Nói tới hành hương đất thánh, thì đa số trong chúng ta, nếu là người Công giáo, thì thường nghĩ ngay đến 
việc đi viếng thánh địa Jerusalem, Bethehem, Nazareth...thuộc đất nước Do thái là những nơi mà Chúa đã 
từng sinh sống, giảng đạo, và sau cùng chịu chết để cứu rỗi nhân loại. 

Vào những năm trước 1975, Việt Nam lúc này còn trong chiến tranh, có ước mong được đi hành 
hương đất Thánh, đối với người dân bình thường như chúng tôi, thì chỉ là những điều không tưởng. Ngay 
cả việc du lịch trong nước mình cũng là một ý nghĩ xa vời vì tình trạng chiến tranh trong nước và không 
thực tế. Nhưng tình thế bây giờ khác rồi, chúng ta đang sinh sống trong một nước Úc tự do, ước mong 
được đi du lịch cũng được hình thành dễ dàng miễn có tiền, có cơ hội và sức khỏe. Thế là có cơ hội tới, 
chúng tôi ghi tên tham dự chuyến hành hương đất Thánh với tác giả “ Kẻ Đi Tìm” tức Linh Mục Nguyễn 
Trọng Tước. 
 

Sơ lược về Đất nước Do thái: 
Nằm trên vùng Trung Đông, cạnh bờ biển xanh Địa Trung Hải, Do thái có dân số 8.1 triệu và diện tích 
20.770 cây số vuông khi được phân định bởi Liên Hiệp Quốc năm 1947 trên miền đất được chia từ 
Palestine. Nhưng với chiến dịch vết dầu loang, từ những chiếm đóng sau Trận Chiến 6 Ngày năm 1967 đến 
bao lấn ép ngang tàng, cả cho xây các phần đất riêng trên đất Palestine, xong lại rào tường cao che chắn 
cấm dân Palestine bén mãng, ngày nay, dưới sự kiểm soát của Do thái, lãnh thổ Do thái đã rộng lên tới 
28.023 cây số vuông. Thủ đô Jerusalem với dân số hơn 700.000, dù là tổng hành dinh của các cơ quan 
công quyền và Nghị viện, nhưng vẫn không được Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế chấp nhận, do bao 
nhiêu cuộc tranh chấp và kỵ hiềm triền miên luôn xẩy ra giữa Do thái và dân Palestine. Các toà đại sứ và 
những chi nhánh của các công ty hàng đầu của thế giới vẫn thường được đặt tại Tel Aviv.  

Tel Aviv là thành phố chỉ được thành lập hơn 100 năm trước, rất tân tiến, tươi đẹp nằm ven bờ Địa 
Trung Hải nhiều sóng vỗ, được sát nhập với phố cổ Jaffa 4000 năm tuổi, với dân số là 4 triệu người. Tel 
Aviv là trung tâm kinh tế, nghiên cứu, thương mại và phát triển của Do thái. Tel Aviv còn có biệt danh là 
Thành phố không ngủ và còn gọi là The White City do hầu hết các cao ốc, nhà cửa đều mang mầu trắng, 
thiết kế bởi nhiều kiến trúc sư nổi tiếng trên nhiều xứ Âu châu ngay từ làn sóng hồi hương đầu tiên. Không 
như Jerusalem và Bethlehem có nhiều thánh tích, Tel Aviv chỉ có tượng con cá voi lớn bằng đồng. Theo 
Kinh thánh Cựu Ước, ông Jonas vì bất tuân lời Chúa Trời nên bị phạt. Một con cá voi khổng lồ đã nuốt ông, 
bị giam giữ ba ngày trong bụng, rồi nhả ông ra trên bờ biển Địa Trung Hải. 
 

Trong các sắc dân trên thế giới, có lẽ hiếm có dân tộc nào chịu số phận bị đọa đày, miệt thị và khổ 
ải như dân tộc Do thái với hai lần thiên di, lần thứ nhất bắt đầu vào năm 722 và lần thứ hai bắt đầu vào năm 
135 trước công nguyên. Trải qua 21 thế kỷ lưu vong, tứ tán khắp nơi và đến năm 1948 người Do Thái mới 
thực hiện được ước mơ “Phục quốc” (Zionism), vốn được một nhà báo Do Thái gốc Áo-Hung khởi xướng 
tại châu Âu từ năm 1896. Trong cùng cảnh ngộ tương tự, nhiều sắc tộc, dân tộc khác trong cùng khu vực 
Lưỡng Hà đã bị tiêu vong hoặc đồng hóa từ lâu.  

 
Nhưng ngược lại, mặc dù chịu những đau khổ, mất mát (như nạn diệt chủng Holocaust của Đức 

Quốc xã rồi nạn lưu đày, trại tập trung) nhưng người Do Thái không chỉ duy trì được tôn giáo, văn hóa, nòi 
giống, bản sắc của mình, mà có những ảnh hưởng vượt trội trong cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, 
đóng góp vào sự tiến bộ chung của nhân loại. Với tổng số khoảng 14,5 triệu người sống rải rác tại 73 nước 
trên khắp thế giới (trong đó riêng tại Do thái là 6 triệu, ở Mỹ 5,6 triệu), người Do thái chiếm tỷ lệ rất nhỏ là 



0,2% tổng dân số thế giới. Tuy nhiên, trong số những người nhận được giải thưởng Nobel trong các lĩnh 
vực vật lý, hóa học, kinh tế và y tế từ đầu thế kỷ XX đến nay, các nhà khoa học gốc Do thái đến từ các quốc 
gia khác nhau đoạt được khoảng 30% tổng số giải thưởng trên.  

 
Về địa hình, địa thế, Do thái nằm ở vị trí hết sức khắc nghiệt, khác với hầu hết các quốc gia khác 

trên thế giới: Israel nằm ở ngã ba của 3 châu lục (châu Á, châu Phi, châu Âu), là mục tiêu “chinh phạt” trong 
suốt gần 3000 năm qua của hàng chục đế chế châu Âu, Trung Đông, từ đế quốc La Mã, Assyria, Ottoman 
và gần đây nhất là Anh, do có thành phố Jerusalem mà 3 tôn giáo lớn trên thế giới (Thiên Chúa giáo, Do 
Thái Giáo và Hồi giáo) đều coi là nơi đạo của mình sinh ra và “phát tích”; Thiên nhiên của Do thái hết sức 
khắc nghiệt.  

 
Là quốc gia chỉ có diện tích trên 20 ngàn km2 (bằng hai phần ba diện tích đảo Hải Nam), (chiếm 

đóng thêm của Palestine thành hơn 28 ngàn km2) mà Do thái có tới 60% là sa mạc, lượng mưa trong năm 
vào khoảng 50mm, tức bằng 1/30 của Việt Nam; Dân số Do thái chỉ có 8 triệu người (trong đó có 6 triệu 
người Do Thái), nhưng lại bị tứ bề bao vây bởi 300 triệu dân Hồi giáo Ả-rập thù địch. Sau hàng ngàn năm 
lưu lạc, khi được Liên Hợp Quốc trao quyền lập quốc năm 1948, những người Do Thái từ khắp nơi quay trở 
về cố quốc, giành giật từng tấc đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” với người Ả-rập.  

 
Cũng từ đây họ có cơ hội xử dụng tư chất Do Thái của mình để bảo vệ Đất Thánh (Holy Land), bắt đầu tiến 
trình được “Chúa giao phó” nhằm cải tạo mảnh đất khô cằn này thành Miền Đất hứa (Promised Land) như 
trong Kinh Thánh Do thái và bắt mảnh đất này “nhả kim cương”, chứ không phải nhả vàng! Trên vùng đất 
khô cằn và thiếu nước này, người Do thái đã cải tạo và biến Do thái trở thành “ốc đảo”, là “vườn rau” của 
châu Âu trong mùa đông với một nền nông nghiệp có năng suất và hiệu quả cao nhất thế giới. Với một số 
dân làm nông nghiệp ít ỏi (chỉ 2,5% trên tổng số gần 8 triệu dân), Israel không chỉ tự túc “an ninh lương 
thực”, cung cấp đủ lương, thực phẩm chất lượng cao cho mình, mà mỗi năm nông nghiệp đem về 3,5 tỷ 
USD từ xuất khẩu. Một hecta đất nông nghiệp của Do thái có thể trồng được tới 300 tấn cà chua bi, còn “Cô 
gái Do Thái” (bò Do thái) cho ra sản lượng sữa tới 12 tấn/năm, so với 9 tấn của “Cô gái Hoà Lan”.  

 
Lịch sử nhà nước Do thái ngày nay bắt đầu từ năm 1948. Sau Thế chiến II và vụ diệt chủng người 

Do thái làm cho sáu triệu người của dân tộc này bị mất mạng. Liên hiệp quốc (quân đồng minh) chuộc lại lỗi 
lầm của mình vì đã không hành động kịp thời để ngăn chặn vụ diệt chủng bằng cách phân chia vùng đất mà 
nay gọi là Do thái (Israel) cho nhà nước Do Thái. Bản đồ năm 1948 cho thấy nhà nước Do thái chỉ được 
khoảng 40%, người Palestine được 60% tỉ lệ với số dân thời đó. Lúc đó người Do thái trên thế giới khắp 
nơi ăn mừng kết quả không ngờ. Điều ước nguyện từ hàng ngàn năm nay đã trở thành hiện thực.  

 
Từ khi mất nước cho đến ngày nay, người Do thái ngày nào cũng cầu nguyện "sang năm ở 

Jerusalem" ngay cả bây giờ, giữa Jerusalem người ta vẫn cầu như thế. Tuy nhiên, người Palestine lúc đó 
không đồng ý với Liên hiệp quốc. Họ coi tất cả vùng đất đấy là của họ. Với sự trợ giúp của các nước láng 
giềng như Ai cập, Lebanon, Jordan và thế giới Hồi giáo, người Palestine và Do thái có "cuộc chiến tranh 
sáu ngày" vào năm 1967. Kết quả là người Do thái chiếm hết toàn bộ đất Palestine gồm bờ tây sông Jordan 
và dải Gaza. Thắng thế họ chiếm toàn bộ bán đảo Sinai của Ai cập và Ai cập phải hứa không hỗ trợ 
Palestine thì người Do thái mới trả lại bán đảo này. Đến năm 1990 thì phong trào PLO mới lập được nhà 
nước Palestine trở lại và Do thái hứa sẽ trao trả toàn bộ vùng bờ tây và dải Gaza cho Palestine. Tiến trình 
chưa đến đâu thì Arafat chết, Harmas lên cầm quyền và tiếp tục khủng bố Do thái. Tiến trình hòa bình hoàn 
toàn bế tắc. Cùng một vùng đất nhưng thuộc hai nhà nước khác nhau. Kết quả khác hắn nhau. Vùng đất 
thuộc Palestine ngèo nàn, vùng đất thuộc Do thái thịnh vượng.  
 

Sơ lược về Palestine: 
Palestine có diện tích chỉ là 6520 km2 và có chừng 5 triệu dân, là một dân tộc qua bao thế kỷ đến 

hiện tại luôn bị chèn ép, bị cố tình lãng quên trên bình diện quốc tế, với những bất công từ cách hành xử 
đầy bạo lực bởi đất nước Do thái, đã gây nhiều ái ngại và cảm thông từ những ai còn dành chút quan tâm 
cho một dân tộc bị giam lỏng giữa phần đất đã thuộc quyền của chính họ, trước khi có bàn tay của Ủy hội 
Quốc tế và cả khi có Do thái chen vào. 
 
Chỉ trong một phần đất chật hẹp, có hai lãnh thổ, hai quốc gia với chính quyền, và vài vùng được đặt tên 
Liên Bang Thống Nhất, nhưng dưới bóng Do thái, Palestine ngày càng bị co rút và cô lập. Qua chiêu bài để 
tự bảo vệ, người Do thái đã dùng mọi cách để chèn ép Palestine, cả với các khu định cư cho kiều bào hồi 
hương, ngang nhiên xây cất trên đất Palestine. Tại Jerusalem , khách du lịch sẽ thấy sự hiện diện của các 
bức tường ô nhục cao ngạo nghễ tới 8 thước, dài 730 cây số với các tháp canh và đồn kiểm soát gắt gao. 
Dân Paletine không được vượt qua các bức tường này nếu không có giấy tờ hợp lệ. Chính những uất úc 



dồn nén này làm người dân yếu thế Palestine có những hành động chống trả qua các cuộc khủng bố., 
những quả bom người nổ tung nơi đông người, phố chợ, xe bus...nhằm mục đích giết người Do thái. 

Số người theo Thiên Chúa giáo sống trên đất Do thái càng ngày càng thấp, nhất là tại các thành phố 
đông người Ả rập như Nazareth. Họ đã phải rủ nhau di dân , mong được sống bằng an vì luôn gặp khó khăn 
giữa rừng người theo Do thái giáo và Hồi giáo qua các đụng chạm thường nhật. 
 

Tìm hiểu nguồn gốc liên hệ giữa Do thái và Palestine, theo sách Cựu Ước đoạn Genesis 25:20 có 
cho thẩy: ... Hai giòng giống dân Do thái và Palestine vốn là anh em song sinh, được đấng Yahweh ban cho 
bà Rebêca và ông Ysắc –khi bà thì vô sinh và ông thì đã lớn tuổi, nên ông Ysắc đã hết lòng cẩu khẩn Ngài 
cho bà Rebêca được hoài thai. Đức Yahweh đã chấp thuận và phán cùng bà “ Hai nước hiện trong bụng 
ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này sẽ mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa 
nhỏ”. Đến ngày bà Rebêca sanh nở, đứa ra trước thì đỏ hồng, lông cùng mình như có một áo tơi lông, đặt 
tên là Êsau. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót của Êsau nên đặt tên là Jacob”. Lời trên nói về hai dân 
tộc của hai nước tức nhà nước Do thái và Palestine ngày nay. Jacob sau được đổi tên là Israel tức là nhà 
nước Do thái ngày nay, còn dân Palestine ngày nay thuộc chủng tộc Esau. 
 

Như vậy nguyên nhân sâu sa của cuộc chiến tranh tại Do thái và Palestine là cuộc chiến tranh của 
hai anh em song sinh không đội trời chung.  
 

Người Palestine yếu thế về mọi mặt, cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng. Hàng ngày, hàng ngàn 
người Palestine phải sang Do thái thông qua một số cửa khẩu để làm ăn. Cha Tước cho biết họ phải có các 
thẻ làm việc mầu xanh, mầu vàng, (tùy loại cho phép họ làm gì, có thể ngủ qua đêm hay không v.v.)..mới 
cho phép họ qua cửa khẩu làm việc. Những công việc họ làm đều là những việc nặng nhọc như xây dựng, 
giúp việc,... Kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào người Do thái. Không tiền, ít vũ khí, nhưng Harmas vẫn kêu gọi 
thánh chiến, dùng ngay mạng sống của họ làm vũ khí. Kêu gọi thiếu niên tử vì đạo sẽ được lên thiên 
đường, sẽ được sung sướng. Kêu gọi phụ nữ đẻ thật nhiều để dân số vượt người Do thái. Những quan 
niệm thông thường ở các nơi khác trên thế giới như lòng nhân từ, khoan dung, bùng nổ dân số, vô học,... 
thật lạ lẫm ở nơi này.  
 

Hiểu được hoàn cảnh như vậy, chúng tôi vẫn chuẩn bị tinh thần theo cha Tước hành hương Do thái. 
 

Cuộc hành hương: 
Vào tháng 4 khi lớp sương mù vẫn còn dẩy đặc bao trùm bầu trời Sydney, thì chúng tôi có mặt tại 

phi trường để chuẩn bị cho chuyến đi từ 7.30 sáng từ phi trường Sydney. Tuy trời chưa sáng rõ nhưng sinh 
hoạt trong phi trường thì lúc nào cũng nhộn nhịp, ồn ào. Đúng giờ chuyến máy bay Airbus của hãng hàng 
không Cathay Pacific cất cánh trực chỉ Hồng Kông, mang theo nhóm hành hương từ Sydney gổm 9 người 
trong đó có cha Nguyễn Quang Thạnh, linh mục chánh xứ Holsworthy tại vùng Tây Sydney, Hai bác Thuần 
và cô Thảo (là con gái hai bác Thuần, đi hành hương lần này lần thứ hai), anh chị Tâm, cô Thu (thuộc giáo 
xứ Bankstown, mà bác Thuần và anh chị Tâm là những thành viên hoạt động rất tích cực cho giáo xứ) và 
sau cùng là hai vợ chồng chúng tôi, những người đang ghi lại chuyến hành hương này, thuộc giáo xứ 
Beverly Hills. Theo chương trình khi tới đất Thánh, chúng tôi sẽ nhập chung với các nhóm anh chị em khác 
đến từ Âu châu, Mỹ châu, Đức, Bỉ để kết hợp thành nhóm hành hương 50 người, với cha Nguyễn Trọng 
Tước, vừa là người tổ chức, vừa là người hướng dẫn. 
 

Sau 9 giờ bay mệt mỏi, máy bay đáp xuống phi trường Hồng Kông. Chúng tôi chỉ có 1 tiếng đồng hồ 
để làm thủ tục chuyển qua máy bay El Al của Do thái. Từ đây chúng tôi bước vào một giai đoạn mới của 
cuộc hành trình, vì bắt đầu gặp gỡ những quan toà tra vấn giống thời Trung Cổ. Các vị này chỉ là nhân viên 
làm việc tại phi trường nhưng có oai quyền hỏi han cặn kẽ từng người một, nào là đến Do thái làm gì, đến 
lần nào chưa, có quen ai ở đấy không, hành lý do ai sắp xếp, có phải tự mình làm hành lý không, có mang 
theo dùm ai món đồ gì không...vân vân. Sau đó đến màn hành lý xách tay bị lục lọi thật kỹ lưỡng, cẩn thận 
hơn các chuyến bay thương mại đi tới các hướng khác không phải Do thái. Phải hiểu như vậy vì máy bay 
Do thái có thể là mục tiêu khủng bố của Palestine. Sau cùng thì chúng tôi cũng được lên máy bay tuy có 
chậm trễ đôi chút. Lúc máy bay sắp sửa cất cánh, một cô tiếp viên hàng không đến thẳng chỗchúng tôi ngồi 
cho hay là sẽ có thể không kịp chuyển hành lý check in cho cả hai và luôn miệng xin lỗi, cùng nói là sẽ cố 
gắng nhưng nếu không có hành lý thì xin an tâm là hành lý sẽ được chuyển lại theo chuyến bay sớm nhất 
sau đó tới địa chỉ tại Nazareth, Do thái. 
 

Vào máy bay của Do thái, cũng chẳng thấy mới mẻ gì cho cam, trang bị cũng cũ kỹ, tiện nghi thì 
cũng thường thường bậc trung, và các tiếp viên thì đa số là có tuổi. Tôi cũng để ý dưới mỗi khay thức ăn 
mang ra phục vụ cho khách đều có một giấy nhỏ chứng nhận thức ăn đã được chuẩn bị theo thể thức 



Kosher (kiểu Do thái) và giám sát bởi một Rabbi (chữ dùng chỉ một giáo sĩ thuộc Do thái giáo) tại Hồng 
kông có tên là.... Điều này bạn sẽ không thấy trong các chuyến bay thương mại khác.    
 

Ngày thứ nhất: Thứ tư 23 tháng 4 năm 2014:  
Sau 12 tiếng đồng hồ bay thẳng đến Do thái, chúng tôi đến phi trường Tel Aviv của Do thái lúc 2 giờ 

sáng (giờ Do thái), do đó ai cũng mệt nhoài. Mà đâu đã xong, chúng tôi phải nằm dài chờ đợi tại phi trường 
tới 8 giờ sáng mới có người đến đón để đỡ tốn tiền khách sạn. Nhưng nào đã yên, trong nhóm có 9 người 
thì có tới 7 người không có hành lý. Đúng như lời cô tiếp đãi viên đã nói trước. Mình mong chuyện không 
xẩy ra nhưng nó đã xẩy đến. Trong số người bị thất lạc hành lý thì có cái của cha Thạnh, bác Thuần, anh 
chị Tâm và vợ chồng chúng tôi. Sau khi làm thủ tục khai báo thất lạc hành lý, mỗi người có hành lý thất lạc 
được cấp cho một túi nhỏ trong đó có một bộ quần áo ngủ, và vật dụng cá nhân cần thiết như kem đánh 
răng, bàn chải đánh răng, xà bông, dầu gội đầu, đàn ông thêm dao cạo râu, đàn bà thêm băng vệ sinh. Tuy 
nhiên phải nói rằng, chắc sự việc thất lạc này thường xuyên xẩy ra hay sao mà ra quầy khai báo thất lạc thì 
cái đuôi chờ đợi cũng khá dài. Nhân viên tại quầy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các túi nhỏ phân phát cho 
nam và nữ rất có thứ tự đâu ra đó. Trong túi nhỏ thật ra bên trong đồ cũng chẳng phải đẹp mắt xa xỉ gì 
nhưng đều là các thứ cần dùng cá nhân có phẩm chất tốt, bền và chắc. Nhân viên phụ trách tại quầy cũng 
cho biết là khi hành lý đến theo chuyến bay kế tiếp sẽ được giao lại ngay tại địa chỉ đã khai trên tờ giấy nộp 
lại cho họ. Điều này làm chúng tôi cũng hơi bán tín bán nghi vì chưa có kinh nghiệm sợ rằng hành lý thất 
lạc lâu thì lấy đâu ra quần áo để thay. Đây cũng là một kinh nghiệm cho thấy mình cần bỏ thêm một bộ 
quần áo trong hành lý xách tay để phòng hờ hành lý ký gởi theo máy bay chưa đến kịp (xin lưu ý đặc biệt 
với bạn nào có ý định đi Do thái). 
 

Thủ tục hoàn tất, chúng tôi gồm 9 người, ra phía ngoài chỗ có nhiều ghế cho người đợi tại phi 
trường, lúc đó phi trường đã bớt người, tha hồ nằm dài ra mà chợp mắt. Nhưng có chờ đợi mới thấy thời 
gian đi rất chậm. Phi trường Do thái tại Tel Aviv không lớn, chỉ thấy vài cửa hàng bán cà phê và bánh ngọt, 
đi vòng vòng lại trở về chốn cũ. Vì thời gian còn dài, mỗi người tìm một chỗ ngả lưng, hoặc ngồi trên ghế 
dựa chứ biết đi đâu bây giờ. Bổng có một cô gái Á châu, người nhỏ bé đang đẩy hành lý tiến lại phía chúng 
tôi. Sau khi chào hỏi nhận biết là người Việt, thì được cho biết đây là cô Trang, từ Tây Đức mới đến cùng 
tham gia chuyến hành hương này. Có người mới từ một phương trời khác đến gia nhập nhóm nên những 
câu chuyện cô Trang kể lại có sức thu hút những người khác trong nhóm quên đi thời gian phải đợi chờ tại 
sân bay. Nhưng thời gian vẫn còn dài rồi tiếng cười nói lại tắ́́́ t dần.  

 
Mãi tới gần 7 giờ sáng, còn đang nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy bóng dáng một người đàn ông đứng 

tuổi, có vẻ là người Việt Nam, đang tiến về nhóm chúng tôi, đầu đội một nón mầu đỏ có in chữ bằng tiếng 
Việt Nam. Tôi vội lên tiếng chào người lạ, và lại tưởng như trường hợp cô Trang nên vội hỏi người lạ từ 
nước nào tới. Người lạ bất thần trả lời: “Tôi là cha Tước đến đón anh chị em đây” làm mọi người bật ngửa. 
Trong nhóm cũng có người đã từng gặp cha, từng biết rõ mặt cha, nhưng sáng nay có thể vì mỏi mệt, lại 
đang ngái ngủ, nên không nhận ra ngay được. 
 

Cha chính là Joseph Nguyễn Trọng Tước, người đứng tổ chức và sẽ hướng dẫn đoàn hành hương, 
là tác giả cuốn sách “Kẻ Đi Tìm”, nói về các suy nghĩ của cha trong thời gian học hỏi, tìm tòi tại đất nướ́c Do 
thái. Với bút danh Nguyễn Tầm Thường, nhưng xem ra cha chẳng tầm thường chút nào, vì cha là một linh 
mục Dòng Tên, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học và tu đức tại Hoa Kỳ, đã từng đến Do thái sinh sống, học hỏi về 
kinh thánh và đã đạt được những yêu cầu về kiến thức của Ủy Ban Đất Thánh đòi hỏi. Cha đã được cấp 
thẻ làm hướng dẫn viên hành hương Đất Thánh và có đầy đủ thẩm quyền như một hướng dẫn viên bản xứ.  

 
Sau này, nhờ được gần bên cha trong suốt thời gian hành hương này, chúng tôi mới hiểu rằng, để 

đạt tới trình độ đó cha cũng phải trải qua nhiều chặng đường nhiêu khê, thực tập hành nghề trên đất Do 
thái. Cũng nhờ vậy mà đi tới đâu, chúng tôi đều được giảng giải cặn kẽ bằng tiếng Việt, không phải qua một 
trung gian phiên dịch nào cả. Lúc nào cha cũng mang bảng tên được làm hướng dẫn viên du lịch trên ngực. 
Và đã có lần chúng tôi đã chứng kiến một Do thái có thẩm quyền đã gọi cha lại kiểm tra giấy tờ của Cha 
xem có thật hay không. Suốt chuyến hành hương, chung quanh chúng tôi toàn thấy từng đoàn khách du 
lịch do một hướng dẫn viên địa phương người Do thái giảng giải rồi một người khác thông dịch qua ngôn 
ngữ của khách du lịch, hoặc hướng đẫn viên phải nói bẳng tiếng Anh, Pháp, ... cho nhóm hành hương 
ngoại quốc. Như vậy người tổ chức và hướng dẫn viên không phải là một, mà phải thuê một người bản địa. 
Và sau này cha Tước cho biết, với một đoàn hành hương như thế thì cách giảng giải cho khách du lịch sẽ 
không khách quan và có thể nói là thiên vị tùy theo tôn giáo riêng của người hướng dẫn viên địa phương 
người Do thái (có thể họ có quan điểm tại các thánh địa khác với tinh thần Thiên Chúa giáo vì họ có thể 
thuộc Do thái giáo, Chính thống giáo, Hồi giáo, thuộc Palestine, v.v.    ).   

 



Như thế để thấy rằng chuyến hành hương này chúng tôi đã rất may mắn và được ơn trên ban 
phước lành có được một người hướng dẫn là người Việt có đủ kinh nghiệm và kiến thức cần thiết vì là linh 
mục Dòng Tên và lại có kinh ghiệm bản xứ làm cho một cuộc hành hương trở nên càng ý nghĩa hơn. Cùng 
đi với cha Tước đến đón chúng tôi, có Cô Kim Hoàng đến từ đất Bỉ. Cô thông thạo tiếng Pháp nên cũng 
giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong các giao dịch với các nữ tu tại các nơi ngủ trọ vì các vị này quen dùng 
tiếng Pháp và tiếng Do thái mà thôi. 
 

Chúng tôi được cha Tước hướng dẫn lên xe đi về Nazareth. Trên xe cha Tước cho biết sơ lược về 
chương trình hành hương và cho biết chúng tôi là nhóm đầu tiên đến trước một ngày, trước khi chính thức 
bước vào hành hương. Nhờ thế chúng tôi được cha hướng dẫn đi xem thêm các nơi còn di tích đạo Thiên 
chúa, không có trong chương trình hơn các nhóm đến sau vào ngày kế tiếp. Cha cho biết đầu tiên sẽ có ba 
đêm ngủ tại Nazareth, ba đêm tại Jerusalem và ba đêm tại Bethlehem. 
 

Nhờ đến sớm trước một ngày so với các nhóm từ Mỹ và Canada, nên nhóm chúng tôi có nhiều thời 
gian nghỉ ngơi và được cha dẫn đi xem các nơi thánh tích gần khu nhà trọ. Chúng tôi đi qua thành phố Tel 
Aviv còn ngái ngủ, qua các khu phố cửa hàng còn đóng cửa tiến gần về nơi được coi là điểm nóng của 
vùng Trung Đông. Cha bắt đầu một chuỗi kinh sáng và cám ơn Chúa chúng tôi đến nơi bình an. Xe chạy 
trên xa lộ đưa chúng tôi vào một giấc ngủ nhẹ nhàng. Thành phố còn trong giấc ngủ nên xe di chuyển 
nhanh thay vì hai tiếng thì chỉ cần khoảng một tiếng rưỡi là đến khu nhà trọ. 
 

Khi chúng tôi tỉnh giấc thì xe đã chạy đến khu nhà trọ thuộc Dòng Nữ Tu Nazareth (Sisters of 
Nazareth Convent). Nơi này chỉ nằm cách Nhà thờ Đức Mẹ Truyền Tin tại Nazareth chừng 3 phút đi bộ. 
Đây là một thánh đường đồ sộ, sừng sững trước mặt nơi chúng tôi ngủ trọ. Bây giờ chúng tôi mới thấy sự 
thuận tiện của nơi tạm trú này, vì nó quá gần và rất thuận tiện cho chúng tôi tự mình đến thăm viếng và cầu 

nguyện. 
 
Tu viện Nữ Tu Nazareth, nơi chúng tôi tạm trú, do các nữ tu dòng 
Nazareth điều hành. Đây cũng là một cơ sở lớn, khi xưa có thể dòng 
có rất nhiều nữ tu nhưng nay số người đi tu giảm nhiều, nên tu viện 
dùng làm nơi tạm trú cho khách hành hương. Đây cũng là một vấn đề 
giải quyết tiện lợi cho cả đôi bên. Vì đến nhà trọ còn sớm nên chưa 
được nhận phòng vì chưa có phòng dọn sẵn sàng, nên chúng tôi được 
đưa vào ăn sáng. Bữa ăn sáng tại đây cũng thật đơn giản vì chỉ có 
bánh mì, sữa, phô mai, mứt trái cây, nước cam, trứng gà luộc và bơ, 
cùng cà phê và trà, không có thịt, chả bù với những bữa ăn sáng thịnh 
soạn có cả mấy chục món ăn để chọn lựa như trong các khách sạn 

cho du lịch. Nhưng trong tinh thần hành hương, chúng tôi thiết nghĩ ăn nhẹ nhàng như thế là quá đủ, và là 
một tu viện thì như thế cũng là đầy đủ bổ dưỡng. Cũng tại buổi ăn sáng này chúng tôi mới thật sự trao cho 
cha Tước phần phí tổn cho cuộc hành hương là US$1500/ng. Phần máy bay di chuyển đến và rời nước Do 
thái không nằm trong giá cả này, chúng tôi phải tự chi trả lấy.   

 
Trong khi chúng tôi đang ăn sáng, thì có một nữ tu người Việt đến và được cha Tước giới thiệu là 

Sơ Quy, một người Việt Nam đã chọn đất nước Do thái làm nơi sinh sống từ nhiều năm. Sơ Quy rời Việt 
Nam đi tu từ 1954, sang 1959 thì đã sang Do Thái sống từ đó đến nay. Sơ Quy cũng là người viết và khắc 
chữ Việt cho bản kinh Magnificat tại Nhà thờ Đức Mẹ Thăm Viếng tại Jerusalem, cũng như cả Kinh Lạy Cha 
tại nhà thờ Pater Noster tại Jerusalem. 
 

Cha Tước đề nghị sau khi ăn sáng xong, Sơ Quy sẽ đưa chúng tôi đi một vòng quanh vùng gần đó 
trong khi chờ đợi phòng. Đúng như đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, chúng tôi 9 người trong nhóm Úc 
châu và cô Trang, Cô Kim Hoàng hăng hái đứng dậy theo Sơ Quy đi ra đường phố quanh nhà thờ Đức Mẹ 
Truyền Tin. 
 

Chúng tôi đi bộ qua một khu phố cổ, mặt đường còn lát những tảng đá to gồ ghề chắc đã hiện diện 
cả ngàn năm, hai bên là hàng quán buôn bán, mà đa số là các ảnh tượng, tràng hạt, thánh giá đủ loại. Đi bộ 
theo Sơ Quy dọc đường, có nhiều người Do thái thấy Sơ là ngừng lại chào hỏi, có khi bằng tiếng Pháp, có 
khi là tiếng Do thái. Cả hai đều nói chuyện rất thân thiết như người bản xứ. Họ đã xem Sơ Quy như một 
người thân thuộc của đất nước Do thái. Về sau Sơ cho biết đa số họ là dân Palestine theo Công giáo sống 
tại Nazareth. Sơ Quy thuộc Dòng Tiều Muội do Nữ tu Magdeleine Hutin nguyên quán từ Pháp, thành lập 
dòng từ năm 1939. Môi trường sống của các nữ tu Tiểu Muội hoạ lại mầu nhiệm Nazareth, để qua đó khám 
phá nước Thiên Chúa trong thế giới người nghèo, chia sẻ đời sống với họ, đồng thời cũng là để sống ý 
nghĩa tin mừng về sự nghèo khó trong cuộc sống của mình.  



 
Các nữ tu dòng Tiểu Muội sống tin cậy, phó thác trong vui tươi, sống thanh bần trong đơn sơ và dịu hiền . 
Sơ Quy dẫn chúng tôi đi bộ đến Dòng Kín Clara. Thánh nữ Clara đã từ giã nếp sống quý tộc để ghép mình 
vào một cuộc sống khắc khổ hơn bất cứ một dòng nữ tu nào vào thời kỳ đó. Nơi Tu viện Clara, cha Charles 
de Foucault cũng thuộc dòng dõi quý tộc, qua bao thăng trầm, đã đến xin làm người giúp việc cho các nữ 
tu, và trong ba năm tại đây, ngài đã ôm ấp ý định thành lập một dòng tu nghèo khó, và chính nơi nhà 
nguyện tại đây, cha đã viết ra bản dự thảo cho dòng tu mà phải chờ đến khi cha tạ thế, dòng tu của ngài 
mới được chính thức thành hình. Cha thành lập Dòng Tiểu Đệ. 

Ngoài vườn, sơ Quy chỉ cho chúng tôi xem những cây cải, có được nói đến trong Phúc âm. Hạt cải 
là những hạt nhỏ bé nhất trong các loại cây mà khi rơi xuống đất thì nó có thể mọc thành cây thật cứng cáp 
mà chim có thể đến làm tổ. Sau đó Sơ dẫn chúng tôi đi bộ đến nhà Sơ, cũng gần đó thôi. Nhà sơ ở thuộc 
Dòng Tiểu Muội, tại đây còn có hai nữ tu khác còn trẻ nữa nhưng đi làm chưa về. Các sơ sống rất đạm bạc 
và sống cuộc đời khó nghèo. Trong nhà chẳng có gì quý giá, nhưng có một nhà nguyện nhỏ phía trong. Sơ 
lấy bánh kiểu Do thái mời chúng tôi ăn và tặng mỗi người một xâu chuỗi lần hạt nhưng đeo vào ngón tay để 
lần hạt, mà lúc nãy khi đi ngang dẫy phố buôn bán, chúng tôi thấy họ bầy bán rất nhiều. Ngoài vườn, các sơ 
trồng thêm rau đậu để tự túc thực phẩm. Nơi ở thì nghèo nhưng căn nhà lại bằng gạch rất chắc chắn lại 
nằm ngay trong thành phố chính.   
 

Sau đó bữa cơm trưa đầu tiên của chúng tôi là món spaghetti bolognaise tại một nhà hàng gần đó. 
Chúng tôi phải tự thanh toán tiền ăn này vì nằm ngoài chương trình hành hương và được thanh toán bằng 
tiền Mỹ. Đa số khách vào nhà hàng này đều là các du khách đi theo đoàn thể. Cùng dùng chung bữa trưa 
hôm nay là một nhóm hành hương từ Pháp đến. Nên nhớ rằng Jerusalem nằm trong khu vực thuộc 
Palestine, cho nên cha Tước nhắc nhở mọi người không nên cho người khác biết là mình dùng thông hành 
Mỹ. Riêng chúng tôi dùng thông hành Úc nên dễ dàng hơn. Cha Tước nói nếu ai có hỏi thì cứ nói mình là 
người từ Việt Nam đến. Người Palestine đơn giản rất phục người Việt Nam theo tuyên truyền chống Mỹ 
cứu nước, không tìm hiểu sâu sa sự khác biệt giữa người Việt hải ngoại và người Việt từ trong nước. Xong 

bữa ăn trưa về lại tu viện thì cũng là lúc nhận phòng. Những phòng ốc 
tại đây chắc đã được sửa chữa cho hợp với sự đòi hỏi của khách 
hành hương, chỉ cần gọn gàng và đầy đủ không có Tivi và tủ lạnh. 
Phòng ngủ rất sơ sài, chỉ có một gường ngủ, một tủ áo và một bàn 
viết. Phòng tắm nhỏ vừa một người đứng. Tuy nhiên điều làm tôi thích 
nhất là dùng Internet thật thoải mái không mất tiền như trong các 
khách sạn tư nhân khác.  
 
Ngày thứ 2: Thứ Năm 24 tháng 4 năm 2014: 
Những ngày tại Nazareth: 
Nazareth, quê hương của Chúa Giêsu, hiện nay là một thị trấn lớn, 
dân số theo thống kê năm 2009 là 210,000 người. Nhưng vào thời 
Chúa Giêsu, nơi đây chỉ quy tụ từ 200 đến 400 người là cùng và còn 
là một vùng quê. Nazareth là thành phố Ả Rập lớn nhất của Do thái, 
có tới 69% là người gốc Ả Rập, số còn lại là 31% thuộc Ki tô giáo. Một 
câu nói bất hủ thường được tìm thấy trong cả 4 sách Phúc âm là: một 
tiên tri có bị coi thường thì cũng chỉ ở  chính quê hương mình. Và 
Thánh sử Marcô cũng đã lập luận rằng vì Nazareth không tin vào 
Chúa Giêsu, vì thế Chúa đã không làm một phép lạ nào tại đó. 

 
Vì ngày mai mới là ngày chính thức bước vào chương trình hành hương cho nên chúng tôi tự đi 

viếng nhà thờ Đức Mẹ Truyền Tin ngay gần đó. Đây chính là một nhà thờ thuộc Ki Tô giáo lớn nhất trong 
vùng Trung Đông này, được xây cất trong 14 năm và hoàn tất vào năm 1969.  



 
Nhà thờ Đức Mẹ Truyền Tin mới này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ý Giovanni Muzio, và được hãng 
thầu xây dựng "Solel Boneh" của Do thái xây dựng trong những năm 1960-1969. Tiểu Vương Cung thánh 
đường này do các tu sĩ dòng Phanxicô quản lý. Đây là nhà thờ Kitô giáo lớn nhất ở Trung Đông, và được 
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thánh hiến năm 1964. 
 
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tới viếng thăm và cử hành thánh lễ tại đây ngày 25.3.2000. Đức Giáo 
Hoàng Benedicto XVI cũng đã hành hương tới đây ngày 14.5.2009. 

Mặt tiền nhà thờ có hàng chữ bằng tiếng La tinh “ Verbum Caro Factum est et habitavit in nobis” có 
nghĩa là ”Ngôi Lời đã biến thành nhục thể và Người cư ngụ giữa chúng ta”. 
 

Nhà thờ gồm có hai tầng, tầng dưới có Hang Truyền Tin, nơi được xem là nhà Đức Mẹ Maria, nơi 
thiên thần đã hiện ra báo tin cho Đức Mẹ là Bà sẽ thụ thai bởi phép của Chúa Thánh Thần. Hành lang hai 
bên đối diện với mặt tiền của nhà thờ là những bức hình Đức Mẹ Maria theo y phục của các quốc gia trên 
thế giới. Đặc biệt, nơi đây chúng ta sẽ tìm thấy hình Đức Mẹ Maria mặc một chiếc áo dài Việt Nam. 
 

Tiếp theo, chúng tôi đi viếng thăm nhà thờ Thánh Giuse, cũng ở gần nhà Đức Mẹ. Nơi đây được coi 
là xưởng mộc của gia đình thánh gia. Nhà thờ này cũng rất đơn sơ, phía trong có nhiều hình vẽ về thánh 
gia, đủ chỗ chứa chừng 200 người. Ngay dưới hầm nhà thờ thánh Giuse này là di tích của xưởng mộc. 
Cách đây 2000 năm, dân số nơi đây chỉ chừng 50 người, tất cả đều là người Do thái bình dân và nghèo 
khó. 
 

Sau đó chúng tôi về nghỉ trưa một lúc, rồi cha Tước sẽ thân hành dẫn chúng tôi đi đến thăm Giếng 
Đức Mẹ, là nơi ngày xưa những cư dân phải đến đây lấy nước về để dùng trong nhà, mà chắc Đức Mẹ 

cũng phải đến đây để lấy nước. Vào thời của Đức Mẹ, nguồn cung 
cấp nước dùng cho giếng này là một giòng suối chảy vào. Ngày 
nay, khi đến đây, nhìn xuống đáy giếng ta chỉ còn thấy một vũng 
nước trong và người ta đã ném các đồng tiền kim loại xuống đó để 
xin ơn may mắn. Ngày nay một nhà thờ của Chính Thống Giáo Hy 
lạp đã được xây dựng bên trên giếng, mà theo Thánh sử Giacôbê 
viết từ thế kỷ thứ 2, Đức Mẹ được truyền tin tại giếng nước này. 
Trong khi đó Thánh sử Luca lại ghi chép là Chúa sai thiên thần 
truyền tin cho Đức Mẹ tại nhà của Đức Mẹ. 
 

Trở về tu viện nơi tạm trú, chúng tôi lại may mắn được cha 
Tước xin hẹn được với một vị nữ tu của dòng nơi chúng tôi tạm trú 
dẫn chúng tôi xem hầm nhà dưới của tu viện. Đây là một sự việc 
may mắn cho đoàn chúng tôi từ Úc đến, vì các đoàn từ Mỹ và 

Canada đến khi chiều tối thì không còn đủ thì giờ để thăm viếng nơi này. Ngay phía dưới chỗ khu giữa tu 
viện này là nơi họ đã tìm ra các dấu tích có tính chất lịch sử của thời kỳ khoảng thế kỷ thứ ba hay thứ tư, 
khi cho xây khu dòng tu này. Họ quyết định gìn giữ sau khi thấy một viên gạch rơi xuống chỗ sâu rồi mất 
hút. Họ tìm hiểu và khám phá ra khu đất cổ ngay dưới lòng đất. Tại đây người ta tìm thấy một mộ phần của 
một nhà quý tộc thời đó, chôn theo kiểu ngồi. 
 

Hầm này nằm sâu dưới lòng đất phía trên là tu viện và còn vết tích rất xa xưa, nhưng vẫn là một vấn 
đề mà các nhà khảo cổ chưa xác định được. 
 

Tối nay chúng tôi được dùng một bữa ăn thanh đạm theo kiểu Tây gồm  món khai vị, kế là món thịt 
rồi tráng miệng. Đêm nay ai cũng nghĩ sẽ đánh được một giấc ngủ ngon lành. Nào ngờ đâu mới có 2 giờ 
sáng tại Do thái thì phải thức giấc, không tài nào ngủ được, xem đồng hồ lại thì thấy đúng là 9 giờ sáng tại 
Úc. Ai cũng đã quen với giờ giấc tại Úc. Thôi thì ráng nhập gia tùy tục vậy. Vừa chợp mắt được chút ít, thì 
lại nghe tiếng cầu nguyện của dân đạo Hồi thuộc khu gần đó. Đêm đầu tiên đã phải mất ngủ. Nhưng thôi đi 
hành hương mà, đâu phải đi du lịch mà đòi hỏi?  
 

Trong chuyến hành hương kỳ này có nhóm đến vào chiều tối. Chúng tôi gặp nhóm từ Mỹ 24 người 
(đến từ Houston thuộc Texas, San Jose thuộc Cali và Denver thuộc Colorado), một số khác đến từ Canada 
và Âu châu.. Có đoàn đến lúc 2 giờ sáng hôm sau và phải khởi hành ngay sáng hôm sau. Có nhóm đến vào 
lúc 5 giờ sáng và không được ngủ nghê gì cả vì chỉ vài tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, sáng ra là đã bắt đầu vào 
chương trình hành hương. Nếu đòi hỏi sắp xếp giờ giấc nhịp nhàng thì rất khó vì còn tùy vào các chuyến 
máy bay các nơi mang chúng tôi đến Do thái.  
 



Chuyến hành hương sẽ được dâng lễ tại 4 nơi quan trọng nhất: 
- Nơi Đức Mẹ Truyền Tin 
- Hang Chúa Giáng Sinh 
- Trong mộ Chu 
-  

Mọi người trong đoàn được cha Tước phát cho một chiếc nón có huy hiệu Thánh giá kiểu Do thái, 
dưới là hàng chữ “Jerusalem” thêu chỉ mầu vàng, rồi “Kẻ Đi Tìm” thêu chỉ mầu đỏ. Tất cả thêu trên một nền 
nón mầu xanh lá cây. Nón có thể gấp bỏ  vào túi được cùng một tập sách nhỏ suy niệm “ Kẻ Đi Tìm” “Hành 
Hương Đất Thánh” mầu xanh da trời, do cha biên soạn với những bài hát, bài đọc, suy niệm tại mỗi chạm 
dừng chân tại một thánh địa nào. Việc tổ chức và duy trì kỷ luật cho một nhóm đông 50 người, trách nhiệm 
của cha không phải là nhỏ. 
 
Ngoài tập sách này, cha Tước còn giảng giải thêm nhiều điều trong suốt chuyến hành hương. Đối với cha 
Tước việc hướng dẫn các đoàn hành hương là một sứ vụ. Vì vậy việc nghiên cứu của ngài rất thận trọng và 
kỹ càng. Với kiến thức, nhận xét và tầm nhìn của một nhà văn quả tình ngài đã có những hiểu biết rất xâu 
xa và phong phú về từng nơi, từng chỗ đã dẫn chúng tôi đi qua. Mỗi nơi chúng tôi đến, ngài giải thích trong 
khi xe chạy hoặc đến chỗ chỉ định, khi qui tụ mọi người lại và giảng giải rõ ràng về sự kiện, hoàn cảnh xã 
hội và bối cảnh lịch sử để mọi người hiểu tại sao hay thực tế những sự việc đã xẩy ra lúc đó như thế nào. 
Trong lời giải thích, ngài dựa trên sách vở, khảo cổ học và truyền thuyết. 
 
        (Còn tiếp) 
Xin xem tiếp trong số báo kế tiếp 
Lê Chương 
 

 
Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 
*Thú đọc sách, nay còn nữa hay không? 
Dân Gầy vừa “vớ” được một đoạn văn viết về “cái thú nhâm nhi đọc sách”. Nay, xin giữ lại để bà con 

mình cảm thông, như sau: 
Cái thú ngồi nhâm nhị đọc sách, ngày nay mấy ai còn nhớ?  Vì muốn đọc sách theo đúng nghĩa của 

nó là phải học cách sống chậm.  Con người ta ngày trước sống chậm và sống tốt hơn bây giờ nhiều.  Do 
sống chậm nên họ mới có thể lịch lãm đến thế.    

Chuyện kể rằng: Thập niên 1960, ông Lâm Ngọc Huỳnh - Khoa trưởng Văn khoa Đại học Huế tỏ ý 
mời thi sĩ lừng danh của phong trào Thơ mới ra xứ Thần Kinh dạy môn Văn chương quốc âm.  Đông Hồ 
chưa trả lời vội, bởi tuổi già sức yếu nên còn ngần ngừ, đắn đo, để xem sao! Cuối cùng, không thể đi xa nên 
ông từ chối. Thời nay thì chỉ cần một cú điện thoại cầm tay là xong, nếu ngại, nhắn tin cũng đặng. Lúc ấy, 
ông Đông Hồ ra bưu điện Sài Gòn đánh điện tín.  Nếu chỉ có thế, thì chẳng có gì để nói nữa. Nhưng không. 
Đông Hồ đánh bức điện tín với nội dung như sau: 

Đại học đường xa hương ngự uyển 
Tràng An không tiện bước vân trình 
Huệ lan ơn tạ lòng tri kỷ 
Lỡ hẹn sông Hương, núi Ngự Bình 
Lời từ chối rất lịch sự. Rất thơ. Nếu không là người đọc sách, chắc gì Đông Hồ đã có phép ứng xử 

như… tình tiết độc đáo chỉ xảy ra ở trong sách?   
Chỉ cần đọc mấy mẩu giai thoại ghi chép trong sách là đã thấy lòng vui rồi.  
Còn bây giờ thì... ô hô, hỡi ôi!!! Giọng văn hành chính, nghiêm chỉnh cứ như thắt cà vạt, nghiêm nghị  

đến phát ngấy.  
Nghĩ thế nên mới có mấy câu thơ tự trào:  
Đọc sách như thưởng hoa. Có lúc dừng chân ngắm nghía, trầm trồ; lại có khi lướt vội. 
Đọc sách như làm tình. Có thân xác mê muội đến đời sau chưa tỉnh; lại có khi chạm vào một thây 

ma chết trôi từ đầu nguồn dĩ vãng. 



Đọc sách như nằm mơ. Có chuyện thật cứ tưởng chỉ trong giấc mơ; có giấc mơ nhưng ngàn đời lại 
thật. 

Đọc sách như lướt web. Có những trang ngấu nghiến từ từ; có những trang không buồn đưa mắt tới 
bởi ngộ độc như chơi. 

Đọc sách như đi chơi. Có những nơi đã đến, đã qua vẫn thèm thuồng tái ngộ; có những chỗ chưa 
đặt chân đến đã chán ngán ngó lơ. 

Đọc sách như đi ăn. Có những quán ăn đến mỗi ngày, mỗi một ngày vẫn ăn món đó; có những quán 
không thèm bước chân đến, dù có lời mời mọc. 

Đọc sách như đọc thơ. Có câu thơ ẩn giấu dưới câu văn xuôi trùng trùng ngữ nghĩa; có những câu 
thơ dẫu đọc xong lại thấy lòng thòng như câu văn xuôi thiếu dấu chấm câu. 

Đọc sách như ngắm trăng. Trăng lúc tỏ, tràn đầy; trăng lúc tàn, héo úa. Trăng tỏ hoặc trăng tàn vẫn 
có vẻ đẹp mầu nhiệm khôn cùng. 

Đọc sách như đi bộ. Có lúc đi như chạy bởi mong muốn đến tận nơi; có lúc đi như chơi, cứ thong 
dong chân bước. 

Đọc sách như cãi nhau. Có lúc gân cổ lên chí chóe tranh phần thắng về mình; lại có khi lặng im lắng 
nghe từng lời vàng ý ngọc. 

Đọc sách như xem xiếc. Có trang văn như đường gươm đang múa; có trang viết lại loằng ngoằng 
như sợi dây thòng lọng. 

Đọc sách như hôn nhau. Có nụ hôn chưa chạm vào môi đã chằng chịt tình nồng nỗi nhớ; có nụ hôn 
mê man, đắm đuối, ngây ngất nhưng cuối cùng buột miệng gọi nhầm qua tên người yêu khác. 

Đọc sách như tán gái. Có lúc nhọc nhằn như “nhất chặt tre, nhì ve gái” nhưng khép lại trang cuối 
cùng vẫn là chưa đọc; có khi cầm quyển sách chưa lật ra lại có cảm giác lời tán tỉnh đã buông, người đẹp 
đã lõa lồ ngã vào vòng tay khiến thui chột cảm hứng. 

Đọc sách như nửa đêm thức giấc nghe tiếng mưa. Có tiếng mưa xạc xào buồn thiu phận người trên 
tàu lá chuối; có tiếng mưa thì thầm, thì thầm trên mái tranh như kể lể một câu chuyện tình buồn. 
Đọc sách như đứng trước biển. Có tiếng sóng vang dội bên tai nhưng trong lòng quạnh quẽ; có tiếng sóng 
câm nín nhưng dội buốt trong lòng. 

Đọc sách như lúc nhìn thiếu nữ khỏa thân. Có điên cuồng, mê đắm những muốn nhanh chóng ăn 
tươi nuốt sống, đọc vồ vập từng trang; lại có khi tưởng tượng đến một món ăn cũ lâu ngày dù chưa ăn đã 
bưa, đã ngấy. 

Đọc sách như uống rượu. Có lúc nhạt phèo cuống họng; lại có khi tê nồng đầu lưỡi. 
Đọc sách như lúc nhìn mặt sóng. Thấy chữ nhảy múa trên sóng. Cứ thế mà đọc hết một buổi chiều. 
Đọc sách, có lúc mở sách ra chỉ thấy những tờ giấy trắng. Có những tờ giấy trắng ẩn giấu những triết lý 
thâm hậu vô song; có những trang giấy đầy chữ nhưng khác gì giẻ rách. 

 
*Lại cũng là thơ già, gửi bạn già, từ người già… 
Thơ này thật không…thẩn, thơ thẩn thẩn thơ. Nhưng vẫn là thơ già, già mà thơ như sau: 

NHẮN GỞI BẠN GIÀ 
Hỡi các bạn già của tôi ơi! 
Đừng có tủi thân, hoặc trách đời 
Thời gian, năm, tháng, qua nhanh lắm 
Hãy sống từng giây phút tuyệt vời. 
  
Bao năm lăn lóc, cũng đủ rồi 
Bôn ba thời vận, sống nổi trôi 
Nhục vinh, sướng khổ, đều có cả 
Giờ chỉ mình ta, với đất trời. 
  
Cuộc đời là thế đó bạn ơi 
Có trách, có than, cũng đã rồi 
Chỉ gây mâu thuẫn, thêm buồn khổ 
Chẳng ích lợi chi, lúc cuối đời. 
  
Thời gian còn lại, có là bao 
Hãy cố vui lên, chớ u sầu 
Thực hiện những gì mình mơ ước 
Để đừng hối tiếc, lúc lìa nhau.  
  
Buông bỏ hết đi, cất làm gì 
Để hồn thư thả, lúc ra đi 
Tiền bạc, lo âu, giờ vô nghĩa 



Hận thù, xung đột, chẳng ích chi. 
  
Sức khoẻ, niềm vui, lúc tuổi già 
Là liều thuốc bổ, chẳng gì qua 
Tình thương, tha thứ là sức mạnh 

Hạnh phúc, bình an đến với ta! (Vô danh ......) 

 
*Câu chuyện chỉ để …cho vui mà thôi. Chứ làm sao tin… 
Câu chuyện là chuyện về những người vợ thời nay có nhiều cái …không thuộc loại thứ thiệt trong 

người. 
Cứ đọc thì sẽ rõ, nhưng đừng tin và đừng bàn hoặc cãi nhé: 
Đàn ông có nhiều kiểu khổ vì vợ. Có người khổ vì vợ dữ, có người khổ vì vợ ghen, có người khổ vì 

vợ xấu. Vợ đẹp quá cũng khổ (vì suốt ngày lo ghen). Nhưng không biết có ông nào khổ cái kiểu kỳ cục 
giống tôi không: Khổ vì “vợ giả !”  

Nghe đến đây, chắc nhiều ông nghĩ: “Chắc bà vợ cha này sống giả tạo lắm?” Không phải như vậy 
đâu. Tính vợ tôi rất thật thà, dễ thương. Tôi nói “vợ giả” nghĩa là trên người vợ tôi, đồ… giả nhiều hơn đồ 
thật!  

Cách đây 10 năm, lúc mới lấy nhau, vợ tôi là một phụ nữ bình thường, không đẹp cũng không xấu. 
Một ngày đẹp trời, chẳng hiểu nghe lời ai xúi dại, cô ấy đi sửa mũi với cái lý do hết sức dễ thương:  

-“Em đẹp thì anh hưởng chứ ai hưởng?”  
Tôi không chịu thì cô ấy nhăn nhó, giận hờn đủ kiểu. Cuối cùng, tôi cũng phải xuôi.  
Ai ngờ, sửa một lần rồi cô ấy đâm ra nghiện luôn. Từ đó, vợ tôi trở thành khách quen của nhiều thẩm 

mỹ viện trong thành phố. Có cái mũi mà cô ấy sửa đi sửa lại mấy lần. Hết mũi thì tới bơm môi, căng da mặt, 
độn cằm, hút mỡ bụng… Mà mỗi lần cô ấy sửa đâu có rẻ, bèo bèo cũng mất mười mấy triệu, còn mắc thì 
phải vài ngàn đô. Nếu giờ mà đếm đồ trên người cô ấy để tính tiền, chắc đủ để hai vợ chồng tôi xây thêm 
một căn nhà mới.  

Tốn tiền thật ra cũng không quan trọng lắm. Nỗi đau khổ của tôi là càng ngày càng nhìn không ra vợ 
mình nữa mới chết. Cứ chiều chiều đi làm về, tôi nhìn ngơ ngẩn người phụ nữ đang tồn tại trong nhà, đang 
nấu cơm cho mình ăn mà chẳng biết đấy là ai. Nhiều lúc nửa khuya thức giấc, mở mắt thấy cô ấy ngủ quay 
mặt vào tôi, tôi giật mình, tưởng mình… ngủ lộn nhà.  

Nỗi khổ lớn nhất của tôi là vợ tôi giờ đây lúc nào cũng như có như dán lên người một cái nhãn tổ bố:  
“Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay!”  

Vui vui nhéo mũi cô ấy, cô ấy la làng:  
-“Trời, sụp bây giờ.”  
Hôn môi, cô ấy đẩy ra kịch liệt:  
- “Đừng anh, em mới bơm.”  
Tôi nhớ hồi xưa có đọc đâu đó câu chuyện thần thoại, đại khái có ông vua bị thần thánh phạt, đụng 

tay vô cái gì cũng thành vàng, kể cả đồ ăn thức uống. Tôi giờ cũng vậy, nhìn được mà “ăn…” hổng được. 
Đồ này chắc là đồ chỉ để cúng thôi...  

Còn nữa, tôi nghe nói mấy cái vụ sửa sang như thế dễ mau xuống cấp lắm. Tôi coi trên mạng, thấy 
mấy tấm hình chụp các bà hình dạng “hồi trẻ sửa phà phà, về già bị xuống cấp thê thảm,” làm tôi giật mình 
thon thót. Nghĩ tới cảnh tương lai vợ mình như vậy, tôi lo quá. 

 Mắt, mũi, miệng, ngực, hông, mông, 
tất cả mọi thứ là đồ giả !!! 
Sờ vào sẽ vỡ thành một ngàn mảnh vụn ! 
Không biết có ông chồng nào cùng cảnh khổ giống tôi không?  
Khuyết danh 
 

*Những trang nhật ký: 
Có thể là trong đời, lại cũng có nhiều bạn trẻ cũng như già, lâu nay từng viết nhật đều đều mỗi ngày. 

Nhưng vấn đề đặc ra để hỏi người người hôm nay, là: có ai lại viết nhật ký dzui dzui như thế này? 

Nhật ký vui 
1. Ngày… tháng… năm… 
Một hôm, tôi nói với vợ: “Vợ ơi, rất lâu rồi anh không có cảm giác sợ giật bắn cả mình”. 
Ngày hôm sau, vợ dẫn tôi đến một cửa hàng sang trọng bán đồ trang sức, rồi bảo tôi nhìn giá 

chúng. Tôi nghĩ bụng, vẫn là vợ cao tay. 
2. Ngày… tháng… năm… 
Hôm nay nhìn thấy bộ dạng vụng về của vợ lúc cắt thịt heo, tôi muốn rửa nỗi nhục ngày hôm qua, 

đắc ý hỏi vợ: “Em và heo có quan hệ gì vậy?”. Ai ngờ vợ quay đầu lại và trả lời: “Quan hệ vợ chồng”. 
3, Ngày… tháng… năm… 



Tôi và vợ cãi nhau một trận kịch liệt, rồi ngủ giường riêng. Vợ cầm một cái kéo cắt một lỗ to trên cái 
mùng của tôi và nói: “Để muỗi bay vào cắn chết anh giùm”. 

Một giờ trôi qua, vợ lại đi vào lấy băng dán dính cái lỗ đó lại. Nhìn thấy bộ dạng loay hoay của vợ, 
trong lòng tôi nghĩ, chắc cô ấy hối hận rồi, thực ra vợ mình khẩu xà tâm phật, vẫn là cô ấy thương tôi nhất. 

Nghĩ bụng vậy, tôi vừa ngồi dậy, thì nghe thấy cô ấy lẩm bẩm một mình: “Muỗi bay vào cũng nhiều 
rồi, phải dán lại, không được để chúng bay ra”. 

Tôi xây xẩm mặt mày. 
4, Ngày… tháng… năm… 
Buổi tối vợ nói chúng tôi phải chia sẻ việc nhà, rồi hỏi tôi: “Rửa chén và lau nhà, anh chọn cái nào?”. 

Tôi chọn rửa chén. 
Tôi rửa chén xong, vợ lại hỏi: “Tắm con và lau nhà anh chọn cái nào?”. Tôi chọn tắm cho con. 
Tôi tắm con xong, vợ lại hỏi: “Lau nhà và dỗ con đi ngủ anh chọn cái nào?”. Tôi phân vân một lúc rồi 

chọn lau nhà. Dẫu sao vẫn đỡ hơn phải dỗ ngủ một thằng nhóc quậy như giặc. 
Lau nhà xong, tôi trở vào phòng. Nhìn thấy vợ và con đang ngủ ngon lành, tôi bỗng cảm thấy hình 

như có chỗ nào không đúng… 
5, Ngày… tháng… năm… 
Tôi đang cúi đầu đọc báo, vợ bỗng nhiên nói: “Em nghĩ anh nên đi đo mắt. Ngày nào cũng máy tính, 

tivi đủ kiểu. Em thấy anh hình như cận thị rồi đấy”. 
Xem ra vợ ngày càng chu đáo với tôi, nghĩ đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp. 
Tôi nói: “Ngày mai rảnh anh sẽ đến cửa hàng kiếng đo thị lực xem sao”. 
Vợ lập tức nói: “Không cần đâu. Bây giờ em có thể giúp anh đo thị lực”. Cô ấy chỉ vào góc cửa và 

hỏi: “Anh nhìn thấy cái gì?”. 
Tôi bán tín bán nghi: “Một cái túi nilon”. 
“Màu gì?” 
“Màu đỏ”. 
“Dùng để làm gì?” 
“Để đựng rác”. 
“Túi đầy hay túi không?”. 
“Túi đầy rác”. 
“Thị lực anh rất tốt mà, nhưng tại sao mỗi lần anh đi ra ngoài, nhìn thấy túi này đựng đầy rác như 

vậy, lại cứ giả bộ không nhìn thấy? Em cứ tưởng anh bị cận cơ đấy!”. 
6, Ngày… tháng… năm… 
Mấy hôm trước tôi nghe thấy vợ khen tôi có tài trước mặt mấy người hàng xóm. Bình thường chỉ có 

hai vợ chồng thì toàn bị vợ chê, nhưng trước mặt người ngoài kiểu gì cũng không dám chê chồng, tôi thực 
sự vô cùng cảm động.  

Đợi vợ vào trong nhà, tôi nắm lấy đôi bàn tay cô ấy và nói: “Cảm ơn em đã khen anh có tài trước 
mặt hàng xóm. Anh thực sự rất cảm động”. 

Vợ hắng giọng nói: ”Tiền không, ngoại hình không, địa vị cũng không, nếu em không nói anh có tài, 
người ta sẽ chửi em ngu mới đi lấy anh”. 

7, Ngày… tháng… năm… 
Một hôm đang trong giờ làm việc, vợ gọi điện thoại đến, giọng hốt hoảng: “Chồng ơi, chết rồi. Hôm 

nay nhà mình bị trộm viếng thăm”. 
Tôi vội vã hỏi:  
-Mất đồ gì không?”. 
Vợ mếu máo:  
-Nhà bị lục tung hết cả lên, 5 triệu em để dành trong tủ quần áo bị mất rồi! Em đang dọn dẹp xem có 

bị mất gì nữa hay không. Công an đến rồi, thằng trộm cùng lúc ăn trộm mấy nhà liền, bị bảo vệ bắt lại rồi, 
bây giờ đang ở đồn công an đối chất, em phải liệt kê xem mất những thứ gì để khai ra bắt nó trả lại”. 

Tôi la lên:  
-Em chạy tới tháo cái khung ảnh cưới trên đầu giường, coi phía sau tấm ảnh có dính một chiếc 

phong bì, trong đó có 5 triệu. 
2 phút sau… Vợ nói:  
-Em gỡ ảnh cưới xuống xem kỹ rồi, phía sau không có gì cả. 
Tôi hốt hoảng, tên trộm này quả thực rất khôn ngoan, mấy chỗ giấu tiền đó vợ tôi còn không biết mà 

sao nó lại biết được chớ. Mà trong đó có phải ít tiền đâu, tôi đến phát điên lên mất. 
Tôi vội bảo vợ chạy vào nhà vệ sinh:  
-Phía sau két nước bồn cầu, có một cái khe hở, trong khe nhét một túi xốp màu đen, em coi coi nó 

có còn trong đó nữa không? 
5 phút sau,  
Vợ gọi điện đến thông báo:  
-Không có đâu anh ơi, hay anh nhớ nhầm chỗ? 



Tôi lo lắng nói:  
-Nhầm thế nào được, lúc sáng đi vệ sinh anh kiểm tra vẫn còn mà, tổng cộng 10 triệu, tất cả tiền đều 

cùng một seri. Đó là tiền năm ngoái công ty thưởng tết anh rút ra một nửa”. 
Vợ hỏi dồn:  
-Chỉ có vậy thôi à, có quên chỗ nào nữa không? 
Tôi buồn bã:  
-Hết rồi, chỉ có 15 triệu đó thôi. 
Và nhắc vợ:  
-Em phải nói rõ ràng với công an số tiền đó nhé”. 
Vợ bình thản trả lời:  
-Được rồi, cảm ơn anh đã thể hiện một cách xuất sắc trong vụ diễn tập chống trộm của gia đình 

mình lần này. Tôi choáng váng mặt mày, ngước mắt nhìn trời, nước mắt tuôn trào thành sông. Phụ nữ rốt 
cuộc là do yêu tinh phương nào biến thành? 

 
*Ngày ấy tháng nọ ở Việt Nam 
Ở quê nhà ngày ấy có sự-kiện quan trọng về Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam như sau. 
Xin cóp nhặt tin tức từ trang www.Chuacuuthe.com: 

 
Dòng Chúa Cứu Thế:  
Thánh lễ Nhậm chức Tân Giám Tỉnh,  
cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích . 

 
 

  
Gần 100 linh mục – tu sĩ DCCT từ khắp mọi miền đất nước, cùng quý thầy Học viện hiệp dâng thánh lễ, cầu 
nguyện cho ngài, cho tỉnh dòng trong nhiệm kỳ mới từ năm 2015 -2019. 
 
Trước thánh lễ, vị tiền nhiệm là cha Vinh-sơn Phạm Trung Thành đại diện anh em trong toàn tỉnh có lời 
chúc mừng cha Tân Giám tỉnh: “Kính thưa anh em. Chúa đã ban cho chúng ta một vị mục tử mới. Tôi muốn 
dùng từ ‘mục tử’….Chính ngài sẽ là người làm đầu, là người quy tụ anh em, phục vụ anh em trong giai đoạn 
tới. Có lẽ cho đến giờ phút này, ngài cần chúng ta cầu nguyện hơn lúc nào hết, cần chúng ta cộng tác với 
ngài. Vì thế trong thánh lễ Tạ ơn sáng nay tỉnh dòng chúng ta cùng dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu 
nguyện cho ngài, cho sứ mạng làm đầu, quy tụ và phục vụ anh em.” 
 
“Trong thánh lễ này chúng ta bày tỏ lời cam kết cộng tác với ngài trong sứ mạng mà ngài lãnh nhận hôm 
nay. Xin Chúa ban ơn Thánh Thần dồi dào xuống cho nhiệm kỳ mới của chúng ta, cùng với tất cả muôn ơn 
của Ngài.” 
  
Sau đó, cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh – Ban Cố Vấn Tỉnh, công bố Văn Thư Bổ Nhiệm của Cha Bề Trên 
Tổng Quyền Michael Brehl. 
  
Phần đầu thánh lễ cha Giuse Tân Giám tỉnh ngỏ lời: “Chúa đã đến loan báo Tin mừng cứu độ để chúng ta 

được hưởng niềm vui được sống như những người con của Thiên Chúa. Niềm vui ấy chúng ta được mời gọi 
để loan truyền cho muôn người để họ cũng được chia sẻ niềm vui Nước Trời, nhưng nhiều khi chúng ta đã 
không sống như những chứng nhân đích thực mà lời nói việc làm, cũng như những suy nghĩ của chúng ta, 
những thiếu xót của chúng ta đã làm cho Tin mừng trở nên xa vời với nhiều người và với cả chúng ta nữa. 
Vì vậy trước khi cử hành thánh lễ hôm nay chúng ta nài xin lòng nhân từ, thương xót, thứ tha những lỗi lầm, 
yếu kém để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ hôm nay.” 
  



Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông- Phó Giám tỉnh chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ. Ngài nhắc lại nội dung lá 
thư của ĐTC Phanxicô gửi trong dịp khai mạc Năm Thánh Hiến cho những người sống đời thánh hiến, 
trong đó có 5 điều mơ ước mong đợi: 
  
-Nhìn vào quá khứ để tạ ơn Chúa, để biết mình là ai, để củng cố sự hiệp nhất, củng cố cảm thức được 
thuộc về, và nhìn lại quá khứ để tạ tội. 
  
-Sống giây phút hiện tại với niềm hăng say, sống được điều đó hãy theo Chúa Giêsu sát Chúa Giêsu, chọn 
Chúa Giêsu làm lý tưởng, lấy Tin mừng của Ngài làm quy luật tuyệt đối, tìm mọi cách gắn kết với Ngài và 
luôn luôn trăn trở tự hỏi Chúa Giêsu có còn là mối tình đầu duy nhất của tôi không. 
  
-Ấp ủ tương lai với niềm hy vọng, xây dựng trên niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. 
 Ngài cũng mong đợi chúng ta năm điều: 
+Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui. 
+Hãy trở thành các tiên tri để thức tỉnh thế gian. 
+Các con là chuyên gia của sự hiệp thông, hãy biến tu viện của các con thành ngôi nhà hiệp thông, trở 
thành môi trường dẫn đến sự hiệp thông. 
+Đi ra khỏi vùng trung tâm đến các vùng ngoại biên. 
+Hãy tự hỏi mình, Hội Thánh và con người đang đòi hỏi gì nơi tôi.  

Chắc chắn hôm nay, khi khai mạc nhiệm kỳ chúng ta cũng có nhiều, mục tiêu, những mong đợi khác 
nhau. Cha Giám tỉnh Giuse chắc chắn cũng có những mục tiêu những định hướng cho 4 năm trong nhiệm 
kỳ của mình, ngài chọn bài Tin mừng hôm nay. Chắc chắn khi chọn bài Tin mừng này, chắc chắn ngài sẽ 
tránh những gì mà Giacôbê và Gioan chạm phải, ở trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe sẽ không tìm kiếm 
mình, tìm kiếm quyền lợi dành cho mình như Gioan và Giacôbê. Trong bài Tin Mừng này Chúa Giêsu nói: 
những thủ lãnh thế gian thì dùng quyền mà thống trị, còn giữa anh em những người làm lớn hãy làm người 
phục vụ, người làm đầu hãy làm đầy tớ. Chắc chắn cha Giuse cũng mong ước điều đó. 

Khi Chúa Giêsu thực hiện sứ vụ công khai Ngài cũng chịu nhiều áp lực, nhiều thách thức, áp lực từ 
phía lãnh đạo Do thái họ muốn kéo Ngài về phía họ để làm cuộc cách mạng lật đổ đế quốc Rôma đưa dân 
Israel lên làm thống trị muôn dân nước. Không phải chỉ giới lãnh đạo Do Thái mà cả các môn đệ cũng đợi 
chờ Ngài điều này. Nên khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại các môn đệ đã hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy đây 
có phải là lúc Thầy khôi phục nước Israel không. Chúa Giêsu sống lại các tông đồ vẫn mong ước một cuộc 
cách mạng theo kiểu chính trị, còn Chúa Giêsu vẫn trung thành với sứ vụ Cha ủy thác. Chính vì vậy mà 
Chúa Giêsu đã đưa ra những nấc thang giá trị trái với ước mơ của con người.  

Người ta đi tìm sang trọng, phú quý, Chúa bảo phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Người ta 
đi tìm lạc thú, Chúa bảo phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch. Người ta hiếu chiến, thì Chúa bảo phúc 
cho những người hiền lành, phúc cho người tác tạo hòa bình. 
  Người ta đi tìm sự yên ổn, Chúa bảo phúc cho những ai chịu bách hại vì Tôi và vì Tin Mừng. Hơn 
nữa Chúa đưa ra một logic khác hẳn logic của người phàm. Chúa bảo ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai 
hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai tìm kiếm mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì 
Tôi và vì Tin Mừng thì sẽ tìm lại được cho mình sự sống. 
  Chúng ta không thể đi một con đường nào khác ngoài con đường Chúa Giêsu đã mở ra. Đi con 
đường nào khác chúng ta tự đánh mất chính mình, đi lạc, làm hỏng sứ vụ đã được ủy thác cho tất cả chúng 
ta. Ta cầu xin Chúa cho tất cả anh em, đặc biệt cho cha Giám tỉnh và Ban Quản trị đi con đường Chúa 
Giêsu vạch ra và đi cho đến cùng, mặc dù gặp những khó khăn thử thách. 
  Thế nhưng, phục vụ theo cung cách thế nào ? Trong bài đọc thứ nhất, trích thứ nhất của thánh 
Phêrô nói rằng : “Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi 
cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp 
tỏ hiện trong tương lai. (1 Pr 5,1) 
  Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không 
phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp 
hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. (1 Pr 5,2) 
  Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu 
gương sáng cho đoàn chiên. (1 Pr 5,3) 
  Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ 
hư nát. (1 Pr 5,4) 
  Nhưng trong Văn thư chuẩn nhận cha Bề trên Tổng quyền nói với cha Tân Giám tỉnh, với tư cách là 
người mục tử, người lãnh đạo, điều phối viên của mọi cộng đoàn và mọi thành viên trong tỉnh dòng, tôi xin 
cha hãy sẵn sàng với mọi anh em, hãy khuyến khích anh em sống đúng với ơn kêu gọi giúp đảm nhận và 
hoàn thành ơn kêu gọi. Ngài mong đợi nơi cha GT là khích lệ anh em giúp anh em chu toàn ơn gọi và sứ 
mạng. Ơn gọi này được nói rõ trong Hiến pháp 23: tu sĩ DCCT được mời gọi tiếp nối sự hiện diện của Chúa 
Giêsu trên trần gian, chọn Đức Kitô là trung tâm bản vị của đời mình. Hay như ĐTC Phanxicô nói với chúng 



ta: ta hãy chọn Đức Kitô làm lý tưởng, lấy Tin Mừng của Ngài làm giá trị tuyệt đối, gắn bó mật thiết với Ngài 
và tự hỏi Đức Kitô có còn là mối tình đầu của ta không, duy nhất của ta không. Còn Thánh bộ Tu sĩ trong 
năm nay cũng nói với chúng ta phải mang lấy, phải biến các giá trị và những logic có vẻ gây kinh ngạc của 
Chúa Giêsu thành của mình, nghĩa là mang lấy những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong Bài giảng trên 
núi nghĩa là mang lấy nỗi lòng của Chúa Giêsu tâm sự của Chúa Giêsu để sống cuộc đời, sống ơn gọi của 
mình. Chắc chắn đây không phải là chuyện dễ đối với anh em, đối với Ban Quản Trị Tỉnh. 
  Vì vậy mà Thánh Phê-rô trong bài đọc chúng ta vừa nghe nói với chúng ta: Vậy anh em hãy tự 
khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh em khi đến thời người đã định. 
Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma 
quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức 
tin mà chống cự. Vì vậy hôm nay khai mạc nhiệm kỳ mới, cha Giám tỉnh đã chọn “phục vụ” và phục vụ 
không phải vì miễn cưỡng vì lợi lộc thấp hèn, nhưng phục vụ vì lời kêu gọi Chúa và phục vụ là giúp cho anh 
em chúng ta từng người một sống ơn gọi trở thành những người tiếp nối sự hiện diện của Thiên Chúa giữa 
trần gian. Muốn như thế ta phải có đời sống cầu nguyện, phải khiêm tốn với nhau, khiêm tốn dưới bàn tay 
của Thiên Chúa. Cần tỉnh thức và tiết độ vì ma quỷ tìm cách làm cho ta xa lìa nhiệm vụ và sứ mạng mà 
Chúa ủy thác. Xin Chúa ở với chúng ta ban Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta có đủ can đảm mang lấy 
giá trị của Chúa Giêsu, mang lấy logic đáng kinh ngạc của Ngài hầu chúng ta xứng đáng là những tiên tri 
cảnh tỉnh, thức tỉnh thế gian hôm nay. Amen. 

Sau bài giảng cha Giuse Tân Giám tỉnh tuyên xưng đức tin. Qúy cha quý thầy trong dòng tiến lên 
chúc mừng và trao chúc bình an cũng như chúc mừng ngài trong tình huynh đệ yêu thương. 

Sau lời nguyện kết lễ cha Tân giám tỉnh có đôi lời cám ơn cha tiền nhiệm Vinh-sơn Phạm Trung 
Thành. Ngài ghi nhận những thành quả công lao to lớn và những nỗ lực hy sinh của cha Vinh-sơn trong 
suốt hai nhiệm kỳ liên tiếp 7 năm. Cộng đoàn bày tỏ cám ơn cha Vinh-sơn với tràng pháo tay dòn giã. 
  Cha Tân Giám tỉnh cũng ngỏ lời với toàn thể anh em trong dòng về những kế hoạch dự phóng của 
tỉnh dòng trong năm tới và mời gọi anh em cầu nguyện, cộng tác để đáp ứng sứ mạng thừa sai. Ngài nêu 
lên chủ đề trong năm là nỗ lực sống tinh thần “ Hiệp thông vì sứ vụ”. 
  Sau thánh lễ Nhậm chức quý cha trong Ban Quản trị tỉnh và cha Tân giám tỉnh chụp chung tấm ảnh 
lưu niệm. 

  

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

Chuyến thăm bạn hữu ngày cuối năm 2014  
 



Trước ngày lễ Giáng Sinh năm 2014, chị Mai có gợi ý Gia đình An Phong Sydney nên có một 
tiệc liên hoan trước để mừng Chúa ra đời, sau để anh em tụ họp, hàn huyên cho thêm phần thân 
mật. Tiếp đó, anh Vũ Nhuận đã đề nghị tiện dịp này, anh em mình sẽ đi thăm một số anh chị em 
đang bị đau bệnh, hoặc gia đình gặp khó khăn nên trong những năm qua không thể tới gặp gỡ anh 
em. Những ý kiến tốt đẹp này đã được anh em hưởng ứng ngay, và chị Mai, người khởi xướng ra ý 
nghĩ này sẽ là điều hợp viên.  

 
Chị Mai thì trong chi hội An Phong lúc nào cũng đóng góp hết mình, mặc dù chị chưa từng ăn 

cơm “nhà Đức Chúa Lời”. Có thể nói đây là lần đầu tiên và một cách chính thức, gia đình An Phong 
mở ra một sinh hoạt mới.  
 
Trong phần chuẩn bị thì Mây Chiều được được giao nhiệm vụ đi mua 3 món quà Giáng Sinh.  
 
Đúng 3 giờ chiều ngày 14.12.2014, vợ chồng tôi cùng anh Vũ Nhuận đã có mặt tại nhà anh chị Mai 
Tá để cùng đi tới Bệnh viện thăm chị Thuỷ, bà xã của anh Thành, đang được điều trị tại đây. Thấy 
chúng tôi đến thăm, chị Thuỷ quá cảm động, chị nói liên tục hết chuyện này sang chuyện khác, rồi 
trước khi từ gĩa, chúng tôi đã tặng chị một món quà. Ra về mà chúng tôi thấy tâm hồn như bay bổng-
mình đã đem đến cho những người bạn hữu đang lâm bệnh, ít ra cũng được những giây phút ấm 
cúng.  

 
Tiếp theo, chúng tôi trở về nhà anh chị Mai tá, để chờ thêm các anh chị như a/c Lâm - Anh, 

a/c Dũng-Vân, anh Lợi, chị Phụng, Chi hội trưởng Hùng và anh chị Thành, để cùng đi thăm anh 
Tâm, vốn là sui gia của anh chị Tá. Anh Tâm đã phải chịu đựng căn bệnh Parkinson từ nhiều năm 
nay, tay chân anh lúc nào cũng thấy run mạnh hoặc nhẹ, căn bệnh quái ác đã hành hạ anh lâu rồi. 
Thế nhưng tinh thần anh vẫn mạnh mẽ, cũng nhờ sự chăm sóc chu đáo của chị Hân, bà xã của anh. 
Anh quá xúc động khi gặp chúng tôi, và những lời nói của anh như muốn khóc, khóc vì tình anh em 
gắn bó, khóc vì mình không bị bỏ quên mà bao nhiêu anh chị đây vẫn còn nhớ đến mình. Chi hội 
trưởng Hùng đưa tặng anh gói quà, gói ghém tâm tình của gia đình An Phong gởi đến anh.  
 
Rồi chúng tôi tạm biệt anh để tới nhà anh chị Linh-đúng lúc thấy anh Linh phải chở một người con 
vào nội trú. Lâu ngày rồi chúng tôi mới gặp chị Linh. Và mặc dầu mới tạm bình phục sau khi mổ tim, 
và nhất là phải chịu đựng vì có 2 đứa con bệnh tật, nhưng thật lạ vì bữa đó cũng nói năng liên miên, 
chị vui hẳn lên và nói rằng nếu như mình cứ buồn sầu hoài thì cũng chẳng đi đến đâu. Thánh giá mà 
chị lãnh nhận quả thực là quá nặng nề đối với con người của chị. Thế mà chị vẫn lãnh nhận không 
than van. Chi hội trưởng Hùng cũng ân cần trao đến chị một món quà - nó gói ghém sự thương yêu 
mà gia đình An Phong dành cho chị.  
 
Sau khi đi thăm 3 gia đình như đã dự trù, chúng tôi trở về nhà anh chị Mai Tá để cùng dự tiệc mừng 
lễ Noel-mà lần này có cha Thịnh tham dự. Cha là người luôn gắn bó với an hem, hiện diện trong mỗi 
dịp mừng lễ Thánh An Phong hoặc mừng Tết. Cha là người anh em thân thương trong gia đình An 
Phong, mà hiện tại chắc chắn chỉ có mình anh Tá gọi cha bằng anh, còn những anh chị em khác tuy 
muốn gọi là anh nhưng nếu mở miệng thì lại thấy ngượng ngập sao ấy!  
 
Rồi những câu chuyện nở rộ trong bữa tiệc. Có một điều tôi thấy là lần nào cũng vậy khi có tiệc tùng 
gì thì các chị hoặc các anh đều ngồi riêng, bàn nào chuyện đó, lâu lâu hai bàn mới có trao đổi đôi 
lời.  
 
Tiệc xong, anh chị em bốc thăm để nhận gói quà có số mà mình bắt được. Những gói quà này gói 
ghém tất cả tâm tình mà anh chị em mang đến để cùng chia sẻ, chung vui trước ngày lễ Giáng sinh. 
Mây chiều đã đề nghị ai nhận món quà nào thì xin mở ra ngay, nhưng xem ra đề nghị này không 
được chấp thuận, có thể vì thói quen cố hữu đem quà về nhà mới mở ra xem, nếu vậy thì mình chia 
sẻ thế nào đây?  
 
Đến giờ tạm biệt nhưng hình như anh em vẫn còn níu kéo thời gian, mừng chúc nhau vào dịp lễ và 
năm mới sắp đến, và hẹn một ngày họp mặt Giáng sinh năm đến.  
 
Mây Chiều 
 
*Gia Đình An Phong Chi Hội Sydney gửi quà tặng  
Các thí điểm truyền giáo của Dòng ở Việt Nam 
Thư đi thư về, như sau: 



 
On Tuesday, 24 February 2015, 17:40, Clement Jo <clementjo@yahoo.com> wrote: 
Anh Tá và Thành (Thông) mến, 
 
Em vừa nhận được 500AUD (Năm trăm đô Úc) của Gia Đình An Phong 
Úc châu gởi về giúp giáo sở B'Sumrăc của Cha Joachim Nguyễn Đức Mầng, CSsR. 
 
Ngày mai em sẽ qua nhà dòng Kỳ Đồng để xin chuyển ngay cho Mầng. 
Em cũng xin thay mặt Mầng để cám ơn trước các anh chị và các cháu 
trong GĐAP Úc châu. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho mọi 
người. 
 
Thân mến in JMJA, 
Trần Ngọc Huân 
 
Và một thừ khác của Lm Lê Ngọc Thanh, Mục Vụ Truyền Thông Cứu Thế ở Việt Nam: 
 

Bác Tá và quý vị thân mến, 
Mục Vụ Truyền Thông Cứu Thế VRNs  
đã nhận được 500Aud gởi về cho hoạt động truyền thông. 
Kính cám ơn quý vị ở Úc. 
Nguyện xin Chúa Thánh Thần  
hướng dẫn quý vị trong mọi việc của năm mới này. 
Mến 
 
--  
An Thanh, CSsR 
 
*Và một thư cảm kích của người an hem trên Tây Nguyên: 
Đó là anh Yuse Trần Sĩ Tín, viết như sau: 
 
    
 Xin cám ơn Gia đình Anphong Sydney.  
J. Trần Sĩ Tín đã nhận được đầy đủ một nghìn AUD  
của Gia đình Anphong Sydney lì xì cho Trần Sỹ Tín  
và cho Nhóm J’rai dịch Kinh Thánh ra tiếng J’rai.  
Thứ hai 02/03/2015, Nhóm bắt đầu làm việc lại.  
Thay mặt Nhóm, Trần Sỹ Tín xin chúc toàn thể anh chị em  
và các cháu trong Gia đình Anphong Sydney  
Năm Ất Mùi tràn đầy "Niềm Vui Tin Mừng".  
TST. 
 
*Và một cảm cùng nhận từ Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn 
Cảm và nhận này là từ Lm Lê Quang Uy, CSsR thuộc Trung Tâm Mục Vụ DCCT Sàigòn, bằng giòng 

chữ như sau: 
Kính thăm quý anh chị em  
Gia Đình An Phong Sydney, 
 

 
Hôm nay, thứ năm 26.2.2015, em vừa nhân được qua anh Trần Ngọc Tá số tiền $500 AUD của Gia Đình 
An Phong Sydney gửi cho em để trợ giúp các bệnh nhân ngặt nghèo. Em đã góp số tiền này cho ông 
Trương Văn Sơn bị khối u trong phổi. 

Em xin chân thành biết ơn quý anh chị em 
Kính thư, 
Lm. Giuse LÊ QUANG UY 
Trung Tâm Mục Vụ DCCT 
38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn 
Điện thoại: 08.39.319.835, Phòng B13 

E-mail: ttmvcssr@gmail.com 

Web: www.trungtammucvudcct.com 

 

mailto:clementjo@yahoo.com
mailto:ttmvcssr@gmail.com
http://www.trungtammucvudcct.com/


*Và là thư của người em linh mục rất…”xa quê”(?) 
Không hẳn là “xa quê” như thế lắm đâu. Cũng có thể, chi là đôi lời cảm tạ của người an hem linh 

mục Dòng làm mục vụ tong đồ rất xa… nhà, mà thôi. Lời ấy, như sau: 
 

   
to lamteck, tranta33 

 
 

 

Anh Tá, Anh Lâm cùng anh chị em trong gia đình An Phong chi hội Sydney kính mến ! 
Minh vừa nhận được quà của anh em trong gia đình An Phong  
số tiền là 500 AUD,  
mình xin chân thành cám ơn anh chị em,  
anh chị em đồng hành với mình trong việc loan báo Tin Mừng  
nơi cánh đồng Truyền Giáo Miền Trung.  
Minh chỉ biết đọc kinh cầu nguyện cho anh chị em  
trong các giờ kinh và Thánh Lễ hằng ngày.  
Nguyện xin Đâng Cứu Thế và Mẹ Maria  
ban cho anh chị em :  
sức khỏe dồi dào - bình an - hạnh phúc  
và may mắn trong mọi cộng việc. 
Một lần nữa cám ơn anh chị em!  
Nhớ nhau trong giờ kinh và thánh lễ mỗi ngày. 
Lm Gioakim Nguyễn Quang MInh 
  
  

“Đi Tây”  - Phần kết  

__________________________________ 
Anthony Trần (Du ký viết cho riêng mình) 
 

Saint Malo – Đảo hải tặc và nỗi ám ảnh khôn nguôi 

                               Ta biết ta vui, 
                                                       Khi chỉ là tên cướp, 
                                          Cướp những gì em có chẳng cho ta. 

Ta biết trong ta, 
Chỉ còn quá khứ. 

Quá khứ pháp trường, 
Quá khứ thòng lọng. 

Em chăng chờ, 
Ngày treo cổ tên cướp biển bất lương. 

Hòn đảo anh đủ giàu, 
Quyền lực thế. 

Nhưng chỉ là hoang đảo, 
Giữa tình mê. 

(Lê Thuận Nghĩa: Cướp biển) 
Nhìn những mảnh đời quấn quít bên những con hào, con cá ngoài bãi mỗi khi triều dâng, ánh mắt 

rạng ngời niềm vui không bờ bến, tôi chợt cảm thấy mình thật yêu đời, hạnh phúc, không nỡ rời xa.  Nhưng 
biết làm sao hơn, khi bác tài đưa mắt ra hiệu tôi đến giờ phải lên đường, tiếp tục dấn thân đến những vùng 
đất mới lạ khác đang còn chờ mình tìm hiểu, khám phá.  Lòng thầm mong mai này, biết đâu sẽ chẳng có 
thêm nhiều dịp tìm lại chốn xưa người cũ, và tự an ủi bằng câu nói bất hủ của cổ nhân: 

 
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, 
Vô duyên đối diện bất tương phùng. 

Ngồi trên xe, bác tài rối rít khoe là bây giờ sẽ đưa gia đình tôi ra thăm quần đảo hải tặc Saint Malo 
có cắm cờ đầu lâu xương chéo khi hoàng hôn phủ xuống đất liền.  Nhắc đến những tên hải tặc hung ác mắt 
chột vào lúc trời chập choạng tối là mẹ tôi rợn người như muốn nổi hết da gà, chỉ mong hai chữ bình an.  
Thấy cả nhà tôi ai nấy đều xôn xao trước cái tin động trời kia, bác lấy làm thích thú lắm, nhếch mép cười bí 
hiểm, rồi lẳng lặng cho xe tiếp tục lăn bánh.   



Đến nơi, cả nhà hồi hộp chờ xem cái màn hải tặc này sẽ diễn tiến ra sao.  Mẹ tôi thậm chí còn 
không chịu xuống xe nữa, kêu mệt không muốn đi xem.  Bác tài bấy giờ mới thở ra một câu là không có gì 
đâu.  Đó là chuyện của hàng mấy trăm năm về trước, khi quần đảo chưa có con người đặt chân đến ở.  
Bây giờ thì chính phủ đã trải đá lót đường ăn thông ra đảo, trở thành địa điểm du lịch lạ lùng nhất của vùng 
Brittany vào những tháng hè nắng ấm.  Lượng khách du lịch bủa vây lấy đảo đông như vậy, lấy đâu mà còn 
hải tặc nữa mà sợ!  Mẹ tôi quê quá, xuống xe đi bộ một mạch vào cổ thành, không thèm chờ lấy hai bố con 
tôi, lẽo đẽo theo sau đuổi mãi mới kịp! 

Theo sử liệu, quần đảo hải tặc từng dùng làm căn cứ trú ẩn của những toán cướp biển khống chế 
các tàu buôn đi ngang qua eo biển giáp ranh với nước Anh.  Chính bọn cướp này đã cho xây cổ thành dài 4 
cây số vuông bao bọc lấy đảo, có từ thế kỷ 12 vào thời Trung Cổ.  Tường thành được xây bằng đá ong 
nguyên khối, là loại vật liệu có sức bền đáng kinh ngạc, ngoài ốp gạch nung rắn chắc dày và cao 8 thước.  
Có nhiều đoạn tường độ dày lên đến trên 15 thước, đạn pháo bắn không xuyên thủng.  Chung quanh lại 
đào hào sâu nhìn không thấy đáy, cắm cọc nhọn ở dưới, chẳng may bị té xuống thì không có hy vọng gì 
sống sót.   

Ngày nay, toàn bộ khu vực cổ thành chỉ dành cho khách bộ hành tham quan, xe cộ phải đậu ở ngoài 
bãi cách đấy khá xa để bảo vệ khu di tích khỏi bị hư hại.  Trên toàn cõi Âu Châu hiện giờ, chỉ riêng nơi đây 
là còn sót lại nguyên vẹn tổng thể kiến trúc thành trì và pháo đài của thời Trung Cổ, với độ tuổi ngót nghét 
nghìn năm.  Mặc dù vùng này đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc chiến vừa qua, nhưng ngay sau đó chính 
phủ đã cho tu bổ lại y như cũ, nhiều phần đẹp đẽ hơn xưa, trở thành điểm du lịch nóng bỏng nhất trên đất 
Pháp hiện nay. 

Thành cổ có tất cả 9 cửa, ba mặt giáp biển, cổng chính nằm ở hướng bắc ăn thông với đất liền bằng 
con đường đá khang trang, rộng rãi mới xây cách đây chưa đầy một thế kỷ.  Các cửa thành đều lát ván gỗ 
với hệ thống ròng rọc quay tay phức tạp để đóng mở lên xuống, nhưng hiện nay chỉ giữ lại làm kỷ niệm chứ 
không còn sử dụng nữa.  Xưa kia, muốn ra đảo người ta phải đi bằng ghe thuyền do bọn cướp biển kiểm 
soát gắt gao hoặc thả cầu phao nổi mới ra vào được thành.  Trong số các cửa trong thành, cửa Bắc Môn là 
to lớn nhất, dẫn vào một đại lộ nằm ở trung tâm thành phố.  Đây là con đường thẳng chia tòa thành ra làm 
hai mảng kiến trúc cân đối, là lối xây dựng điển hình của các thành trì thời Trung Cổ.   

Theo quan niệm địa lý phong thủy của người Tây phương, cửa chính luôn xoay mặt lên hướng bắc, 
để đón nhận ánh nắng mặt trời chiếu soi xuống mọi loài trên trái đất.  Điều này trái ngược hẳn với quy tắc 
dựng cổng của người Á Đông chúng ta, thường căn cứ theo Kinh Dịch mà lấy hướng Nam làm hướng tốt, 
chỉ dành riêng cho các bậc vua chúa để “nhi thính thiên hạ, hướng minh nhi trị” (hướng về lẽ sáng để cai trị 
thiên hạ). 

Nhìn từ xa, cổng Bắc Môn có bình diện hình chữ U vuông góc, thân đài trổ 5 lối đi lớn nhỏ khác 
nhau, được xây theo lối cửa cuốn tò vò, vừa chắc chắn vừa có giá trị thẩm mỹ cao.  Lối chính giữa rộng 
nhất là Grande Porte, lúc nào cũng cửa đóng then cài, chỉ dành cho vua hay vị quan trấn thủ thành đi qua.  
Hai lối phụ là Cửa Thánh Louis (Porte Saint Louis) nằm bên phải và Cửa Thánh Vincent (Porte Saint 
Vincent) nằm bên trái, dành cho hàng quan văn, võ của triều đình.   

Còn hai cửa ngách nhỏ hẹp bên ngoài cùng nằm ở hai cánh chữ U là dành cho dân chúng, binh lính 
và lừa ngựa theo hầu.  Nhìn chung, lối kiến trúc 5 cổng kiểu “ba cửa thẳng, hai cửa quanh” như vậy rất 
giống kiểu 'minh tam ám ngũ' (nhìn rõ 3, thực ra trong lòng là 5) của Ngọ Môn Quan trong Nội Thành Huế 
hoặc Thiên An Môn trong khu Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, mặc dù tên gọi và dáng dấp có vài xuất nhập 
không đáng kể. 

Ngoài ra, dọc theo bên hông thành còn có 8 cửa ra vào khác, như các cửa Dinan, Estrées ở thành 
Tây, cửa Thánh Thomas, Robert Surcouf ở thành Đông.  Đáng chú ý hơn cả là Cửa Champs Vauverts, Cửa 
Thánh Pierre nằm ở thành Nam, còn lưu giữ nhiều di tích quan trọng.  Phía cửa này còn có hồ nước mặn 
xây trên cát kề bên mặt biển, mùa hè du khách ra đó nằm phơi nắng, tắm biển rất ư nhộn nhịp.  Nhưng khi 
mùa gió hanh thổi về báo tin đông sang, vùng biển ở đây hay phải gánh chịu những đợt cuồng phong sóng 
dữ thổi vào bất ngờ.   

Có năm bị bão xoáy cấp 6, nước len theo kẽ đá tràn vào, suýt làm vỡ bức tường thành, phá hủy di 
tích quốc gia, nên chính phủ phải điều động quân lính các tỉnh đến phụ giúp người dân đắp đê ngăn nước.  
Cả thành phố lần đó thức suốt đêm, dũng cảm đương đầu với giông tố, ráo riết cắm xuống bãi cát ven bờ 
những hàng cột gỗ để chắn sóng, ngăn phòng lụt lội, nhờ vậy mới thoát khỏi lũ lụt thiên tai.  Sau cơn bão 
hãi hùng đó, người ta vẫn giữ nguyên hàng cọc ở mé bờ biển, để nhắc nhở dân chúng chớ quên nhiệm vụ 
phòng chống bão lụt mỗi năm khi mùa biển động lại đến. 

Chúng tôi đi bộ ngang qua hàng cọc ấy vào buổi chiều tà, khi bóng mặt trời từ từ lặn khuất sau mặt 
thành Nam, ánh lên đỏ rực cả một góc tường thành cao ngất.  Dừng chân dăm phút chụp vội lấy vài tấm 
hình trước mấy hàng cọc gỗ đứng trơ trọi trong cảnh nắng quái chiều hôm, mà lòng không khỏi xao xuyến 
niềm nhớ quê da diết.  Nhớ đến bãi cọc trên cửa sông Bạch Đằng (thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh ngày 
nay) ghi dấu chiến công chói lọi của Đức Thánh Trần đánh đuổi quân Nguyên ra khỏi nước ta vào năm 
1288.  Và lại liên tưởng đến Huế xưa Thành Nội, một thời từng là kinh đô nước Việt cổ.  Vậy mà từ sau trận 



Tết Mậu Thân 1968 đã bị đập phá tan hoang không người tu bổ, đến bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại 
hình dạng thuở ban đầu.   

Còn Saint Malo cũng bị tàn phá như hoàng thành Huế trong chiến cuộc vừa qua, lại bị thêm bão táp 
phong ba đổ xuống hàng năm, nhưng lần nào cũng được họ làm lại y như xưa để gìn giữ lịch sử cũng như 
để thu hút du khách đến xem.  Càng đi sâu vào trong thành, dạo xem phố xá hai bên trục lộ chính, ý thức 
bảo tồn di tích cổ của dân chúng địa phương lại càng thể hiện rõ nét hơn.  Họ khác chúng ta ở chỗ là họ chỉ 
tồn cổ, chứ không nệ cổ, là hai khái niệm vô cùng tế nhị cần phải được phân biệt rõ ràng.  Nệ cổ trong 
chừng mực nào đó, là mặc nhiên cố bám lấy những thói tật hủ bại cần phải được bài trừ ra khỏi xã hội.  Tồn 
cổ là lưu giữ lại những nét tinh hoa do tiền nhân để lại cho thế hệ con cháu mai sau. 

Vào thăm cảnh quan thành, tôi thích nhất là được leo lên các bậc thang xây gạch dẫn lên mặt thành.  
Cứ cách trăm thước là lại có cầu thang dành cho quan quân thủ thành lên sân thượng thay phiên đứng gác, 
đôi chỗ đặt ụ pháo hướng ra phía biển cùng những nóc tòa lâu đài cổ kính, tháp chuông nhà thờ cao vút, 
nổi bật lên giữa nền trời hoàng hôn tím ngắt.   

Những điều này trước giờ tôi chỉ được biết qua sách báo hoặc trên màn ảnh, bây giờ được tận mắt 
ngắm nhìn, sờ tận tay thật là thú vị.  Tôi còn được dịp chui vào mấy tầng lầu vọng địch xây chồng bên trên 
cổng thành, là những chòi lính canh quan sát an ninh cho toàn khu vực.  Tôi lại bắt chước mấy anh lính thú 
thời xưa, ló đầu ra các cửa sổ trổ ra bốn hướng, phóng tầm mắt bao quát, thả hồn mình theo những giấc 
mộng viễn du đi đến những chân trời xa tắp không định hướng.  Rồi tôi tiếp tục đi thám hiểm qua các dãy 
hành lang xung quanh tòa vọng lâu và tường thành rộng lớn, có dựng lan can chắc chắn không sợ trượt 
chân té ngã. 

Xuống chơi các khu phố chính trong thành, trời đã về chiều mà vẫn không ngớt người qua lại, khách 
sạn, hàng ăn mọc lên san sát trong các căn phố cổ kính, đua nhau phục vụ du khách.  Đi mỗi trăm bước là 
có một mảnh công viên xinh xắn được trang trí bằng những ô đất trồng thảm cỏ, cây xanh cho khách ngồi 
chơi tán gẫu.   

Và lúc nào cũng có sẵn mấy bệ phun nước ngọt dùng để rửa mặt giải khát vào những ngày khí trời 
oi bức.  Thậm chí, cả những cây hoa đại cổ thụ cũng xuất hiện nơi cuối phố, làm dịu mát cả khu thành cổ.  
Điều này cho thấy từ hàng ngàn năm về trước, con người đã biết quy hoạch hệ thống tường thành, phố xá 
hết sức công phu, không khác gì thành phố hiện đại là mấy.   

Rải rác trong thành là các tượng đá cao lớn tưởng niệm những bậc anh hùng đã làm rạng danh 
thành phố, như tượng Jacques Cartier (1491-1557) từng sinh ra trong căn gác nhỏ hẹp tại đây.  Ông là nhà 
thám hiểm hàng hải có công khám phá ra nước Gia Nã Đại (Canada), trở thành một thuộc địa quan trọng 
của Pháp thời bấy giờ.  Gần đó có Vọng Phu Đài, nơi các bà vợ cướp biển chiều nào cũng bế con leo lên 
đợi chồng từ biển khơi trở về.  Từ đài này trông ra biển, trên một hòn đảo tí hon, có ngôi mộ của văn hào 
Chateaubriand chỉ cách vài con sóng vỗ. 

Nhưng đặc biệt nhất mà ai đến đây cũng đều phải ghé qua, là bức tượng thời trai trẻ của vị chúa 
đảo, thống lãnh bọn hải tặc từng hoành hành trên khắp vùng biển Tây Âu trong suốt thời Trung Cổ.  Hắn 
tên là Robert Surcouf (1773-1827), là tên cướp biển nổi tiếng nhất trong lịch sử Pháp, người duy nhất xưng 
hiệu Lãnh Chúa hùng cứ một phương mà triều đình phải bó tay, miễn cưỡng công nhận hắn.  Xưa kia, 
nước Pháp hãy còn rất lạc hậu, thường xuyên bị bọn cướp biển phá hoại, nên triều đình bèn nghĩ ra biện 
pháp hợp thức hóa bọn cướp để mong được yên ổn với bọn chúng.  Cướp biển được triều đình phân ra 
thành hai loại.  Bọn thứ nhất là đám cướp biển tư nhân (pirates) chuyên làm chuyện phạm pháp, nếu bị 
triều đình bắt được liền đem ra giữa chợ chém đầu.  Bọn này cướp của giết người không gớm tay ... như 
trong phim xi-nê-ma Cướp biển vùng Cà Ri Bê (Pirates of the Caribbean) rất ăn khách, hiện giờ đã trình 
chiếu đến tập thứ 4.  Đứa thì chột mắt, đứa thì sứt răng, phất phơ lá cờ sọ người, lênh đênh kiếm ăn độ 
nhật. 

Bọn thứ nhì còn đáng tởm hơn.  Đây là lũ cướp biển quốc doanh hành nghề theo biên chế nhà 
nước, có môn bài do vua ban hẳn hoi, nên rất ngang ngược lộng hành, không coi ai ra gì.  Dân nghèo rất 
ghét đám lâu la này, gọi chúng với hỗn danh là đám bè lũ corsairs tay sai cho triều đình, mặc dù chúng 
tương đối lành lặn hơn, nhưng giết người cũng ... âm thầm hơn.  Nhiệm vụ của các công nhân viên ăn 
lương nhà nước này là đi lùng và cướp các thuyền buôn ngoại quốc, rồi mang chiến lợi phẩm về hiến nộp 
cho thủ trưởng và các quan chia chác với nhau.  Chế độ biên chế dành cho đám cướp biển hợp pháp đã 
thành hình từ thế kỷ 15, đến sau cuộc Cách Mạng Pháp 1789 vẫn tiếp tục tồn tại thêm một thời gian dài mới 
dẹp bỏ được. 

Theo lời đồn đại, tên tướng cướp Surcouf cực kỳ bảnh trai và rất thích chăm chút đến áo quần.  Khi 
tham chiến, hắn luôn khoác áo choàng đỏ sẫm, quần ống túm và mũ lông vũ đỏ tươi.  Ngang ngực là sợi 
dây chuyền với mặt thánh giá nạm kim cương thật lớn, chiến lợi phẩm hắn nẫng ngay trên đường gửi đến 
vua nước Anh.  Một điều bất thường khác mà khi nhắc đến hắn, ai cũng phải nhún vai khó hiểu: hắn đặc 
biệt “kỵ rơ” với cờ bạc, rượu chè.  Hắn cấm tiệt mọi hình thức bài bạc trên tàu, không những thế còn 
khuyến khích các môn đệ khát máu của hắn phải chăm chỉ ... cầu nguyện mỗi ngày nữa.  Chưa ai từng nhìn 
thấy hắn trong tình trạng khật khưỡng vì rượu hay vì đau ốm hết.   



Phải chăng chính nhờ có kỷ luật nghiêm minh mà hắn mới xây dựng nên hạm đội cướp biển khét 
tiếng bậc nhất thời bấy giờ.  Tài xuất quỷ nhập thần của hắn điêu luyện đến nỗi, đã có thời, bóng dáng của 
hắn và chiếc thuyền nhỏ trang bị 10 khẩu súng ngắn cùng với đám lâu la chưa đến 60 tên xuất hiện ngoài 
khơi cũng đủ làm khiếp vía cả hạm đội Anh quốc 21 chiến thuyền với cả nghìn thủy thủ thiện chiến.  Thuyền 
hắn trà trộn len lỏi đến gần không mảy may một tiếng động, mãi cho đến khi hắn nắm trong tay vị trí điều 
khiển chiếc tàu lớn nhất do viên Phó Đề Đốc (Commodore) chỉ huy, cả hải đội Anh quốc mới phát giác ra 
dấu hiệu bị đột kích.   

Trong trận hải chiến này, hắn cướp bóc và đánh chìm 20 chiếc tàu.  Riêng chiếc thứ 21 lớn nhất và 
trang bị hiện đại nhất, bị gã bắt sống làm chiến lợi phẩm, ngang nhiên cắm cờ hiệu của hải quân Pháp lên 
cột buồm.  Ngoài ra, đàn em gã còn vơ vét 40 khẩu súng đại bác, vô số hàng hóa đắt tiền và 80 ngàn đồng 
vàng bảng Anh, đem về chôn giấu tại một số địa điểm bí mật trong thành Saint Malo.  Kho báu này đến bây 
giờ vẫn chưa có ai khai quật được. 

Thời điểm lộng hành nhất của hắn là khi người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tìm ra châu Mỹ, đem 
thuyền chở vàng bạc châu báu lấy được nộp cho công khố triều đình.  Người Anh thì thiết lập ra công ty 
Đông Ấn (East India Company) ở Ấn Độ, biến vùng biển quanh đây thành tuyến đường thông thương rất 
quan trọng, có nhiều tàu của thương buôn nước ngoài đến trao đổi mua bán.  Một thời gian dài, khu vực eo 
biển Saint Malo hầu như do bọn hải tặc tự quản vì bộ máy chính quyền bị tê liệt, phải cấp thẻ môn bài cho 
bọn chúng hoạt động công khai.  Chúng đánh cướp táo tợn, ngang nhiên rượt đuổi các tàu buôn ngay giữa 
ban ngày.   

Tương truyền, tên tướng cướp Surcouf đã thắng nhiều trận hải chiến với quân Anh, khiến viên Đô 
Đốc hải quân Anh phải mời hắn đến dự tiệc để hòa giải xung đột giữa hai phía.  Giữa tiệc, ngài Đô Đốc Anh 
đã nói thẳng với hắn rằng: 'các anh chiến đấu rất giỏi, nhưng sự khác biệt giữa các anh và chúng tôi là các 
anh chiến đấu cho tiền bạc, trong khi chúng tôi chiến đấu cho danh dự'.  Hắn khôn ngoan trả lời một câu bất 
hủ lưu danh trong sử sách nước Anh: 'thưa Đô Đốc, người ta chiến đấu cho cái mà người ta không có'. 

Bẵng đi mấy trăm năm, thời thế đổi thay, bóng dáng của hải tặc cũng vắng dần trên vùng biển 
quanh đây.  Song nỗi ám ảnh cho các tàu thuyền đi biển lẫn du khách dừng chân tá túc vẫn còn là dư âm 
kéo dài qua hàng thế kỷ.  Tuy hai chữ hải tặc nghe đến ai cũng khiếp đảm tâm can, nhưng qua ống kính 
của hãng Walt Disney trong bộ phim xi nê ma Cướp biển vùng Cà Ri Bê (Pirates of the Caribbean), hải tặc 
nhà ta bỗng nhiên biến thành những chàng và nàng cướp biển dễ thương hết biết.   

Cũng vì thế mà ngày càng có nhiều người mong ước được đến đây hóa trang làm hải tặc một lần 
trong đời.  Dạo một vòng quanh thành, bạn sẽ bắt gặp các hải tặc từ khắp năm châu bốn biển tụ họp tại đây 
để mở hội quần hùng mỗi ngày trong năm.  Họ mặc quần áo hải tặc đi dạo mát vui chơi đầy cả phố 
phường, thậm chí còn hào hứng diễn lại các màn hoạt cảnh hải tặc ngay bên lề đường cho người lớn, con 
nít xem không mất tiền.  Đó là chưa kể đến chó mèo cũng theo chủ nhân làm hải tặc nữa. 

Chiều tối hôm ấy, tôi vừa dạo chơi hóng mát vừa hé mắt liếc nhìn những nàng hải tặc xinh như 
mộng, chỉ với nụ cười duyên và khóe mắt tinh nghịch thôi cũng đủ làm xao xuyến biết bao chàng trai đa tình 
rồi.  Góc kia là nhóm con gái xúm lại bu quanh cái anh chàng hải tặc đẹp trai, hóm hỉnh như nhân vật Jack 
Sparrow trong phim xi nê ma.  Tôi thấy cái anh này chỉ nói vài câu giao duyên thôi, vậy mà cũng làm cho 
mấy nàng nhao lên, tim đập lộn nhịp liên hồi, chen nhau xin được chụp hình làm kỷ niệm với thần tượng 
nữa chứ.  Ở cái nơi đại hội hải tặc quần hùng kỳ quái này, tôi chợt thấy vui chi lạ, cứ tiếp tục đi và mải mê 
ngắm hết các màn hải tặc đấu kiếm, khoe tài cao thấp với nhau: hết hải tặc già đến trẻ, hết hải tặc ốm đến 
mập, hết hải tặc làm bước chân ta muốn dừng lại cho đến hải tặc rợn tóc gáy đêm vễ sẽ nhớ mãi không 
bao giờ quên. 

Bọn hải tặc tụ tập đông nhất là ở trước cửa sòng bài cấp huyện lớn nhất trong thành.  Nhìn qua 
khung kính trong suốt, tôi thấy không khí trong sòng huyên náo hẳn lên.  Các con bạc đang say sưa với 
những đặt cược định mệnh của bản thân.  Lứa tuổi nhiều nhất ra vô nơi đây là ở độ tuổi trung niên.  Tuy họ 
không còn trẻ nữa, nhưng những lúc cao hứng có thể tiêu hết cả tháng lương vào canh chiếu bạc.  Họ say 
sưa gào thét, thích thú với trò chơi đỏ đen.  Tiếc là nhân viên an ninh đứng canh chừng ở ngoài, không cho 
tôi quay phim, chụp ảnh khung cảnh bên trong.  Nếu không thì tôi đã có thể chia sẻ với thế giới bên ngoài 
những khoảnh khắc lên tiên hay những lúc thua bạc chửi đổng, la lối om sòm của những kẻ khát máu đỏ 
đen này rồi. 

Đi mãi cũng mỏi chân, nhất là bố mẹ tôi, dễ cảm thấy: 
 

Mệt quá đôi chân này, 
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi.  
(Trịnh Công Sơn: Ngẫu nhiên) 

May quá ngay dưới chân thành có cái hiệu kem Sanchez đông nghẹt người xếp hàng vây quanh tủ 
kem Pháp bày ngay lối ra vào.  Chúng tôi vội chạy đến giành lấy cái bàn trống che dù màu mỡ gà ngoài 
trời.  Mặc dù biết giá ăn ngồi tại bàn sẽ đắt hơn, nhưng bố mẹ tôi không thể nào kiên nhẫn đứng xếp hàng 
thêm được nữa vì đôi chân đã quá mỏi.  Tôi đề nghị cả nhà gọi mấy món ngọt ăn chung với nhau cho vui.  
Tôi kêu họ đem ra ly kem trộn có mùi hoa hồng pha với mật ong trình bày rất bắt mắt.  Khều nhẹ chút kem 



đưa lên miệng nếm thử bằng chiếc nĩa nhỏ xíu, tôi thầm cảm phục chủ nhân có khẩu vị hơn người.  Họ biết 
khéo léo phối mùi các loại kem khác nhau trong cùng một ly để dìu dắt từng cung bậc thưởng thức của thực 
khách.  Các món kem từ chua, sang ngọt nhẹ tới ngọt đậm đà, khiến thực khách cảm thấy ngon miệng hơn.  
Vị ngọt mát lạnh, gây tê tê nơi đầu lưỡi rồi thấm sâu vào cổ họng, vừa có vị ngọt đậm của mật, xen lẫn với 
mùi thơm dìu dịu của hoa hồng ép ra lấy nước cốt cho thơm.  Họ còn rắc thêm các loại hạt điều, hạt dẻ 
cười (pistachio), hạnh nhân cùng với vài miếng dâu tây, chanh dây (passionfruit) có vị chua thanh thoát lạ 
thường, ăn kèm với bánh bích quy (biscuit) thật thú vị. 

Ăn xong ly kem cả nhà còn thòm thèm muốn ăn thêm nữa, cầm tờ thực đơn lên kêu tiếp món tráng 
miệng độc đáo của con cháu mấy tay cướp biển khét tiếng này.  Đó là món bánh xèo ngọt mềm mại (crepe 
bretonne) tuyệt chiêu có bọc nhân ca cao hạt dẻ mùi nutella pha với bơ đậu phọng béo ngậy, nghe đồn 
không đâu ngon bằng ở đây.  Người đứng quết bánh cho vào chảo là một ông lão vui tính, lúc nào cũng 
niềm nở chào mời khách.  Tay ông vừa thoăn thoắt đổ bột vào khuôn, miệng vừa nghêu ngao hát mấy bài 
dân ca Pháp thật dễ thương.  Khi chúng tôi đã ăn xong rồi, thong dong đi dạo đến tận cuối đường mà vẫn 
còn nghe tiếng hát ông văng vẳng sau lưng lời bài hát dân ca Dame Tartine rất được trẻ con Pháp yêu 
thích: 'Il était une Dame Tartine, Dans un beau palais de beurre frais …'.  Những điệu hát dân gian này, hát 
lên nghe thật mộc mạc, chan ấm tình người nơi xứ lạ. 

Có lẽ thấy chúng tôi là du khách từ xa đến, nên ông còn vui vẻ tặng thêm chiếc bánh xèo nhỏ nhân 
mặn ăn thử nữa, mặc dù chúng tôi chỉ đặt mua bánh nhân ngọt.  Chiếc bánh mặn này có cái tên galette thật 
dễ thương, và phải ăn nóng sốt mới ngon, nên vừa xúc ra khỏi chảo là cô chạy bàn liền đem đến chỗ chúng 
tôi ngay.  Trên đĩa vẫn còn nghe tiếng xèo xèo của bột chiên trên lửa lớn, vẫn còn đọng lại những làn khói 
bốc lên qua từng làn bánh mịn.  Nhân bánh bên trong được cuốn xúc xích nướng với phô mai thơm lừng, 
như chất kết dính thật hoàn hảo không tài nào tách gỡ ra được.  Tôi lấy dao nĩa xắn một miếng nhỏ, cắn 
vào mà cảm thấy một làn khói nóng bốc lên trong miệng.  Vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon, một phần cũng 
vì háu ăn nên nóng đến phỏng lưỡi. 

Để làm món ăn rất dân dã và thân thuộc này, chỉ cần một ít bột mì hoặc bột lúa mạch nguyên chất, 
hòa với sữa tươi, trứng, chút muối tiêu, dầu ăn cùng nước lã khuấy đều là có thể hoàn thành món ăn thật 
nhanh chóng, không cầu kỳ mà lại rất tinh tế.  Khi nước bơ vừa bắt tiếng nổ lách tách trên chảo gang nóng 
hổi, anh bếp phải đổ bột vào tráng chảo sao cho khéo và đều, nghe đánh “xèo” một tiếng thật đã tai, kèm 
theo đó là hương bột thơm lừng.  Chưa đầy nửa phút sau thì mặt bánh vừa cháy cạnh, lúc ấy đầu bếp mới 
trổ tay nghề điêu luyện của mình.  Anh nhanh tay tung hứng, trở mặt bánh chiên sơ cho vàng đều rồi mới 
cho nhân vào, đợi chín và xúc ra ngay cho khách.  Như thế bánh mới xốp mịn và không ngậm dầu.  Chiếc 
bánh được gấp lại thành miếng nhỏ có ba hoặc bốn góc, dọn ra đĩa rưới nước đường caramel hoặc mật 
ong lên trên nếu khách chọn nhân ngọt, hay nước sốt mặn pha chế từ dầu olive nếu là nhân mặn.  Cái khéo 
của món ăn giản dị này chính là sự pha trộn hài hòa giữa các loại nguyên liệu tương phản nhau, đem đến 
cho vị giác người thưởng thức nhiều ngạc nhiên thống khoái.  Lý tưởng nhất là khi uống kèm với ly rượu 
táo Calvados có vị ngọt hơi pha chua hay loại sữa chua lên men lait-ribot tương tự như Yoghurt, là đặc sản 
chính gốc của xứ này.  Tuy chưa đủ chếnh choáng nhưng cũng quyện hơi men cho cả nhà ngồi nhâm nhi 
bên đĩa bánh nóng tỏa hương thơm phức.   

Tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ tụi cướp biển dã man là thế, nhưng dẫu sao cũng vẫn là người trần mắt 
thịt, cũng thích ăn ngon mặc đẹp, tham sống sợ chết như ai!  Chỉ có điều làm nghề ăn cướp không được vẻ 
vang lắm thôi, luôn bị thiên hạ dè bỉu khinh ghét ra mặt.  Đến đây, ắt có người sẽ vặn hỏi có thật ăn cướp 
cũng là một cái nghề không?  Theo các cụ ta ngày xưa thì nghề ấy cũng là nghề cha truyền con nối đấy.  
Các cụ nói nhiều câu châm biếm răn dạy con cháu rất hay, bây giờ rảnh rỗi đem ra suy luận tôi thấy thật là 
chí lý.  Nào là câu châm ngôn 'Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh', trong đó chắc hẳn phải bao gồm luôn cả 
những nghề xấu xa, hạ tiện nhất thế giới, không có tên trong bảng xếp hạng danh dự.  Người xưa trọng 
nghề vì nghề nuôi sống được thợ.  Tôi đoan chắc ai cũng đều đồng ý rằng có nghề là đời sống được đảm 
bảo, tay nghề giỏi là thân được sướng.  Chính vì thế nên người Pháp mới có câu nói 'không có nghề nào 
xấu' (il n'y a pas de sot métier) hết đó sao? 

Có nghề nào vinh hiển, danh giá cho bằng ăn học thành tài rồi ra làm quan, làm công chức nhàn 
nhã suốt đời.  Các cụ ta quý trọng gọi họ thuộc giai cấp sĩ phu.  Thế mà dân gian dám mỉa mai truyền rằng: 

Nhất sĩ nhì nông,Hết gạo chạy rông,Nhất nông nhì sĩ! 
Vẫn chưa hết, lại còn câu này nữa mới chết người chứ: 'Hết tiền, hết gạo, hết ông tôi'.  Gặp nạn đói 

như năm Ất Dậu 1945 thì mới thấy vai trò của lương thực quan trọng như thế nào.  Đó luôn là nỗi lo từ lúc 
con người biết kiếm ăn trong tự nhiên và sẽ tiếp tục cho đến khi trái đất này hết tồn tại.  Bởi thế cho nên 
mới xuất hiện câu ca dao ở xứ ta như sau: 

Con ơi học lấy nghề cha, 
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm.(Ca dao) 

Rõ ràng ăn trộm là một nghề đã được các cụ công nhận đàng hoàng.  Có ngang hàng với giới quan 
chức chính quyền hay không, thì hãy đọc thêm câu ca dao nữa đi nhé: 

Con ơi, mẹ bảo con này, 
Cướp đêm là trộm, cướp ngày là quan.(Ca dao) 



Không nhầm đâu, các quý vị ơi.  'Nói có sách, mách có chứng' hẳn hoi đấy chứ!  Quan làm ca một, 
trộm làm ca ba, cũng cùng làm chung một sở đấy các quý vị ạ.  Thời phong kiến ngày xưa, làm quan chỉ 
dành riêng cho các ông mà thôi.  Trải qua mấy cuộc bể dâu, ngày nay có cả quan bà nữa.  Văn chương bây 
giờ gọi mấy ông, mấy bà tân thời có tật hay cầm nhầm, ăn cắp, ăn trộm của công là biển thủ công quỹ.  
Toàn là người có nghề, thạo nghề cả đấy chứ! 

Quý vị vẫn còn chưa tin ư?  Bây giờ nước nào mà chẳng mở trường có bài bản rập khuôn, đào tạo 
lấy nghề ăn cắp, ăn trộm tài liệu, tin tức của nhau.  Này nhé, học viên tốt nghiệp cấp thấp là mấy chú cảnh 
sát, công an, mấy bác trùm mật vụ, cớm chìm, ăn hối lộ từ trên xuống dưới, tra khảo dân đen, không chừa 
một ai.  Cấp cao hơn là mấy tay tình báo, tên gián điệp trà trộn ở khắp mọi nơi.  Chỉ nghe phẩm hàm của 
các vị tân khoa thôi mà đã rùng mình, nổi gai ốc rồi, người thường không ai muốn đụng tới, kẻo rước họa 
vào thân.  Ngoài hai hạng ăn cướp cho mình, ăn cướp cho chính quyền như bọn cướp biển quốc doanh 
hoạt động công khai ở Saint Malo ra, còn có nhiều vị hành nghề từ thiện, vô vị lợi nữa chứ.  Tiêu biểu là 
nhóm 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử của Tàu, với tiêu chí: 'Lấy của người giàu, chia 
cho người nghèo'.  Anh hùng hảo hán bốn phương hưởng ứng vang rền, tụ về núi rừng cùng nhau mưu đại 
sự.  Tiếc rằng đời sau, con cháu các vị dần dần hủ hóa, biến chất thành hồ ly tinh đội lốt người.  Học theo 
các vị chính nhân quân tử chưa đến nơi đến chốn, thì đã rủ nhau lập băng đảng, hạ sơn kiếm chác trong 
thời buổi nhiễu nhương.  'Lấy của người giàu', kể cả người giàu làm ăn lương thiện, hợp pháp.  'Chia cho 
người nghèo', chia cho cả bọn đánh thuê, giết mướn.   

Hậu sinh khả úy!  Cướp lung tung, chia bừa bãi, chả khác gì đám giặc cỏ.  Cướp biển, cướp cạn, 
cướp ngày, cướp đêm, ngày nay vẫn còn nhan nhản, lúc ẩn lúc hiện, thời nào mà chẳng có.  Chính quyền 
có quyết tâm dẹp cướp thì thật là phức tạp, khó khăn.  Có khi đụng vào lại mất mạng như chơi.  Hết cướp 
thì lính dẹp cướp cũng hết đất sống.  Chi bằng dựa vào nhau mà sống, đôi bên đều có lợi cả.  Cung cầu 
của kinh tế thị trường là như vậy, có phải không?  Rốt cục chỉ khổ dân đen, kêu trời không thấu mà thôi! 

 
Trên trướng gấm có hay chăng nhẽ? 

(Đoàn Thị Điểm: Chinh phụ ngâm khúc) 
Giết người đi thì ta ở với ai? 

(Phạm Duy: Tâm ca số 7 – Kẻ thù ta) 

 
Château Richeux – Tư dinh 'khoái khẩu' của người sắc tộc gốc Anh 
 

 
 
Đêm nay là đêm cuối cùng tôi ngủ lại trên đất Pháp trước khi sửa soạn lên đường về lại xứ Úc xa 

xôi vào lúc chiều mai.  Tôi muốn dành chút thì giờ còn lại để chung vui với những ngư dân hiền hòa nơi 
xóm chài Cancale, là nơi tôi đã không nỡ bỏ đi trước đây không lâu.  Nghĩ vậy nên tôi mới khẩn khoản nài 
nói với bác tài xế quay xe trở lại làng đánh cá ấy cho gia đình chúng tôi nghỉ đêm tại đó.  Có lẽ thấy dáng 
điệu nài nỉ tha thiết của tôi khó coi lắm, nên bác khẽ gật đầu bảo lên xe đi, bác chở đến căn biệt thự này 
cho, nằm ngay sau lưng mặt biển ngó ra làng Cancale, đặc biệt lắm.  Đây là khu điền trang tư dinh của một 
giòng họ giàu có ở Cancale.  Giống như hầu hết mọi dân làng sống rải rác trong vùng, họ thuộc người sắc 
tộc gốc dân Celts từ bên nước Anh chạy sang đã hơn nghìn năm trước.  Tòa biệt thự này chỉ mới xây chưa 
đầy một thế kỷ nên trông hãy còn rất mới, nhưng vẫn tuân thủ theo lề lối kiến trúc truyền thống đặc thù của 
tổ tiên họ.  Người Anh khi xây cất thường hay chú trọng đến loại nhà đúc gạch hai lớp gọn nhẹ, vuông vức 
và rất kiên cố, trên nóc trổ bốn cột ống khói to kềnh càng để giữ hơi ấm cho toàn nhà.  Thật khác hẳn với lối 
kiến trúc hào nhoáng thích phô trương của giới nhà giàu, quý tộc Pháp. 

Bây giờ, gia đình chủ nhân dọn lên tỉnh thành làm ăn nên đã trùng tu lại thành căn nhà trọ sang 
trọng cho du khách thuê với giá phải chăng, ngăn chia thành từng phòng như ở khách sạn.  Từ ngoài cổng 
nhìn vào, chúng tôi thấy tòa dinh thự này như được dựng lên trên vỉa đất trồi khô cằn ít cây cối, hoa cỏ mọc 
lưa thưa chỉ một vài khóm nhỏ xíu.  Ngay phía sân sau là dãy vách đá lởm chởm nhìn ra bờ biển Cancale, 
nơi có chỏm núi Mont-St-Michel hiện ra thấp thoáng sau làn mây phủ.  Lúc tôi đến thì thủy triều đã dâng 
tràn, tiến sát đến bờ đá nên không còn nguy hiểm nữa, sóng vỗ rì rào như những điệu nhạc êm dịu, nghe 
rất vui tai.  Lũ trẻ con trong xóm ùa ra ngoài chơi ven bờ trong cảnh chiều hôm nắng tắt.  Đứa thì tinh 
nghịch đùa giỡn tạt nước ghẹo nhau.  Đứa thì xách xô xúc cát phụ mẹ lội bì bõm quanh những khe đá, mò 
bắt con cua, cái ốc đem về luộc ăn.  Ngoài khơi là các con thuyền bắt đầu căng buồm, thảnh thơi hứng lấy 



ngọn gió mát hiu hiu thổi, lướt nhẹ trên mặt sóng nước bềnh bồng.  Lòng tôi bâng khuâng thả hồn về cõi thi 
ca Huy Cận thời tiền chiến.  Nhớ từ cái thuở tập thơ đầu tay Lửa Thiêng (1940) của ông: 

 
Lòng êm như chiếc thuyền trên bến, 

Nghe rét thu về hạ bớt mui.(Huy Cận: Mưa) 
Cho đến nhớ bài Tràng giang quen thuộc với người yêu thơ: 
 

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, 
Con thuyền xuôi mái nước song song. 

Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả, 
Củi một cành khô lạc mấy giòng.(Huy Cận: Tràng giang) 

 
Không biết tự bao giờ, những câu thơ như thế đã thấm nhập vào hồn tôi từ mọi phía.  Và dường 

như tôi ít có sự chọn lựa nào khác hơn.  Đó là thời của tuổi mới lớn, buồn vu vơ một nỗi buồn biệt ly mỗi khi 
sắp sửa nói lời chia xa: 

Trăng lên trong lúc đang chiều, 
Gió về trong lúc ngọn triều mới lên. 

Thuyền đi, sông nước ưu phiền, 
Buồm treo ráng đỏ, giong miền viễn khơi.(Huy Cận: Thuyền đi) 

Tôi cứ đứng trên lan can đằng sau căn nhà trọ, vừa mải mê suy nghĩ miên man, vừa theo dõi cảnh 
sinh hoạt của các cư dân xóm chài miền biển mà không hề để ý đến giờ giấc gì nữa.  Nếu như bác tài 
không hối tôi bước vào trong nhận phòng thì chắc tôi sẽ còn đứng xem hoài không chán.  Cả nhà nghe gọi, 
vội vàng lật đật theo bác bước vào trong để hoàn tất thủ tục mướn phòng.  Mọi vật dụng trang hoàng nội 
thất đều giữ nguyên theo phong cách quý phái kiểu Anh thời xưa.  Vách tường được dán lớp vải nhung nền 
vàng hoàng hậu, in hoa văn màu kem sữa ẩn nhẹ lót dưới nền, nhìn rất ấm cúng và thanh nhã.  Dưới sàn 
thì trải thảm màu đỏ rượu lông mịn như tơ, làm nổi bật mấy bộ bàn ghế màu nâu đất, thơm mùi gỗ đàn 
hương (sandalwood) lên vân bóng loáng dưới ánh đèn vàng rọi chiếu.  Chúng tôi men theo hành lang dẫn 
vào phòng khách tiếp tân, mỗi bên tường treo một bức họa phẩm vẽ cặp vợ chồng gia chủ thật lớn.  Nét vẽ 
tỉ mỉ nền nã, hợp với gam màu xanh cổ vịt của khung gỗ bọc nhung, đính khảm bốn viên đá quý màu bích 
ngọc nơi bốn góc tranh, lan tỏa ánh sáng ấm dịu ra khắp gian phòng. 

Trong thoáng chốc, chàng quản gia xuất hiện đằng sau quầy, trịnh trọng dẫn chúng tôi lên phòng 
ngủ chính rộng rãi nằm trên gác lầu.  Tôi để ý thấy anh ăn mặc chỉnh tề, diện mạo lịch lãm, khoác bộ đồng 
phục màu ngà lên vai.  Đầu anh đội chiếc mũ lê dương quai đen, trên có bọc vải trắng viền sắc xanh lam cài 
mấy phù hiệu chung quanh.  Ngay cả mấy em thanh niên khuân hành lý vào phòng cũng không kém phần 
lịch sự tươm tất, đã hướng dẫn tận tình cho chúng tôi cách thức sử dụng một số tiện nghi tối thiểu trong 
phòng.  Tôi nhường căn phòng lớn nhất có giường đôi cho bố mẹ nghỉ tạm.  Rồi mới về phòng mình nhỏ 
hơn với cái giường chiếc dành riêng cho người độc thân vui tính nằm ngay kế bên, nhưng rất biệt lập, có 
chìa khóa riêng để ra vào.  Không như những nhà trọ khác mà tôi thường gặp, mỗi phòng ở đây đều có nội 
thất phòng tắm riêng biệt theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, diện tích lớn bằng nửa phòng ngủ của khách.  Họ 
còn gắn màn hình loại LCD mỏng dẹt tối tân nhất ngay trên bức chắn đặt trước chiếc bồn tắm để khách vừa 
thư giãn ngâm mình trong bồn nước ấm pha xà phòng, vừa xem truyền hình nếu thích.  Trên tường lại cài 
đặt hệ thống loa và âm thanh nổi tiếng hiệu Bose, phát ra những bản nhạc hòa tấu êm dịu, tạo cảm giác 
bình yên lắng đọng cho khách đến trọ. 

 

 
 
Nhưng sang trọng nhất có lẽ là phòng ngủ nơi bố mẹ tôi ở.  Phòng được thiết kế theo hình lục giác, 

với các góc cạnh trổ cửa sổ nhô ra bên ngoài, ba mặt đều nhìn ra hướng biển và thửa vườn trồng cây ăn 
trái, chim đậu trên cành líu lo đua hót.  Trong tiếng vi vu của làn gió biển cùng tiếng rì rào từ những đợt 
sóng vỗ liên tiếp không ngơi, tôi như chìm đắm vào cái không gian dễ chịu ấy, rồi ngả mình trên bộ ghế 



bành thiếp đi lúc nào không hay.  Suýt chút nữa là tôi quên khuấy mất giờ ăn tối mình đã đặt trước từ lâu tại 
nhà hàng tư gia do đích thân viên đầu bếp riêng cho gia đình chủ nhân là Olivier Roellinger đảm nhận phần 
nấu nướng.  Nếu như không có cú điện thoại từ dưới phòng ăn gọi lên nhắc khéo thì có lẽ tôi đã quên mất 
thật.   

Ở xứ Brittany này, hễ nhắc đến danh tánh ông Olivier Roellinger là hầu như ai cũng biết tiếng.  Một 
mình ông đã đưa nghệ thuật ẩm thực địa phương lên hàng tột đỉnh danh vọng, được vinh dự bình chọn là 
nhà hàng duy nhất đạt tiêu chuẩn 3 sao Michelin tại miền viễn Tây đất Pháp.  Đây là niềm hãnh diện lớn 
cho dân miền Tây, khi được xếp vào bảng trúng tuyển hàng năm do hiệp hội ẩm thực thế giới Michelin công 
bố.  Cho đến cuối năm ngoái (2009), cả nước Pháp gộp lại cũng chỉ đếm được có 26 nhà hàng lọt vào danh 
sách 3 sao cao quý nhất mà thôi.  Trong đó, thì các nhà hàng tại Kinh đô ánh sáng đã dành chiếm hết 10 
chỗ rồi.  Các chứng chỉ xếp hạng luôn được chủ nhà hàng trưng bày ở những nơi dễ cho thực khách trông 
thấy nhất.  Có tên trong danh sách ấy chứng tỏ nhà hàng được đánh giá cao về mặt chất lượng thức ăn 
ngon, phục vụ lẫn vệ sinh. 

Tôi quả là vô ý quá sức, vì muốn đặt ăn tại nhà hàng này không phải là chuyện dễ dàng.  Thực 
khách thường phải thuê phòng trọ mới được ưu tiên vào ăn tối ở đây.  Nhưng nếu hôm nào mà nhà hàng 
không còn chỗ trống thì cũng đành chịu, nếu như không dặn đặt bàn trước.  Hơn nữa, rất hiếm khi có dịp 
được viên bếp trưởng tài hoa đích thân đứng nấu, vì thường ngày ông phải bận rộn phục vụ cho chủ nhân 
ở ngoài tỉnh lỵ.  Chỉ khi nào gia chủ bận việc hay vắng nhà thì ông mới được phép xuống đây nấu ăn cho 
thực khách, nhiều khi cả nửa năm mới quay về nấu một lần.   

Tôi đã nhờ dịch vụ quen biết đặt bàn ngay từ lúc mua vé du lịch sang Pháp cả năm trước đó mới hy 
vọng có chỗ tốt, ngồi ngay cửa sổ hướng ra mặt biển.  Vậy mà lúc đến đây tôi lại không nhớ gì hết về vụ 
đặt bàn này.  Hồi nãy còn nài nỉ bác tài đưa xe chở mình về lại làng chài Cancale nữa chứ.  Cũng may bác 
tài vẫn còn nhớ đến bữa ăn tối vô cùng quan trọng đó của tôi.  Hay là bác nhớ mà giả bộ làm như quên 
cũng không chừng! 

Cả nhà xuống đến nơi thì bàn ăn đã được trải khăn vuông trắng tinh, chuẩn bị sẵn sàng chờ chúng 
tôi vào nhập tiệc.  Chiếc bàn được kê sát khung kính trong suốt trông ra phía mặt biển hãy còn lác đác vài 
bóng người dắt chó đi tản bộ dưới ánh trăng tỏ ngời, gợi nhớ trong tôi về những mùa trăng kỷ niệm của 
thuở thiếu thời: 

Vầng trăng từ độ lên ngôi, 
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ ... 

Nhẹ tay, nhè nhẹ đôi tay, 
Hương thơm lối xóm bay đầy thinh không. 

(Phạm Duy/thơ Lưu Trọng Lư: Vần thơ sầu rụng) 
Ở giữa bàn thắp lên ba ngọn nến hồng lung linh dịu sáng, thích hợp cho khung cảnh trò chuyện thân 

mật giữa ba chúng tôi trong bữa ăn tối cuối cùng trên đất Pháp lãng mạn.  Một lát sau, vị trưởng phòng ăn 
(maitre) khẽ bước đến phía bàn chúng tôi, nhẹ nhàng đưa cho mỗi người một quyển thực đơn bìa da trơn 
láng để chọn món.  Nhìn mái tóc hoa râm chải vuốt ra sau ót của bác, tôi đoán bác phải là một nhân viên kỳ 
cựu, có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành ăn uống nên đã nhờ bác giới thiệu các món đặc sản địa 
phương cho chúng tôi nếm thử với.  Tôi nghe theo ý bác liền gọi mấy phần ăn dọn lên bàn, trong đó có hai 
món mà cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ hoài hương vị quyến rũ của nó. 

Món thứ nhất là loại nước sốt khai vị dùng với mấy lát cá dây gương (john dory) ăn sống, trên điểm 
cọng ngò xòe ra như cánh quạt, trình bày hoa mỹ.  Những miếng thịt cá trắng phau được thái mỏng, xếp 
hàng dọc trên đĩa sứ tây vuông vắn.  Gắp chúng lên ăn, tôi có thể nhìn thấy những đường vân nhạt trang trí 
đẹp mắt dưới lòng đĩa, xuyên qua lớp cá mỏng dính, vừa thưởng thức vị giác tê tê nơi đầu lưỡi, đi kèm với 
sắc trắng tinh khiết của thị giác.  Nhưng lúc nếm thử nước chấm pha loãng đựng vào cái bát bé miệng loe 
tròn mới đặc biệt làm sao.  Nhờ đôi lời giới thiệu của bác trưởng phòng ăn, tôi được biết nước chấm này 
được chắt lọc từ những con cá mòi đem ướp muối sấy khô chung với rau thơm cùng các loại gia vị khác.  
Xong rồi cho vào thùng gỗ hòa chung với rượu nho, dấm và dầu ăn, ngâm lâu ngày cho ngấu thành thứ 
nước sền sệt có mùi vị đậm đà như nước mắm của người Việt chúng ta.  Kiểu ngâm cá ép nước này vốn 
có từ thời La Mã cổ xưa, nhưng bí quyết pha chế chỉ có người trong làng mới nắm rõ, không truyền ra 
ngoài.  Họ gọi thứ nước chấm ấy là garum, có vị hơi ngọt và cay thơm tiết ra từ tiêu hột và các loại rau 
thơm trong quá trình ướp cá. 

 
Món thứ hai khiến tôi suốt đời khó quên là sườn cừu non ướp muối áp chảo (mouton de pré-salé) 

rất độc đáo, chỉ thấy ở vùng biển quanh chân núi Mont-St-Michel.  Nguyên do là những chú cừu non được 

http://www.andyhayler.com/restaurant_gallery.asp?id=153&show=2641


chăn trên những ruộng muối nằm dưới chân đảo, ăn cỏ ngập mặn bởi nước biển, nên thịt chúng thoang 
thoảng thơm vị muối mặn, săn chắc mà lại đậm đà.  Quả vậy, dọc theo suốt con đường ven biển, nhìn cảnh 
những cánh đồng cỏ xác xơ nơi đây mà thấy tội nghiệp cho đàn cừu da bọc xương thưa thớt, tranh nhau 
gặm mớ cỏ úa chung với những con bò khoang gầy guộc.  Đám cỏ non chưa kịp mọc lên tươi tốt thì đã bị 
các đợt sóng thủy triều dâng lên mỗi ngày, ngập tràn khắp vùng đầm lầy, nên nước thấm xuống đất có 
chứa nhiều chất mặn từ muối biển.  Lông lũ cừu này nom vẻ nhuôm nhuôm bẩn hơn những con cừu 
thường thấy ở xứ Úc tôi, trong đó có nhiều chú đầu đen dính bùn bê bết hơn là đầu trắng. 

Nhớ hồi mới đến định cư tại Úc, lần đầu tiên trông thấy mấy chú cừu mập nú mập nần, bộ lông ngắn 
và xoăn tít lại như chó săn lông xù, núng nính trên bốn cọng chân bé tí híu.  Tôi đã định đến gần vuốt ve 
xem nó có thật hiền khô như con chiên, con cừu ngoan đạo như sách Thánh Kinh thường hay giảng không.  
Luôn tiện rờ xem da dẻ nó mịn màng như thế nào mà có thể làm len may áo được.  Nhác thấy bóng dáng 
đàn cừu là tôi nghĩ ngay đến một bài thơ dễ thương của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên đã được nhạc sĩ Phạm 
Duy phổ nhạc: 

Ta nhờ em ru ta, 
Hãy ru tên vô đạo. 

Hãy ru tên khờ khạo, 
Ma soeur này ma soeur. 

(Phạm Duy/Nguyễn Tất Nhiên: Em hiền như ma soeur) 
Quả vậy, chúng có bộ dạng hiền dịu như 'ma soeur', râm ran tiếng kinh cầu khấn vang ra từ những 

khu xóm đạo mỗi khi chiều xuống, làm chùn bước chân người lữ khách giang hồ, sống đời nay đây mai đó: 
Rồi khi qua giáo đường kiếm Chúa, 

Đội Thánh Giá xin làm chiên ngoan. 
Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng, 

Chúa cũng xót thương người lầm than. 
(Phạm Duy-Nguyễn Tất Nhiên: Cô Bắc Kỳ nho nhỏ) 

Thế nhưng tôi đã không tài nào tới gần chúng được vì mỗi khi đến gần, chúng lại lảng tránh ra xa, 
và càng tiến đến nhanh, chúng lảng càng nhanh.  Nhất là khi chúng phóng chạy thì lại càng thấy là khó 
đuổi.  Còn đàn cừu mà tôi thấy ở vũng nước mặn nơi đây, nhìn chúng ốm yếu, thân hình gầy đét, lại ít lông 
như thế kia, làm sao có đủ sức để chạy trốn kịp nước thủy triều nhỉ.  Tôi bèn nảy ra một trò đùa ngộ nghĩnh, 
rằng sao mình không thử chạy xuống rượt đuổi bọn chúng, xem chúng chạy nhanh như thế nào cho biết.  
Tuy nghĩ thế, nhưng thâm tâm thì không muốn thử, vì e khi đang đuổi cừu, nếu lỡ như nước triều dâng lên 
thật, mà mình chạy không kịp thì chúng sẽ có dịp cười mình sứt mũi.  Thôi! Chớ dại mà đùa dai với bọn 
chúng, kẻo sẽ có ngày về chầu nước Chúa sớm! 

Đang lúc tôi còn miên man trải dòng suy nghĩ về những chú cừu non ngoan đạo kia, thì cô chạy bàn 
xinh đẹp đã đến tận bàn, dọn ra đĩa sườn cừu thơm phức.  Cái đĩa dẹt trắng tròn, tô điểm những băng hoa 
văn nổi vạch chéo màu bạc làm đường diềm, đã được nhúng vào nước sôi sát trùng trước khi dọn ra, nên 
sờ vào đĩa hãy còn nóng hổi.  Ngay giữa lòng đĩa là 4 khoanh thịt sườn cừu cốt lết còn để nguyên miếng 
xương lồi nhỏ bằng chiếc đũa, bày ngay ngắn bên cạnh nhúm đậu ve thái nhỏ trộn với hạt bắp hấp chín 
vàng và vài lát cà chua ninh nhừ, trông thật tươi mát.  Muốn thưởng thức món ăn tây phương cho trọn vẹn 
thì không thể thiếu khoai tây luộc chín, được ông chủ bếp xắt hạt lựu rải dọc theo miếng thịt sườn ở một 
góc đĩa.  Góc bên kia thì rắc một ít tôm chấy đỏ lựng màu gấc xen với vài hạt tiêu giã nhuyễn, tạo màu sắc 
tương phản bắt mắt cho thực khách. 

Tôi chậm rãi rưới hũ nước sốt lên miếng sườn cừu áp chảo thơm lừng, cắn một miếng với khoai tây 
luộc, từ từ cảm nhận đủ loại các hương vị muối mặn, ngọt, béo, thơm, cay, chua... hòa quyện với nhau, tỏa 
ra trong miệng.  Hình như họ ướp thịt bằng hỗn hợp pha chế giữa bột hạnh nhân, hạt mắc ca (macadamia) 
nghiền nát, ngò tây, lá tỏi băm và dầu ô liu nên mới thơm như vậy.  Còn sốt cừu thì tôi đoán, được làm rất 
cầu kỳ từ hành tây bào mỏng, muối tiêu, và rượu Porto ngọt đậm tự pha chế lấy tại làng.  Nhưng theo đôi 
giòng giới thiệu trong quyển thực đơn thì chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ dậy mùi nước sốt rưới lên thịt 
sườn.   

Bí quyết tạo nên mùi thơm thanh của sốt nằm ở quả anh đào (cherry) tươi pha với nước xương cừu.  
Họ phải liệt kê các loại nguyên liệu ra như vậy để những ai bị dị ứng nên tránh không kêu ăn những món 
đó.  Nếu không kê khai, nhà hàng sẽ bị phạt vạ khi xảy ra ngộ độc do dị ứng với một số chất liệu trong thực 
phẩm, có thể gây nên tử vong.  Nhưng cách chế biến ra sao cũng như điều lượng gia giảm thì họ tuyệt đối 
giữ bí mật nhà nghề, không thốt ra nửa lời. 

Vị trưởng phòng ăn lúc này mới tiến đến phía bàn tôi ngồi, giải thích cho mọi người nghe rằng sườn 
cừu ướp muối thì nhà hàng nào ở đây cũng đều có bán.  Duy chỉ có nồi nước xương cừu dùng để chế biến 
ra nước sốt rưới lên là bí kíp gia bảo của nhà hàng ông, không lẫn với bất cứ nhà hàng nào và cũng không 
thể tìm ở bất cứ đâu.  Trước hết, xương ống chân cừu cùng với túi nguyên liệu được cho vào nồi hầm hoặc 
om để lấy nước cốt ngọt và đậm đà tiết ra từ phần xương tủy.  Đun càng lâu thì nước xương càng thêm 
đậm đặc, tinh túy.  Đặc biệt trong suốt thời gian nhà hàng hoạt động, nồi nước dùng không bao giờ để cho 
tắt lửa hay cạn nồi.  Mà lửa cũng chỉ để liu riu đủ cho nồi nước sôi gợn chút lăn tăn, nhè nhẹ.  Nồi nước cốt 



này có thể được dùng vài chục năm cho đến khi dẹp tiệm đóng cửa mà không sợ bị cạn.  Có thể nói nhà 
hàng nào càng lâu năm, thì thứ nước xương này càng thêm thơm ngon, càng đậm đà.  Nói khác hơn, đó 
chính là linh hồn của nhà bếp Tây, và họ sử dụng nước lèo hầm xương để pha chế ra các loại nước sốt độc 
đáo ăn với món sườn cừu. 

Việc gia giảm cho nồi nước hầm cũng phải theo quy luật nhất định.  Một âu nước cốt được múc ra 
nấu cho thực khách, thì ngay lập tức có một âu nước khác được bổ sung vào nồi nước sốt đang dùng.  
Năm này qua năm khác, nồi nước vẫn luôn phải được lưu lại thứ nước cốt, cứ cách một vài ngày lại bỏ một 
số thứ nguyên liệu vào đun tiếp.  Công thức chế biến không bao giờ được sư phụ truyền hết cho đệ tử của 
mình.  Bếp trưởng nào cũng có túi bát bảo để dùng các loại hương vị 'bí mật gia truyền'.  Các sư phụ bếp 
trưởng sẽ kiểm tra nồi nước theo định kỳ và cho vào đó một vài túi đựng hương liệu bí mật mà chỉ có sư 
phụ mới biết rõ đó là loại hương liệu gì mà thôi. 

Sau khi chế biến xong nồi nước lèo, các bậc sư phụ có thể để lại một bản quy trình cho viên phụ 
bếp gia giảm hương liệu khi mình vắng mặt.  Do không bao giờ truyền hết những bí quyết cho đệ tử nên 
nếu nồi nước đó bị cạn và không tính được liều lượng múc ra cho thực khách là bao nhiêu, thì nhà hàng 
phải mời sư phụ về, hoặc mời một sư phụ khác đến chế biến một nồi nước lèo mới.  Đây mới  là bí quyết 
giúp món nước sốt ở đây sở hữu hương vị đặc sắc mà không nhà hàng nào giống với nhà hàng nào.  Công 
thức thì như vậy, nhưng nước lèo muốn làm ngon không phải dễ.  Nếu ăn thử ở nhiều hàng quán ở những 
nơi khác, thấy nước lèo pha chế ra nước sốt nhiều tiệm chỉ được cái màu đẹp mắt, nhưng không có vị 
thơm đậm đà lâu năm của các nhà hàng nổi danh.   

Một vài tiệm thì lại cho nhiều hương liệu quá, làm át đi vị muối của thịt cừu trong món ướp.  Vị nước 
sốt hảo hạng phải thơm mà không gắt, không đậm, không hắc, ăn vào không có cảm giác mặn chát mà chỉ 
cảm nhận được một hương vị đặc biệt không tìm thấy ở tiệm thứ hai nào giống như vậy.  Và mỗi người đầu 
bếp Tây đều giữ bí quyết chế biến nước sốt và nước lèo cho riêng mình, không bao giờ truyền hết cho đệ 
tử theo học nghề.  Cho nên mới có chuyện bình bầu, phân hạng hơn kém giữa các sư phụ đứng nấu với 
nhau tại các nhà hàng vào dịp lãnh giải vua đầu bếp, được tổ chức rầm rộ cuối năm. 

 
 
Vị trưởng phòng ăn này có lối kể chuyện thật lôi cuốn người nghe, nhất là khi ông nói về nghệ thuật 

pha chế nước sốt cầu kỳ của dân Tây.  Có lẽ vì thấy tôi cứ chăm chú lắng nghe từng lời bác nói, nên bác 
mới cao hứng kể tiếp về những cuộc thử nghiệm, nghiên cứu của bác cũng như của bếp trưởng sư phụ 
trong quá trình nấu ăn cực nhọc trong ngành ăn uống.  Bác thao thao kể rằng màu áo len sẽ thay đổi như 
thế nào khi nó bị nước sốt mù tạt bắn vào?  Hoặc công thức sẽ thay đổi ra sao khi mà người ta dùng các 
loại muỗng thìa khác nhau để nấu ăn?  Hay thịt thiên nga bắt từ dưới sông lên sẽ ăn như thế nào nếu như 
làm thịt ngay trên bờ sông?  Tôi lấy làm tiếc là mình chỉ biết thưởng thức món ăn thôi, chứ không phải là tay 
đầu bếp chuyên nghiệp.  Nếu không sẽ học hỏi được nhiều từ nơi vị thầy khả kính này.  Và có lẽ biết thế 
nên bác mới kể cho tôi nghe nhiều giai thoại lý thú trong ngành nấu nướng như vậy, mà không sợ bị kẻ 
khác học lóm nghề. 

Riêng tôi, lúc lên phòng nghỉ ngơi thì lòng lại không khỏi nhớ đến bộ nến thắp soi trên bàn ăn của 
nhà hàng.  Nằm trằn trọc giữa canh khuya trong căn phòng tịch  mịch, soi lại những thước phim từ quá khứ 
chầm chậm quay về, tôi bồi hồi nhớ lại hình ảnh những cây đèn cầy trong phim Bác sĩ Zhivago tôi đã xem 
từ thuở hoa niên, hàng mấy chục năm về trước.  Trước khi bộ phim kết thúc, tôi không bao giờ quên được 
cảnh bác sĩ Zhivago thắp lên hàng bạch lạp trong gian phòng lạnh lẽo cho người tình Lara kiều diễm, để rồi 
hai người sẽ mãi mãi cách xa nhau từ đó.  Nhìn những ngọn nến vẫn cháy như nhau, nhưng tâm sự người 
thắp nến biến đổi theo từng ánh nến.  Lúc thì muốn 'thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt', lúc thì muốn 'le lói 
suốt trăm năm'.  Sự dằn vặt lựa chọn giữa cái 'phút chốc' và cái 'trăm năm' ấy chính là tấn bi kịch của một 
cuộc tình, và của cả một đời người.  Lúc ấy, nhạc phim Hỡi người tình Lara đột nhiên trỗi lên ray rứt trên 
màn ảnh, chiếu cảnh tuyết rơi phủ đầy chiếc xe ngựa đưa người yêu Lara xa khuất dần giữa trời đông bão 
tuyết.  Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại là những ngọn nến cháy trên bàn, tàn tạ với thời gian. 

Bộ phim đã khiến tôi tìm đọc cuốn tiểu thuyết của nhà văn Boris Pasternak đã được Nguyễn Hữu 
Hiệu chuyển dịch ra tiếng Việt vào năm 1973 với nhan đề Vĩnh biệt tình em.  So sánh tiểu thuyết với bộ 
phim, tôi vẫn thích bộ phim hơn, chỉ vì dịch giả đã bỏ hẳn những đoạn miêu tả ngọn nến đẹp não nùng như 
trong phim.  Có lẽ nhờ vào tài diễn xuất của tài tử Omar Sharif trong vai bác sĩ Zhivago, Julie Christie trong 
vai nàng Lara, và nhất là nhạc nền của Maurice Jarra.  Xem đi xem lại nhiều lần, tôi cố đoán xem ngọn nến 
cháy ấy tượng trưng cho điều gì.  Tình yêu vĩnh cửu?  Niềm hy vọng tràn trề?  Hay đấy chỉ là đôi mắt ráo 
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hoảnh của Thượng Ðế?  Có phải Ngài thấy hết, biết hết nhưng Ngài vẫn im lặng, vô cảm như ngọn nến 
cháy trên bàn kia chăng?   

Cuối cùng, tôi đã hiểu ra rằng tại sao vị bác sĩ đa tình và nàng Lara xinh đẹp kia, tuy chia tay nhau 
mà họ vẫn còn yêu nhau thắm thiết.  Ðó là nhờ họ đã biết thắp cho nhau những ngọn nến cháy mãi trong 
tim, để giúp nhau vượt qua những đêm đông của một đời người.  Với mỗi người chúng ta, dù cho cuộc 
sống có đầy chông gai khó khăn đi nữa thì vẫn phải cố gắng phấn đấu vươn lên.  Vẫn phải sống vì chính 
bản thân mình, vì gia đình và vì xã hội loài người.  Hình ảnh ngọn nến bé nhỏ cháy trên bàn giữa cơn bão 
tuyết, chính là ngọn nến hy vọng khích lệ cho chúng ta hãy sống cho có ích, dẫu kiếp đời còn lắm gian 
truân, thử thách. 

 
Cổ thành Dinan – Dấu tích 'ao ta' nơi xứ người 
 

                         Ta về ta tắm ao ta, 
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.(Ca dao) 

Chỉ còn không đầy nửa ngày nữa thôi là chúng tôi phải vội nói lời giã biệt với đất nước Pháp thân 
thiện và hiếu khách này.  Hai tuần dừng chân ghé thăm Pháp quốc dù sao cũng để lại trong lòng mọi người 
ít nhiều tâm trạng xao xuyến, bồi hồi lúc sắp sửa chia xa.  Thấy cả nhà đứng tần ngần chưa chịu lên xe đưa 
đón ra phi trường, bác tài lại gần thân mật vỗ vai tôi cười nói rằng, mối duyên nợ của gia đình chúng tôi với 
nước Pháp hãy còn chưa dứt hẳn đâu.  Trên đường ra phi trường, vì còn dư nhiều thì giờ, bác sẽ dẫn đến 
tham quan hai địa danh độc đáo không có ghi trong chương trình sáng nay.  Đó là khu thành cổ Dinan và 
cựu đô Rouen, nằm trên trục lộ chính hướng ra phi trường.  Được lời như cởi tấm lòng, chúng tôi hoan hỷ 
lên xe ngay kẻo không đủ giờ đi vãn cảnh, lòng thầm khen bác tài quả là biết khéo đoán ý người. 

Dinan là khu thành cổ gần đầu nguồn con sông Rance trước khi đổ ra biển Manche.  Bên kia cửa 
sông, cách độ nửa tiếng lái xe ngược lên phía thượng nguồn, chính là thành phố hải tặc Saint Malo mà tôi 
đã ghé thăm chiều hôm trước.  Nhà cửa và đường phố ở đây làm toàn bằng đá, có dãy 'vạn lý trường 
thành' dài ba cây số bao bọc ven sông, phong cảnh núi rừng, nhà đá hoang sơ, nhìn rất ngoạn mục.  
Nhưng du khách tìm đến Dinan không phải chỉ có thế, đặc biệt là những cảm tình viên với xứ thuộc địa 
Đông Dương (Indochina) cũ.   

Gần 60 năm đã trôi qua kể từ khi trận Điện Biên Phủ đánh bật thực dân Pháp ra khỏi địa bàn các 
nước Đông Dương, tất cả hầu như không để lại dấu vết nào trong tâm trí của lớp người Pháp hậu sinh.  
Song có một bộ phận người Pháp, ít nhiều liên quan đến những sự kiện đã xảy ra ở Đông Dương trước 
đây, vẫn cho rằng cần phải làm điều gì đó để bảo tồn những ký ức Việt Nam và Đông Dương ngay trên đất 
Pháp, trước khi nó mai một theo thời gian.   

Họ đã thành lập những hội ái hữu tương tế, khánh thành trung tâm văn khố, thư viện về Đông 
Dương học, để chia sẻ trách nhiệm và duy trì mối quan hệ với những xứ sở từng gắn liền với lịch sử hiện 
đại của nước Pháp.  Thành phố Dinan mà tôi có dịp viếng thăm vừa qua là một trong những nơi đặc biệt 
như thế, là nơi đặt trụ sở của nhiều hội ái hữu tương tế, thắt chặt mối giao hảo giữa Pháp và các nước 
Đông Dương cũ.  Có thể nói rằng những ai quan tâm đến vấn đề cuộc chiến Đông Dương và thời đại thực 
dân trước đó đều không thể bỏ qua 3 địa chỉ tọa lạc tại Dinan sau đây: đó là nhà lưu niệm học giả Auguste 
Pavie, Thư viện Dinan và tòa bi đình Monument Indochine. 

Auguste Pavie (1847-1925) là nhà thám hiểm và là một học giả lỗi lạc của Dinan và của nước Pháp, 
đi tiên phong trong việc thám hiểm, nghiên cứu địa dư và dân tộc học trên toàn cõi Đông Dương.  Ông theo 
đoàn quân viễn chinh Pháp đến Đông Dương vào năm 1869 trong sắc phục thủy quân lục chiến, nhưng lại 
không thích nghiệp binh.  Ít lâu sau, ông xin rời bỏ quân ngũ để có dịp nay đây mai đó, len lỏi vào sâu tận 
trong những nơi thâm sơn cùng cốc của xứ Đông Dương.  Xuất phát từ Nam Vang, ông đã cho tổ chức 
những chuyến đi ngược giòng Mékong để khám phá những vùng đất còn bí ẩn chưa từng được khai phái ở 
Bắc Thái Lan và Thượng Lào trong suốt 20 năm trời.  Đến năm 1888, ông mới rời vùng Thượng Lào sang 
thám hiểm miền thượng du Bắc bộ từ cửa ngõ Mường Theng (Điện Biên Phủ).   

Thành quả của những chuyến đi đầy mạo hiểm ấy đã được ông ghi lại trong mười tập sách mang 
tựa đề Mission Pavie Indochine (1898-1903), phải mất 25 năm dày công nghiên cứu mới hoàn thành.  Đó là 
bộ địa dư chí đồ sộ và có giá trị học thuật về ba nước Đông Dương và một phần Vương quốc Thái Lan.  Bộ 
sách này nhanh chóng trở thành kim chỉ nam cho những ai muốn tiếp cận và nghiên cứu Đông Dương sau 
này.  Ngoài ra, ông cũng chính là tác giả của tấm bản đồ Đông Dương đầu tiên ấn hành tại Pháp vào năm 
1899, và có công lập ra Học Viện Hành Chính Quốc Gia Pháp tại Ba Lê từ năm 1885 trong một chuyến về 
thăm nước Pháp. 



Những đóng góp to lớn trong việc nghiên cứu Đông Dương của ông đã đưa tên tuổi ông vào hàng 
ngũ những học giả lừng danh của nước Pháp.  Năm 1931, chính quyền thành phố Dinan quyết định đặt tên 
ông cho một con phố nơi quê ông, và chân dung ông cũng nhiều lần xuất hiện trên tem bưu chính Pháp.  
Ngày nay, du khách đến thăm Dinan sẽ được giới thiệu đến thăm nhà lưu niệm Auguste Pavie, nơi có bức 
tượng bán thân của ông tọa lạc giữa khu vườn tre trúc rậm rạp, được lấy giống từ Việt Nam sang trồng, tỏa 
bóng râm mát rượi cho cả một khoảng sân vườn rộng lớn dưới những tia nắng gắt đầu ngày. 

Con phố Auguste Pavie sẽ đưa du khách đến Thư viện Dinan, nơi thiết lập và quản lý phòng sưu tập 
toàn bộ các trước tác của ông cũng như những công trình nghiên cứu về thân thế sự nghiệp của ông.  Sinh 
thời, ông đã từng hiến tặng cho Thư viện Dinan rất nhiều tư liệu liên quan đến Đông Dương.  Nhưng phải 
đợi khi ông mất đi, vợ ông mới trao tặng cho thư viện toàn bộ tác phẩm của ông và những kỷ vật mà ông 
sưu tầm được ở Việt Nam và Đông Dương.  Quý nhất trong số các kỷ vật mà thư viện còn lưu giữ được là 
tấm bản đồ gốc đầu tiên trên thế giới về Đông Dương được vẽ theo phương pháp họa đồ Tây phương, với 
mức độ chính xác khá cao.  Quý đến nỗi chính phủ Pháp cho phép in có 3 bản độc nhất vào năm 1899 tại 
Ba Lê, vì nó là tài liệu quân sự tuyệt mật chỉ lưu hành nội bộ trong hàng các tướng lãnh tham chiến ở Đông 
Dương.  Bình thường các nhà nghiên cứu muốn tiếp cận nó đều phải sử dụng bản sao chụp từ nguyên gốc, 
còn bản chính thì luôn được bảo quản trong kho lưu trữ đặc biệt với công nghệ chống ẩm mốc hiện đại. 

Để thực hiện tấm bản đồ này, ông và nhóm chuyên gia đã dựa trên cơ sở đo đạc thực địa cụ thể và 
nguyên tắc họa đồ mang tính chất cận đại, khác với lối vẽ bản đồ truyền thống dựa trên sự ước tính và 
không có tỷ lệ.  Đây có thể nói là bước tiến quan trọng trong lịch sử đồ họa ở nước ta cũng như của hai 
nước láng giềng Đông Dương.  Ngoài tấm bản đồ trên, Thư viện Dinan còn lưu trữ một sưu tập gồm hơn 
100 ảnh đen trắng chụp phong cảnh 3 tỉnh Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh do Antoine Delon, một người 
bạn của ông chụp trong những năm 1888-1905.  Một sưu tập tranh sơn dầu của Andre Maire vẽ về Việt 
Nam và Đông Dương trong thập niên 1950s cũng được bảo quản và trưng bày tại đây.  Tất cả đều nhằm 
giới thiệu với người dân của thành phố Dinan và của nước Pháp về Việt Nam và Đông Dương văn hiến, là 
những nơi có mối liên quan mật thiết với một phần lịch sử nước Pháp. 

Dinan còn có một địa chỉ khác, bảo tồn đậm đặc chất liệu làng quê Bắc bộ ngay trên đất Pháp, 
không thể lẫn vào đâu được.  Đó là Monument Indochine, một tòa bi đình hoàn toàn mang phong cách kiến 
trúc mái đình miền Bắc, tọa lạc giữa lòng thành phố Dinan.  Nhân dịp đón chào thiên niên kỷ mới vào năm 
2000, chính quyền thành phố Dinan đã cho dựng tòa bi đình này ở một quảng trường gần khu lưu niệm nhà 
thám hiểm Auguste Pavie để tưởng niệm những lính Pháp đã tử trận tại Việt Nam.  Bi đình làm bằng gỗ, 
lợp ngói liệt, do những tay thợ lành nghề ở Bắc Ninh thiết kế và thi công ở Việt Nam, trước khi tháo rời và 
vận chuyển sang Pháp bằng đường biển, trọng tải nặng đến 35 tấn.  Các thợ mộc Pháp của thành phố 
Dinan đã tuân thủ theo những chỉ dẫn của các nghệ nhân Bắc Ninh phục dựng nguyên trạng tòa bi đình 
ngay trên mảnh đất quê hương họ.  Riêng tấm bia được khắc từ một phiến đá Thanh Hóa, trang trí theo 
phong cách bi ký thời Lê.  Khi tôi đến thăm, trong bát nhang đặt trước bệ bia có rất nhiều chân nhang màu 
đỏ y như hồi ở Việt Nam.  Quả thật, người ta đã tạo ra giữa lòng đô thị của nước Pháp một không gian 
thuần Việt, với khu vườn tre rủ bóng xuống mái đình cong như mũi hài, với mùi nhang trầm quyện với mùi 
hương của những đóa vạn thọ.  Tất cả chỉ nhằm một mục đích 'bảo tồn ký ức Việt Nam'. 

 

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi những người lính Pháp cuối cùng rời khỏi 
Việt Nam.  Song một phần tâm tưởng của họ vẫn gắn liền với quá khứ buồn nhiều hơn vui ở Việt Nam và 
Đông Dương.  Bảo tồn những ký ức của dĩ vãng là một cách để tưởng niệm, cảm thông và chia sẻ, để mọi 
người không quên những ảnh hưởng dù là tiêu cực của Pháp tại những vùng đất mới vừa được chinh phục 
này.  Đó là thông điệp mà nhà học giả Auguste Pavie cùng những người đồng hương của ông ở thành phố 
Dinan cổ kính và xinh đẹp, đã và đang gửi tới những thế hệ mai sau sinh ra và lớn lên tại Pháp. 

Hình bóng quê nhà mà tôi thoáng gặp ở những địa điểm bất ngờ nhất như Dinan khiến tôi phải suy 
nghĩ nhiều về những mảnh đời tỵ nạn nhỏ bé.  Từ sau ngày miền Nam bị mất, họ đã phải rời xa chốn làng 
mạc, quê hương yêu dấu để đi tìm cuộc sống tự do nơi xứ người.  Đời tôi đã nhiều phen rong ruổi bước 
chân du mục trên khắp nẻo đường thế giới, từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây.  Nhưng mỗi khi tình cờ bắt 
gặp dấu tích 'ao ta' lưu lạc nơi đất khách là tôi vẫn không nén được những giòng xúc cảm dạt dào dâng lên 
từ tận đáy tim.  Tha hương mà 'ngộ' đồng hương thì còn gì vui bằng, nhưng đồng thời cũng bùi ngùi buồn 
tủi cho những số phận éo le, vì thời cuộc đã bắt họ phải 'khóc cười theo mệnh nước nổi trôi', sống lưu vong 
nơi xứ lạ, không bà con, không người thân thích.  Chính những cuộc gặp gỡ tình cờ đó nhiều khi đã để lại 
những dấu ấn khó quên một cách thật bất ngờ.  Và lòng thầm mong mai này, người Việt chúng ta sẽ có dịp 



hát với nhau những lời ca tình tự mà nhạc sĩ Phạm Duy đã từng sáng tác khi đất nước chuẩn bị chia đôi, 
cách đây đã trên nửa thế kỷ.  Mong lắm thay! 

Tôi yêu tiếng nước tôi, 
Từ khi mới ra đời, người ơi! ... 

Tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, 
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi ... 

Làm sao chắp cánh chim ngàn, 
Nhìn Trung Nam Bắc xếp hàng mến nhau.(Phạm Duy: Tình ca) 

 

Cựu đế đô Rouen – Dấu trăm năm gieo ngàn tiếng chuông ngân 
 

                          Ta cầu khẩn như một lòng tín mộ, 
Nhạc tim ngây phấp phới tiếng trăm chuông.(Huy Cận: Bi ca) 

Rouen là thành phố mà chỉ một lần dừng chân đến thăm tôi bỗng nhớ Việt Nam da diết.  Cách Kinh 
thành ánh sáng 120 cây số về hướng Tây Bắc, Rouen là thành phố thuộc vùng Normandy với giòng sông 
Seine uốn lượn nên thơ.  Nhờ địa thế xa cách, tách rời khỏi sự vội vã, hối hả, tất bật ở Ba Lê, nhịp sống ở 
Rouen ẩn sau những gò đất phủ đầy cây xanh, hoa lá, ẩn dưới những gian nhà gỗ áp gạch lên tường xây 
theo lối cổ, như chậm hẳn lại, nhẹ nhàng, trong lành, có nét tương đồng với vẻ đẹp thơ mộng bên bờ sông 
Hương như cố đô Huế của đất nước Việt Nam chúng ta vậy. 

Rouen hiện là một trong 8 đô thị lớn nhất nước Pháp với mật độ dân số trên nửa triệu người, nếu 
tính luôn các thị trấn lân cận.  Thành phố này trước kia vốn là chốn đế đô của phiên quốc Normans thống trị 
vùng này qua ngót 4 thế kỷ (thế kỷ 11-15).  Bộ tộc Normans đã từng chiếm lĩnh nước Anh làm nước chư 
hầu thần phục họ trong suốt thời gian dài.  Vì thế, cho đến nay nhiều cư dân vùng này vẫn cho rằng cựu đô 
Rouen mới là thủ đô chính thống của nước Pháp và của cả tiểu quốc Normans cổ xưa huyền thoại, lưu 
danh sử sách.  Rouen hiện là tỉnh lỵ của tỉnh Normandy, và là một phần chính của vùng đô thị tây bắc nước 
Pháp.  Lập nên từ thời đế chế La Mã cách đây hơn 2 ngàn năm trước, Rouen đã từng bị bom đạn tàn phá 
tan hoang lúc Chiến Tranh Thế Giới lần thứ 2 kết thúc.  Nhưng thật may mắn, vẫn chừa sót lại vài ngàn 
gian nhà gỗ cổ cùng một số đài kỷ niệm nằm rải rác trong thành phố.  Và quan trọng nhất là tất cả nhà thờ 
với tháp chuông cao vút đều được bảo tồn nguyên vẹn, liên tục trùng tu qua nhiều thế hệ, nhằm cố gắng 
gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Normans cho con cháu mai sau.  Để từ đó văn hào 
Victor Hugo đã gọi Rouen là Thành phố trăm gác chuông, nói lên lòng sùng đạo của người dân thị thành, 
đồng thời mang lại vẻ đẹp không đâu có được cho thành phố.   

Nổi bật nhất trong trăm gác chuông là nhà thờ lớn Đức Bà Rouen (Cathédrale Notre-Dame de 
Rouen) được xây dựng từ thế kỷ thứ 12, là công trình lâu đời nhất trong số các kiến trúc cổ ở Rouen.  Tháp 
chuông ở đây từng nắm giữ kỷ lục cao nhất nước Pháp cho đến năm 1880 mới bị thay thế bởi tháp Eiffel ở 
Ba Lê, với chóp tháp cao hơn 150 thước.  Ai ghé thăm Rouen cũng đều muốn xếp hàng trèo lên đỉnh tháp 
chuông cao chót vót này để được dịp phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh cựu đô Rouen cho thỏa thích.  
Trong những năm 80 và 90 của thế kỷ 19, họa sĩ Claude Monet, từ ngôi biệt thự vườn ao ở làng Giverny 
cách Rouen vài mươi cây số, đã thường xuyên đến đây để vẽ nhà thờ Rouen với những góc nhìn, sắc sáng 
khác nhau.  Hai mươi cái nhìn về nhà thờ Rouen là tên bộ sưu tập nổi tiếng của nhà danh họa, được các 
tay săn lùng cổ họa định giá 40 triệu tiền euro cho mỗi bức trong bộ tranh.  Năm bức trong số 20 bộ tranh 
vô giá đó hiện đang trưng bày tại bảo tàng D'Orsay ở Ba Lê mà tôi đã có dịp vào xem.  Bảo tàng nghệ thuật 
Rouen chỉ sở hữu có một bức độc nhất, nhưng lại là bức đẹp nhất trong bộ tranh cùng chủ đề do Monet vẽ. 

Vì Rouen là đất nối nghiệp đế vương suốt 4 trăm năm trị vì của vương triều Normans, nên hầu hết 
các lăng mộ quận công xứ Normandy đều được tập trung về một nơi trong khuôn viên nhà thờ lớn Rouen.  
Quận công là tước vị cao nhất do đức Giáo Hoàng phong cho giới quý tộc cai trị một tiểu quốc xưa kia.  
Người Tây phương có tục hay đào hang động, chôn cất các bậc vua chúa, danh nhân của họ nằm sâu dưới 
lòng nhà thờ, để các thần dân ngày ngày ra vào chiêm ngưỡng, cầu nguyện cho chóng được siêu thoát lên 
cõi thiên đường, sớm hưởng nhan thánh Chúa.  Mỗi lăng mộ đều có khám thờ riêng, phân theo hình vòng 
cung chung quanh khu vực phía sau cung thánh, là phần thanh tịnh và trang nghiêm nhất của nhà thờ.   

Ở Rouen, truyền thống này bắt đầu có từ phần mộ tổ của quận công Rollo, là vị thượng thủy tổ gốc 
người Viking đến từ xứ Bắc Âu đã khai sáng ra vương triều Normans tại đây từ năm 915.  Sau khi ông chết 
vào năm 931, di hài được an táng trong hầm mộ đặt bên dưới bàn thánh mỗi khi cử hành thánh lễ.  Nằm 
dọc theo hai bên cung thánh là mộ  phần của các vị đế vương khác, như mộ cụ tổ bà Poppa, phu nhân 



quận công Rollo đặt ở kế bên, mộ của quận công William Trường Kiếm, Hoàng hậu Matilda trị vì Anh quốc, 
Arthur quận công xứ Brittany.  Đặc biệt hơn cả là phần mộ chứa quả tim dũng cãm thiện chiến của Richard 
Sư Tử Tâm (Richard The Lion Heart), người anh hùng đã thống lãnh đạo quân thập tự giá các nước Âu 
Châu sang thánh địa Do Thái đánh đuổi loạn quân Hồi giáo vào thế kỷ thứ 12.   

Ngoài ra còn có vô số những hộc nhỏ đựng di cốt của những danh nhân quá cố được ghép vào 
tường đá hai bên nhà thờ.  Trong đó có một hộc lớn khoét đá hoa cương đen tuyền thường thu hút sự tò 
mò từ phía các du khách.  Đó là mộ của John Plantagenet, hay còn được biết đến dưới tên John Lancaster, 
quận công xứ Bedford và là người đã ra lệnh thiêu sống vị thánh nữ Jean D'Arc trong cuộc chiến đấu với 
người Anh.  Nhờ công lao đó mà ông này đã được phong lên làm linh mục chính xứ, cai quản nhà thờ 
Rouen.  Mộ của ông sau này đã bị phá hủy trong phong trào nổi dậy của giáo phái Thệ Phản (Calvinists) 
vào thế kỷ thứ 16, nhưng người ta vẫn gắn tấm bia nhỏ lên trên mặt mộ để ghi nhớ sự kiện trên. 

Có thể nói mỗi một ngôi nhà mồ chôn trong nhà thờ Rouen là một tác phẩm nghệ thuật, phản ánh 
khiếu thẩm mỹ của chủ nhân ngôi mộ, cùng bối cảnh văn hóa xã hội mà họ đã trải qua.  Có mộ trang trí đơn 
giản, thể hiện đức tính cần kiệm, thanh liêm của các vị quan quân yêu dân yêu nước.  Nhưng cũng có ngôi 
thật rực rỡ, hoành tráng, nói lên phần nào nếp sống xa xỉ của các tầng lớp cao nhất trong xã hội.  Có những 
ngôi mộ đôi thật độc đáo, phía trên mỗi ngôi mộ đó đều có hai pho tượng nằm của hai vị quận công, cùng 
các bà phu nhân điêu khắc tinh xảo, tô son đánh phấn nhìn y như thật.  Họ trông thật xinh đẹp, thánh thiện, 
trong tư thế của các thiên thần như trong các bức ảnh thánh.  Người dân nơi đây hẳn đã coi họ và cả các 
phu nhân của họ như những vị thánh tinh thần của mình.  Họ thực sự là những vị anh hùng trong tâm trí 
của người dân vùng đất đế đô ngàn năm văn hiến này. 

Nói về nhà thờ, ở châu Âu bất kể thành phố lớn nhỏ nào cũng đều có nhà thờ.  Nếu như ở nông 
thôn Việt Nam, ta luôn thấy cây đa, giếng nước, mái đình, chùa miếu trong làng thì ở Tây luôn có nhà thờ, 
trường học nằm kế bên quảng trường ngay tại trung tâm các thành phố tỉnh lẻ.  Nhà thờ luôn có vẻ uy nghi, 
hùng vỹ và hấp dẫn người xem về kiến trúc cũng như về cách bài trí.  Ngoài ra, còn có sự linh thiêng, trang 
trọng, nhất là mỗi khi cả đoàn cha đạo và các con chiên họp nhau cử hành thánh lễ.  Chúng ta có thể phân 
biệt nhà thờ châu Âu theo các kiểu dáng với những danh xưng khác nhau như sau: basilica (basilique), 
cathedral (cathédrale), church (église), và chapel (chapelle).  Basilica là nhà thờ lớn hay vương cung thánh 
đường xây theo kiểu Chính Thống giáo La Mã, thường chỉ có ở những thành phố lớn hay thủ đô một nước, 
như nhà thờ Thánh Tâm ở Ba Lê (Basilique Sacré Coeur) chẳng hạn.  Cathedral là kiểu nhà thờ chính tòa 
mà thường mỗi thành phố chỉ có một cái, như nhà thờ Đức Bà Ba Lê (Notre Dame de Paris) là một ví dụ 
điển hình.  Church là nhà thờ giáo xứ thông thường.  Trong các thành phố lớn có thể có nhiều nhà thờ giáo 
xứ lớn nhỏ, thành phố nhỏ cấp xã huyện cũng có thể có vài cái.  Còn Chapel chỉ là nhà nguyện, là nơi 
người ta đến cầu xin Đức Chúa, cầu xin Đức Mẹ điều gì đó trước bàn thờ thánh. 

Có thể nói, nhà thờ chính là nơi sạch sẽ, tôn nghiêm và an toàn nhất trong xã hội phương tây.  
Trong nhà thờ, không ai vứt rác hay để chó phóng uế như ở ngoài phố.  Vào nhà thờ, ai cũng phải chú ý 
nhỏ giọng, không bước nặng chân hay chạy đuổi nhau.  Và cũng hiếm khi hoặc chưa bao giờ người ta 
khủng bố hay gây bạo loạn ngay trong nhà thờ.  Như vậy nhà thờ chính là nơi dành cho con người lòng tin, 
sự sùng kín đối với đấng tối cao.  Về phương diện thẩm mỹ, nhà thờ là một công trình kiến trúc tiêu biểu 
nhất của các thành phố tây phương, với những ô cửa kính lắp màu đặc sắc, những bức tranh thánh cổ đẹp 
như huyền thoại, những vòm cong mê hồn và những cổ vật như đồng hồ quả lắc có số La Mã, đàn, đèn, 
chân nến thật quý giá.  Nhà thờ trong ý nghĩa ấy chính là kết tinh những nguyên lý sống, những giai thoại, 
những kiến thức sâu xa, làm cơ sở cho nền văn hóa châu Âu.  Các ngày lễ hội ở Tây phương hầu hết đều 
có nguồn gốc tôn giáo, như Giáng Sinh, Lễ Tạ Ơn, Lễ Phục Sinh. 

Ngoài trăm nóc chuông từng đi vào văn học sử ra, Rouen còn nổi tiếng với nhiều di sản độc đáo 
khác, như đồng hồ thiên văn Gros Horloge có từ thế kỷ 14 với một kim chỉ giờ duy nhất.  Để rồi từ đó người 
ta đồn đãi nhiều chuyện bí ẩn liên quan đến việc gắn thiếu kim chỉ phút trên cây đồng hồ.  Rouen cũng nổi 
tiếng là có nhiều bảo tàng, trong đó thú vị nhất có lẽ là bảo tàng nghệ thuật, nơi trưng bày bộ sưu tập gốm 
sứ lớn nhất Pháp từ thời xa xưa (Musée des Beaux Arts de Rouen).  Rouen còn được biết đến như là 
thành phố nghệ thuật và lịch sử, bởi nơi đây hàng loạt danh nhân kiệt xuất đã từng sinh sống: văn hào 
Gustave Flaubert – tác giả tiểu thuyết Madame Bovary diễm tuyệt, kịch tác gia Pierre Corneille, họa sĩ 
Theodore Gericault – tác giả bức tranh Chiếc bè Méduse, tay đua xe đạp Jaques Anquetil năm lần đoạt giải 
nhất Tour de France, Jacques Rivette, đạo diễn phong trào Làn sóng mới trong điện ảnh. 

Tương truyền từ năm 1914, toàn bộ bản thảo tiểu thuyết Madame Bovary dày trên 4 ngàn trang của 
Gustave Flaubert, gồm các đề cương, nháp gạch xóa, đã được cháu gái ông là Caroline Franklin Groult 
chuyển cho tòa thị chính Rouen lưu giữ.  Và suốt 87 năm qua, nhiều thế hệ chính quyền tiếp nối đã cẩn 
thận gìn giữ di sản này trong thư viện thành phố.  Cho đến khi trường đại học Rouen đề xuất dự án đưa 
chúng vào khai thác vào năm 2001, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của độc giả toàn cầu.  Sau nhiều 
năm chuẩn bị, trang mạng cuối cùng cũng đã hoàn thành vào tháng 4 năm 2009, ghi thêm một kỳ công gìn 
giữ văn hóa của Rouen.  Một nhà văn, 87 năm tại thế, 4 ngàn trang bản thảo.  Những con số khiến ta phải 
bàng hoàng, rung động. 



Quan trọng hơn hết, nơi đây, trong bối cảnh cuộc chiến trăm năm giữa Anh và Pháp, nữ thánh Jean 
d'Arc đã bị tòa án giáo hội giam giữ và thiêu sống năm 1431, mà dấu tích còn lại hôm nay là quảng trường 
Vieux Marché, nơi được lập giàn thiêu sống, đài tưởng niệm và ngôi nhà thờ hình khoang tàu lật ngược 
mang tên bà.  Đầu những năm 1980, để khôi phục 'những bến tàu xưa một thời nhộn nhịp', thành phố cảng 
Rouen quyết định tổ chức lễ hội Armada, là lễ hội tàu thuyền thường niên thu hút nhiều triệu du khách khá 
giả đến với thành phố. 

Đọc tới đây, chắc bạn đọc đã mường tượng ra phần nào vẻ bảo thủ cố hữu, đôi khi ương bướng, 
ngoan cố không chịu đổi mới, của một cố đô phồn hoa, trưởng giả một thời.  Đi dạo trong thành phố thường 
cho ta một cảm giác hoài cổ đến nao lòng.  Vẻ lịch lãm, hào hoa pha chút đài các của một thời hình như 
vẫn tồn tại cùng năm tháng.  Điều này khiến cho một số đông du khách hết sức ngưỡng mộ khi đến thăm 
Rouen, vì bề dày của những di sản văn hóa riêng nơi đây cũng có, và vì tâm thức ít biến đổi theo thời thế 
của người dân Rouen cũng có.  Nhưng bên cạnh đó là không ít những lời phê phán thiếu hiểu biết từ một 
thiểu số vô ý thức, cho rằng người dân Rouen thường tỏ ra kiêu hãnh, lạnh lùng về một quá khứ hào hùng, 
oanh liệt của một thời đã qua.  Tôi thấy quan niệm của nhóm phê bình này hình như có phần hơi quá khắt 
khe, cố chấp.  Theo tôi, tuy họ thích sống hướng nội, quan tâm đến chất lượng cuộc sống nhiều hơn là 
những giá trị vật chất phù phiếm bên ngoài, có lòng hoài cổ, ít xã giao và không mấy nhiệt tình, vồn vã với 
người lạ.  Nhưng dẫu sao họ cũng vẫn là người tốt và gây được ấn tượng sâu sắc nơi người đối diện, và sẽ 
trở nên cởi mở hơn một khi đã quen thân lâu ngày. 

Như đã nói ở trên, người dân Rouen nổi tiếng khắp nước Pháp về sự riết róng giữ gìn di tích của 
họ.  Giống như kiến trúc chung của toàn vùng Normandy, nhà cửa ở Rouen cũng được xây theo kiểu tường 
gỗ chèn gạch đá ong rắn chắc.  Theo thống kê, hiện nơi đây vẫn còn khoảng 2 ngàn ngôi nhà giữ được 
phong cách đặc thù này, trong đó phần lớn đã được trùng tu lại dưới sự kiểm soát gắt gao của chính phủ.  
Tôi rất thích ngắm nhìn những ngôi nhà cổ ở đây, in đậm dấu ấn của thời gian với lối kiến trúc mộc mạc 
đơn sơ, những bức tường đã ngả màu ố vàng vì dãi dầu mưa nắng.  Những khung cảnh này như gợi nhớ 
về một dĩ vãng hào hùng xưa kia.  Hình như ở đây người ta mong muốn quá khứ luôn song hành với hiện 
tại thì phải, là một phần nhịp thở không thể thiếu trong đời sống người dân thành phố? 

Nhà dân còn vậy, huống chi là các kiến trúc công cộng thuộc quyền sở hữu của giới lãnh đạo địa 
phương.  Tất cả đều được bảo tồn đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ trường mỹ thuật, cho đến tòa án, các chi 
nhánh tiệm ăn McDonald's nằm dọc trên phố.  Chỉ có điều, nếu bạn là người yếu bóng vía, chắc chắn bạn 
sẽ rợn người khi bước vô trường mỹ thuật, bởi khu nhà gỗ rộng mấy ngàn mét vuông này đã từng là hố 
chôn tập thể bệnh nhân dịch hạch trong thế kỷ thứ 14.  Sau đó nó trở thành kho chứa xương cốt với chi chít 
tranh khắc đầu lâu xương xẩu treo lố nhố trên vách trường mỹ thuật. 

Thay vì háo hức tìm lý do xem ra chính đáng để xóa xổ khu nhà ma ám, tận dụng 'đất vàng' như 
cách tính khôn ngoan của các nhà địa ốc xứ ta, Rouen đã cố tình giữ nguyên di tích, biến nơi đây thành 
trường mỹ thuật lừng danh thế giới.  Lòng tồn cổ của Rouen còn nhận thấy ở khắp nơi trên hè phố.  Đó là 
dãy tiệm ăn McDonald's với hai màu vàng, đỏ hiên ngang xuất hiện khắp chốn, nhưng cũng phải khép nép 
chịu lép vế nhập gia tùy tục, tuân phục theo phong sắc một Rouen bé nhỏ.  Đó là ngôi tòa án đồ sộ, nơi 
người ta cương quyết không ... trám lại các vết đạn lem nhem trên vách.  Cái lem nhem khiến ta phải bật 
cười, nhói đau. 

Tôi biết có ai đó sẽ lớn tiếng gọi Rouen là thành phố bảo thủ hay vô số danh từ khiếm nhã khác.  
Thưa không, Rouen vẫn không ngừng phát triển, xây dựng đấy chứ.  Bạn sẽ gặp ở đây rất nhiều kiến trúc 
giao thoa kim cổ, trong đó dấu tích hôm qua, dù nhỏ, vẫn kiêu hãnh tồn tại, hội nhập vào sắc thái của cuộc 
sống hiện đại hôm nay thật đằm thắm, đáng yêu.  Dù đã công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những quán bar 
và cà phê vỉa hè mọc lên san sát, giúp mang lại hơi thở mới vào nét trầm mặc thủ cựu nơi đây.  Nhưng 
không vì thế mà làm mất đi những giá trị văn hóa truyền thống mang cốt cách không hòa tan của người dân 
cố đô. 

Đi du lịch đối với tôi bao giờ cũng phải có chuyện ăn uống đi kèm thì mới đáng gọi là 'đi tới nơi, về 
tới chốn'.  Nếu không tự mình nếm thử món ngon đặc sản của từng nơi mình đã lê gót bước qua thì kể như 
là đã giảm đi mất phân nửa nỗi háo hức của thú đi du ngoạn vậy.  Các bạn có biết Rouen nổi tiếng khắp 
Pháp về món gì không?  Chắc hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên lắm, khi biết đó là món chocolate.  Chocolate có 
nguồn gốc từ châu Mỹ La Tinh, được nhập vào châu Âu qua trung gian đám cướp biển hoành hành ở vùng 
biển Caribbean ở Trung Mỹ.  Từ đó giới quý tộc ở châu Âu mới bắt đầu mê chocolate, đem đổi cả gia sản 
chỉ vì một miếng chocolate bé tí xíu.  

Riêng chocolate ở Rouen đã có truyền thống từ những ngày cướp bóc hãi hùng ấy, được làm theo 
phương pháp nhào nặn cổ truyền chứ không sử dụng các loại máy móc công nghệ hiện đại nào khác như 
các sản phẩm chocolate của Bỉ hay Thụy Sĩ.  Vì lý do đó mà số lượng làm ra phân phối rất hạn chế, nên 
nhiều khi phải đến tận lò sản xuất mới có loại ngon thượng hạng.  Chocolate Bỉ và Thụy Sĩ được biết đến 
nhiều trên thế giới vì ít hao tốn nhân lực nên giá bán ngoài thị trường không đắt lắm, hợp với túi tiền của 



dân lao động.  Nhưng cũng chính vì thế mà dân ghiền chocolate lại chuộng các loại nhãn hiệu thủ công do 
các tay nghề lão luyện ở Rouen bào chế hơn. 

Chocolate Bỉ có ưu điểm là rất phong phú đa dạng, nhưng vỏ thì thô dày và có vị hơi đắng do đổ đặc 
loại dầu thực vật béo ngậy.  Còn chocolate Thụy Sĩ vị thanh hơn, ít chất béo mà lại quá ngọt, cách trình bày 
đơn điệu đối với một số khách kén ăn.  Tuy mỗi người một gu khác nhau, nhưng tựu chung chỉ có loại 
chocolate của Rouen là hội đủ độ mỏng mịn như tờ giấy và tan đều trong miệng của miếng chocolate.  
Cộng thêm kiểu cách hoa mỹ, trình bày như một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi nhiều công đoạn làm bằng tay 
lắm công phu của các nghệ nhân có tay nghề cao.   

Chẳng thế mà từ ngàn xưa, thổ dân châu Mỹ đã tôn thờ chocolate như một loại nước uống thần 
thánh chuyên dành để dâng cúng trong các dịp lễ hội tế thần trên những ngọn Kim tự tháp nằm sâu giữa 
rừng già bí ẩn.  Trước kia người ta chưa cô đọng được chocolat như hiện nay, vì vậy họ uống chất lỏng 
như uống cà phê.  Mấy bình đựng chocolate thời xưa rất đẹp, toàn làm bằng sứ tráng men trắng hết cả, 
được các chủ tiệm bày trong các khung tủ kính làm kỷ niệm về thời hoàng kim của giới làm chocolate.  Bí 
quyết tạo nên vị ngon, độ mỏng mịn của chocolate đều phụ thuộc vào kỹ thuật tách cacao ra khỏi hạt.  Sau 
đó đem nghiền nhỏ rồi được tách thành hai loại bơ cacao và bột đen cacao khác nhau.  Càng tách kỹ thì 
chocolate càng ngon và mịn.  Từ đó mới phân chế ra thành 3 loại vỏ chính yếu của chocolate.  Muốn có vỏ 
chocolate đen thì chỉ việc cho bột đen cacao và bơ cacao vừa mới tách ra trộn ngược trở lại là xong.  Nếu 
đem hai thứ hòa chung với sữa thì ra loại thứ hai là chocolate sữa, còn nếu trộn sữa với bơ cacao không 
thì thành ra loại vỏ thứ ba là chocolate trắng. 

Kể cũng buồn cười, tách ra rồi lại trộn lại.  Nhưng đó chính là bí quyết của nghề chocolate, và bơ 
cacao nguyên chất đắt gấp trăm lần các loại dầu hóa chất khác, vì nó tạo vị béo mịn, tan đều của miếng 
chocolate.  Khi bạn nhìn vào thành phần của miếng chocolate, loại ngon phải là loại 100% bơ cacao, nghĩa 
là không dùng thêm một loại dầu thực vật nào khác.  Nguyên liệu dùng để sản suất chocolate đơn giản chỉ 
có thế, nhưng mỗi cửa hàng đều có cách pha trộn khác nhau.  Ngoài ra, họ còn nhồi thêm vô số các loại 
nhân nhị vào giữa miếng chocolate tạo nên rất nhiều loại mùi vị phong phú cung cấp cho thị trường tiêu thụ. 

Ở Rouen có hàng trăm cửa hàng chocolate lớn bé khác nhau, trong đó có không ít là chi nhánh của 
các thương hiệu phổ thông trên thế giới.  Nhưng, như các cụ thường nói, muốn ăn ngon thì phải chịu khó lê 
chân đến những tiệm nhỏ xập xệ vẫn tuân thủ theo phương pháp thủ công cổ truyền.  Những cửa hàng này 
thường có mặt tiền cũ kỹ, không có thương hiệu, không màu mè khoa trương, không cho ăn thử để chiêu 
dụ khách hàng.  Ấy vậy mà tiếng lành vẫn đồn xa đến tận xứ Úc nơi tôi đang sống, về cửa hàng có cái tên 
rất bình dân quê mùa này.  Đó là cửa hàng La Chocolatière, nằm sâu trong một ngõ hẻm chật hẹp của khu 
phố Rouen cổ.  Bước vào cửa tiệm thì ôi thôi, nhà cửa thì xưa cũ, tường dán giấy hoa nhiều chỗ đã sờn 
rách, trần nhà đã bao năm qua không được sơn phết lại, sàn gỗ, cầu thang cũng gỗ, phát ra tiếng kêu ọp 
ẹp.  Vậy mà kẻ ra người vào nườm nượp, kiên nhẫn xếp hàng chờ đến phiên mình mua vài miếng 
chocolate ra ghế ngồi nhâm nhi bên tách chocolate pha sữa nóng hổi. 

Tôi cũng xếp hàng chọn một khay đủ các loại bày bán trong tủ kính để nếm thử, vì sợ lấy một hộp 
đã chuẩn bị sẵn sẽ không đúng ý mình.  Đem ra bàn ngồi ăn cho cả nhà cùng thưởng thức mới đã cơn 
thèm làm sao.  Tôi thấy 3 loại vỏ liệt kê ở trên có màu sắc khác nhau nhằm dễ phân biệt khi chọn mua: 
fondant (loại đặc màu đen), au lait (pha sữa có màu nâu), blanc (màu trắng).  Về nhân thì có rất nhiều loại: 
praliné nhồi nhân tương đối cứng như các loại hạt dẻ, hạt đậu phọng; nhân bánh kẹp wafer; liquer nhồi 
rượu; ganache nhân hơi mềm có pha chút rượu; creme fraiche nhân kem; nhân bọc đường maspin.  Đặc 
biệt nhất là mấy bức tượng bé tí hon làm bằng chocolate đủ mọi hình người, thú vật trông rất dễ thương.  
Nghe nói chỉ có mấy lão nghệ sĩ nhiều năm trong nghề mới làm nổi mấy bức tượng như thế, và hàng năm 
đều tổ chức các cuộc so tài điêu khắc trên chocolate giữa các cửa hàng với nhau. 

Đang ngồi ăn chợt nghe có tiếng xì xào rộ lện từ một góc cửa hàng.  Thì ra người ta đang bu quanh 
xem một anh làm kẹo kéo kiểu gia truyền.  Cả cây kẹo vừa to vừa dài được anh ấy đeo bao tay cho khỏi 
dính, vần như vần bột mì, bên cạnh có một chị đứng cắt kẹo, động tác thật nhịp nhàng.  Cảnh anh chị đứng 
biểu diễn này làm tôi nhớ đến mấy chú bán kẹo kéo rong ở khu xóm hồi tôi còn bé quá đi mất.  Trải qua biết 
bao nhiêu tang thương biến đổi, chẳng biết trẻ con Sài Gòn bây giờ có còn háo hức chạy theo xe kẹo kéo 
mua về nhai chóp chép như tôi ngày đó hay không nhỉ?  Đúng là: 

 

Người xưa cảnh cũ, nào đâu tá? 



(Bà huyện Thanh Quan: Chùa Trấn Bắc) 

 

 

Mới ngày nào chửa biết cái chi chi, chợt ngoảnh lại kịp soi bóng mình trong gương thì trên đầu mái 
tóc đã điểm sương.  Thôi, không dám nghĩ đến nữa, kẻo thấy mình già đi theo năm tháng thì lại càng buồn 
thêm!  Ngay bên cạnh chỗ anh kẹo kéo là một cái tháp phun chocolate cao nghệu, tuôn ra như suối mới 
càng thấy hâm mộ ghê.  Lòng nhủ lòng rằng sau này nếu có dịp mình làm đám cưới với cô đào tơ nào đó 
mơn mởn cái xuân xanh, tôi nhất định sẽ thay cái bánh gateau bằng cái tháp này, ấn tượng kinh khủng! 

Vào thưởng thức viên chocolate ở đây rồi mới thấy các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới mua 
ngoài siêu thị hãy còn thua xa lắm.  Chẳng qua là mấy thương hiệu này biết cách kinh doanh lấy lời, nhờ 
mấy ông chủ tháo vát ban đầu đã nghĩ cách phát triển được thương hiệu xuất khẩu ra các nước và dần dần 
tiến tới sản xuất công nghiệp.  Thuộc nhóm này có các thương hiệu chocolate Bỉ như Marcolini, Godiva, 
Leonidas, Neuhaus, Galler, hoặc Lindt, Nestlé hay Toblerone của Thụy Sĩ.  Ngay cả loại đắt nhất (khoảng 
60 euro/kg) và được dân Bỉ đánh giá cao nhất là hiệu Marcolini cũng không bằng.  Còn nhãn hiệu Godiva 
trước ở Bỉ là loại chocolate khá bình dân, nhưng họ lại thành công ở ngoại quốc, nên trước đây giá Godiva 
chỉ ngang Neuhaus và hơn Leonidas chút xíu, mà bây giờ họ nâng giá lên gấp đôi, khoảng trên 50 euro/kg.  
Godiva trang trí kẹo, hộp và cửa hàng rất đẹp.  Dân Bỉ chê loại này đắt hơn chất lượng và ông chủ Godiva 
đã chịu hy sinh thị trường nội địa để nhắm đến thị trường quà tặng quốc tế có lợi nhuận hơn nhiều. 

Neuhaus và Galler là hai hiệu chocolate Bỉ tiếp theo, giá trong khoảng 30-40 euro/kg.  Neuhaus chỉ 
bán ở cửa hàng riêng của hãng, còn Galler thì bán song song cả ở siêu thị.  Nhưng ở siêu thị chỉ bán sản 
phẩm thỏi dài chứ không bán theo viên như tại cửa hàng.  Leonidas là chocolate bình dân của Bỉ vì giá rẻ 
(19 euro/kg), có thể mua ăn hàng ngày được.  Còn nhãn hiệu phổ biến nhất ở Bỉ là C'ôte D'Or với biểu 
tượng hình con voi bây giờ đã bị công ty Mỹ mua lại cổ phần.  Chocolate Thụy Sĩ thì bình dân nhất luôn là 
nhãn hiệu Lindt và Nestlé bày bán khắp nơi, đặc biệt là loại chocolate sữa nhân hạt dẻ (hazelnut) được ưa 
chuộng hơn cả.  Còn một hiệu nữa cũng nổi tiếng của Thụy Sĩ là Toblerone, có hình tam giác tượng trưng 
cho hình ảnh đỉnh núi tuyết của xứ này. 

Ăn chầu chocolate xong, cả nhà mới tà tà bách bộ ra xe chở đến phi trường, và không quên mua vài 
hộp nhỏ để dành lên máy bay ăn cho đỡ nhớ.  Tới thăm Rouen lần này, tôi như hiểu ra được phần nào sức 
mạnh của Thiên Chúa giáo và ít nhiều lý giải được ý thức bảo tồn những di tích lịch sử của người dân.  
Không phải bỗng dưng con người ta được khai hóa văn minh, dân chủ và bác ái.  Cần phải xây dựng một 
đức tin trên những cơ sở chân, thiện, mỹ.  Có thể nói nhà thờ đã từng làm được công việc giáo hóa đó 
trong lịch sử.  Với số lượng đông đảo con chiên và những người theo đạo Thiên Chúa, nhà thờ luôn có một 
lực lượng hùng hậu ủng hộ, trợ giúp đằng sau hậu trường, và sẵn sàng nhân rộng ản hưởng nếu cần.   

Khác với những nguyên tắc của Phật giáo về kiếp nhân sinh ‘sống gửi, thác về’, phó mặc cho tạo 
hóa an bài vận mệnh đời mình, tránh xa ‘tham, sân, si’, ‘hỷ, nộ, ái, ố’.  Các nguyên tắc Công giáo quan niệm 
con người là trung tâm của vũ trụ, và cuộc sống chính là những cơ hội để con người được tận hưởng, 
được nghĩ đến mình trước khi nghĩ đến người khác.  Trong chừng mực nhất định, Phật giáo đề cao sự khổ 
hạnh, ẩn dật, quên mình trong cõi vũ trụ vĩnh hằng.  Còn phía Công giáo thì tôn vinh, quảng bá con người, 
lấy con người làm trung tâm.  Đó mới chính là nguồn gốc của sự khác biệt giữa hai nền văn minh vật chất 
phương Tây và văn minh huyền bí đậm chất tâm linh phương Đông. 

Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ phải lên đường rời khỏi một nơi chốn mà tôi đã dừng chân ghé lại trong 
nửa tháng vừa qua.  Nghĩ thế nên tôi cố ghi vội vào trong tim óc những hình ảnh vui đùa dạo chơi của mình 
giữa một không gian Rouen tĩnh mịch, phủ kín một màu xanh của thông, của liễu, của ngói đỏ đã bạc màu 
vì năm tháng.  Đâu rồi những cảnh tín đồ chắp tay quỳ gối, vang vọng râm ran tiếng kinh cầu khẩn, nào tìm 
đâu thấy những quý nữ tu lặng lẽ quét lá ngoài sân gạch.  Và thấp thoáng nơi phía sau tấm rèm xưng tội là 
bóng những vị linh mục khoác chiếc áo dòng màu đen khiến tôi cảm thấy lưu luyến khi chuẩn bị rời xa chốn 



này.  Để rồi đây những gốc thông già cổ thụ cao vút, những mái vòm cong cong tựa như hàm rồng, và mùi 
hương hoa nhài tỏa ra thơm ngát nơi hang Đức Mẹ sẽ còn theo tôi cho đến suốt quãng đường trở về Úc 
châu đường xa diệu vợi. 

 

Kết Luận – Ngày rời Ba Lê, tôi đã để quên con tim 
Anh đi về anh nhớ, 

Bóng dáng người ở lại, 
Paris em yêu ơi! 

Anh nhớ em thật nhiều!(Đức Huy: Để quên con tim) 
Giấc mộng nào cũng có lúc tàn, cuộc vui nào cũng phải đến lúc nói lời chia tay.  Vài tuần ở chơi với 

Ba Lê, với Pháp, vụt qua rất nhanh.  Tiễn tôi ra phi trường là bầu trời xanh trong vắt của một chiều hè rực 
rỡ, hàng cây cổ thụ dọc theo các đại lộ rũ những tán lá giữa khoảng nắng xiên nhuộm vàng óng ánh.  
Nhưng níu giữ trái tim tôi ở lại Ba Lê là làn sương tím của những buổi chiều nhạt nắng, sắc tím nao nao của 
thảm hoa phi yến (violet) bên cạnh Viện bảo tàng Louvre, và màu phớt tím dịu dàng của những chiếc khăn 
lụa choàng lên mình các cô gái kiều diễm đất kinh đô.  Chợt ước mong mai này, nếu ai đó lần đầu đến với 
phố thị Sydney ở xứ Úc tạm dung nơi tôi hiện đang cư trú, hay xa hơn nữa là Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông 
một thời kỷ niệm gắn bó có nhau, thì cũng sẽ có được cảm xúc tương tự như khi tôi đến Ba Lê: lạ lẫm 
nhưng vô cùng quen thuộc, mới mẻ mà vẫn luôn cổ kính. 

Nếu có du khách nào đến thăm nước tôi mà bảo rằng không yêu thích Sydney, không mến cảnh Sài 
Gòn, thì ắt sẽ khó nghe lọt tai.  Nhưng nếu họ hỏi tôi yêu Sài Gòn ở những điểm nào thì đúng là khó nói rõ.  
Tôi nhớ lần đầu theo bố mẹ chạy loạn từ Huế vào Sài Gòn trong những ngày cuối tháng Tư năm 75 đen tối.  
Lúc ấy tôi hãy còn bé lắm, bố mẹ phải ẵm trên tay.  Từ bấy, hình ảnh Sài Gòn với bến Bạch Đằng, với nhà 
thờ Đức Bà, với Nhà Hát Lớn, với hồ Con Rùa, luôn luôn lung linh trong tôi, đẹp hơn thực tại.  Tôi cũng có 
thể kể ra đôi điều rõ rệt.  Chẳng hạn, Sài Gòn có những đường phố quanh thương xá Tax, đại lộ Công Lý 
mà có lẽ Ba Lê phải thầm ao ước, ghen tỵ: hè đường rộng thoáng, cây cổ thụ dàn hàng bên nhau, tàn cây 
hai bên đường với sang nhau, xe cộ và người đi trên đường như đi dưới vòm hang đan kết bằng lá xanh 
dịu mát.  Chẳng hạn, tôi yêu Sài Gòn mùa nắng hạ trước khi có những bài hát về mùa nóng Sài Gòn rất lâu: 

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, 
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. 

(Ngô Thụy Miên-Nguyên Sa: Áo lụa Hà Đông) 
Tuy nhiên, tôi yêu Sài Gòn chủ yếu không qua những gì hiển hiện trước mắt, mà do những gì thấm 

dần vào cõi sâu tâm tưởng nữa. 
Nhưng buồn thay, Sài Gòn yêu dấu của tôi bây giờ đang có nhiều biểu hiện thay da đổi thịt, đang vỡ 

da, khiến nhiều con dân sống xa nhà, về thăm thành phố không hài lòng, và còn buồn lòng nữa là đằng 
khác.  Cảnh quan và vệ sinh đô thị, trật tự đường phố, v.v..., nhất là những thứ 'tự do' không thấy ở Ba Lê 
hay ở bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới.  Đến thăm Ba Lê ra về mà lòng hãy còn ngơ ngẩn buồn nhớ 
khi so sánh với Sài Gòn ngày nay của chúng ta.  Nói theo ngôn ngữ nhà thơ Huy Cận: 

 
Tôi đến thăm về lòng vấn vương. 

(Huy Cận: Các vị La Hán chùa Tây Phương) 
'Vấn vương' rồi ước ao bởi đôi điều tâm huyết tự đáy lòng.  Trước hết, tôi ước ao những bãi rác tự 

phát biến mất bởi nó cứ như chướng ngại vật đập vào mắt du khách khi đặt chân đến Sài Gòn.  Những 
đống rác đổ ngay bên lề đường làm ô nhiễm môi trường, báo động đến mức du khách đi qua phải bịt mũi 
lại.  Đường xá thì xuống cấp trầm trọng, bùn lầy ngập nước khi mưa xuống, bụi bay mịt mù khi trời khô 
tạnh.  Hình như đường phố Sài Gòn không được người phu quét dọn hàng ngày nên lá cây úa vàng, khô 
héo, giấy loại, vỏ cam, vỏ bưởi, vỏ đồ hộp, và vô số các thứ rác khác cứ thoải mái phơi bày.  Lại thêm các 
bà bán hàng tiện đâu ngồi đấy, hàng bày ngay xuống lòng đường bít hết cả lối đi, bạt che mưa nắng thì cũ 
rách tả tơi.   

Sài Gòn đang dẫn đầu cả nước để chuẩn bị bước sang kỷ nguyên kỹ thuật vi tính, thì những điều 
ước ao trong tôi càng lớn dần thêm.  Sài Gòn chẳng ai tự hào hộ chúng ta, cũng như Ba Lê chẳng ai có thể 
hãnh diện thay người Pháp!  Quả là: 

Cảnh nào, cảnh chẳng đeo sầu, 
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 

Song nói thì nói thế thôi, đã sinh ra kiếp làm con cháu nước Nam, dù sướng, dù khổ, dù sang, dù 
hèn, suốt đời mình cũng vẫn là con dân đất Việt.  Đất nước người tuy có đẹp thật, vui thật, nhưng vẫn là 
của người: 

Vui là vui gượng kẻo là, 
Ai tri âm đó, mặn mà với ai? 

(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 



Phong cảnh ta dẫu tre gai bùn đất, nhưng vẫn là của ta: 
Ta về ta tắm ao ta, 

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn!(Ca dao) 
Tắm 'ao' nhà dù sao cũng thoải mái hơn là vùng vẫy ngụp lặn trong hồ bơi nhà người.  Đồng ý chứ, 

các bạn?  Và trong suốt chuyến bay trở về, Ba Lê như vẫn luôn đeo đuổi lấy tôi như bóng đi tìm hình, quyến 
luyến chẳng muốn rời xa.  Văng vẳng bên tai tôi là thứ giai điệu nhẹ nhàng như một lời trách cứ đáng yêu 
của người đẹp Ba Lê gợi cảm: 

Kỷ niệm bên em, anh đã gối đầu từng đêm, 
Ngày rời Paris, anh đã để quên cuộc tình.(Đức Huy: Để quên con tim) 

 
 
 
 

 
 

 

 


