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TIN NÀO MANG LẠI NIỀM VUI ? 
_____________________________ 

 

Như thói quen mọi năm, năm nay tôi đi Cần Giờ để đón Giao Thừa Giáp Ngọ. Ra khỏi Sàigòn, vượt 
thoát cái không gian náo động làm tôi cảm nhận được sự thoải mái, cho dù chiều 30 Tết, Sàigòn đã 
vắng vẻ nhiều, xe cộ đi lại dễ dàng và đường phố thoáng đãng hơn. Nói ra khỏi Sàigòn có vẻ khó nghe, 
vì Cần Giờ vẫn là một huyện của Sàigòn cơ mà, nhưng trong thực tế, Cần Giờ vẫn là một vùng xa xăm 
dù trung tâm Cần Giờ chỉ cách trung tâm Sàigòn trên dưới 40 cây số. 
 
Xa xăm vì nếp sống và mức sống rất khác nhau: một bên là thành phố ồn ào, hàng quán tấp nập kẻ ra 
người vào, những ngôi nhà cao ngất trời, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy quảng cáo khắp nơi; một bên là 
những rừng đước mênh mông, những con kênh chằng chịt, những nhà tranh vách đất hoặc phên lá, 
những ruộng muối trắng bệch trơ màu xơ xác.  
 
Thật ra những năm gần đây, nhất là khi con đường rộng thênh thang được mở ra, người ta đã thấy lác 
đác vài căn biệt thự kiên cố xuất hiện, cổng cao rào kín với vườn cây ăn trái như xác nhận “đẳng cấp” 
của gia chủ giữa vùng nghèo khó mạt cùng. Mặt khác, cái sang trọng của Saigon đang lan rộng ra theo 
nhiều chiều, theo hướng Cần Giờ nó đang liếm dần ra biển, phần nào khựng lại ở bên này bến phà Bình 
Khánh. Con sông Sàigòn bỗng dưng chỗ này rộng phình ra, con phà qua lại làm người ta có cảm giác 
hơi hướm của thế kỷ 19 vẫn còn vương vấn đâu đây, thuở chúng đã viết nên những chuyện tình lãng 
mạn vùng sông nước. 
 
Tôi “rời” Sàigòn qua những con phố đìu hiu… Ngang khu trung tâm, tôi chứng kiến những vạt hoa ế ẩm 
của chiều 30 trên các vệ đường, trên những mảng công viên, người bán đượm đầy vẻ lo âu trên gương 
mặt, quần áo xốc xếch, những vạt hoa cứ vậy như thấm đẫm nỗi buồn của người “đưa đò” cho nó. Tình 
hình buôn bán khá ế ẩm, không biết tôi có cảm nhận sai lầm không nhỉ ? 
Đêm Giao Thừa tôi ở cộng đoàn Cần Giờ, ngồi ăn cơm chiều nói chuyện với nhau, tôi đã trở thành mồi 
ngon cho loài muỗi đói, nó xông ra từ những bụi đước, lao thẳng đến, ghim vào da thịt như những chiếc 
phi cơ chiến đầu cảm tử lao vào mục tiêu. Cảnh giác với đôi chân thì chúng lại tìm cách xuyên qua cả 
quần áo, chỗ nào cũng thấy bị nó tấn công. Anh em ở vùng khó khăn, tắm bằng nước nhiễm phèn, da 
thịt ai cũng bóng lưỡn, dày cộm và đã quen mùi gian khổ, còn mình “dân thành phố” ăn trắng mặc trơn, 
anh em bảo da có mùi thơm, chịu sao nổi với gian lao khổ ải ?  
 
Đêm Giao Thừa người ta bắn pháo bông ở trung tâm xã Cần Thạnh, dân chúng quanh vùng chạy ra 
xem thích thú, từng ngọn pháo bông bay lên nổ tung trên không trung, tỏa ra muôn vàn ánh sáng kỳ 
diệu lung linh sắc màu. Cuộc bắn pháo bông chào mừng năm mới diễn ra chừng 20 phút, sau đó mọi sự 
lại chìm vào thinh lặng của biển và của ruộng nương. 
 
Sáng Mồng Một anh chị em tín hữu kéo đến đầy Nhà Thờ, tràn cả ra ngoài sân, cha sở ngạc nhiên vì có 
nhiều “kẻ lạ mặt” đi dự lễ, hỏi ra mới biết con cháu từ xa về ăn Tết với gia đình. Không khí vui tươi náo 
nhiệt nơi Nhà Thờ kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, tôi hỏi cha sở: “Sau đó thì sao ?” Ngài nói: “Ai về 
nhà ấy, bắt đầu những… sòng bạc và những chiếu nhậu”. Hết ! Tết ở đây là vậy !  



Chiều Mồng Hai mới có Lễ, làm lễ sáng… chẳng ma nào đi ! Tôi, cha sở và một cha nữa, bóc tấm bánh 
chưng ra ăn, cha sở lấy chai xì dầu xịt xịt vài cái vào chén của mình như thói quen ngày trước trên bàn 
cơm khi ngài còn sống chung với chúng tôi ở Tu Viện Sàigòn. Ngài nổi tiếng là ăn cơm tốn… xì dầu ! Bữa 
sáng Mồng Một Tết của chúng tôi ở vùng truyền giáo, một huyện thuộc Sàigòn, cách trung tâm Sàigòn 
hơn kém 40 cây số, nối với Sàigòn bằng một con đường ngang 26 mét, rộng thênh thang… 
 
Trên đường trở về thành phố, tôi đi ngang qua các ruộng muối, các vuông tôm, lác đác người diêm dân 
ra thăm ruộng, co ro trong tấm áo mỏng tang, chiếc quần cộc và cái nón lá. Buổi sáng sớm, 7g30 ngày 
Mồng Một Tết, họ đón Tết như những ngày lao động bình thường, vẫn là ruộng, vẫn là muối, có một chị 
đàn bà nhấp nhô đạp guồng nuôi tôm quần quật cả ngày chắc vẫn không… đủ ăn. 
 
Không biết từ bao giờ cái Tết bỗng mất bầu khí vui tươi, trong lành và đậm đà tình tự, chỉ còn là cơ hội 
của một số người trục lợi ( chắc tôi không quá bi quan và cũng không vơ đũa cả nắm đâu ! ), ngay tại 
sát nách thành phố này mà còn có những cảnh đời như vậy nói gì đến những vùng sâu vùng xa hơn 
nữa? Ngay tại đường huyết mạch Cần Giờ – Sàigòn mà còn thế thì những vùng sâu bên trong dân 
chúng sống thế nào ?  
 
Một xã hội như vậy đó, Chúa bảo chúng ta dấn thân để rao giảng Tin Mừng, tin nào sẽ làm cho những 
người nghèo được mừng ? Một câu hỏi đầu năm cho chúng ta, thật nhức nhối ! 
 
Lm. VĨNH SANG, DCCT,  
Minh Niên Giáp Ngọ 
 
GIA ĐÌNH AN PHONG SYDNEY  
MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 

Mây Chiều 
Cách xa quê hương cả vạn dăm, bị cuốn hút vào đời sống bận rộn của Sydney vốn là một thành phố 
được xếp vào hạng có giá sinh họat đắt đỏ nhất nước Úc, xuân đang về trên quê hương Việt Nam mến 
yêu, đã rời xa quê hương bao nhiêu năm trời, thế nhưng gia đình An Phong Sydney, vốn qui tụ những 
anh em được đào tạo bởi các Cha Dòng Chúa Cứu Thế Canada và Việt Nam, và các thân hữu cùng 
cảm tình viên, bao giờ cũng chọn lưa một ngày sau Tết để mừng xuân, nhưng không quên gây quỹ để 
yểm trợ những công cuộc truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế tại quê nhà.  
 
Thứ Bảy ngày 8/2/14 quả thực là một ngày lành tháng tốt. Trời trong sáng và mát dịu, khác hẳn với nha 
khí tượng tiên đoán thời tiết bữa nay nóng bức tới 29o C. Từ các nơi xa gần, anh chị em đã đến tụ tập 
tại nhà anh chị Mai Tá ở Fairfield West để mừng xuân. Phải nói rằng hầu như năm nào Anh chị Mai Tá 
cũng mở rộng vòng tay đón mừng anh em. Hơn thế nữa, anh chị còn chuẩn bị quanh năm, gói những 
món quà anh chị thu thập được, mà số lượng quà của anh chị lên tới cả vài trăm gói, vừa để các cháu 
vui vẻ hái lộc đầu xuân, vừa có tiền góp nhặt để giúp các điểm truyền giáo nơi quê nhà.  
 
Đặc biệt năm nay Chi Hội Trưởng Nguyễn Văn Dũng & Nguyễn Thị Kim Phụng đã gửi thơ mời rất mỹ 
thuật, có hình ảnh mai vàng và hình chụp Gia Đình An Phong Sydney ngày gây quỹ nơi quán Nhớ Bạn 
Nghèo, và thu nhập bữa ấy cũng được gởi về yểm trợ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Thơ mời năm 
nay được Chi Anh chị Dũng & Phụng trân trọng ghi tên từng người, từng cá nhân riêng biệt, xem giống 
như một thiệp in ấn mời dự đám cưới... 
 
Hơn thế nữa, gần ngày mừng xuân, Chi Hội Trưởng Dũng & Phụng còn điện thoại từng gia đình để 
nhắc nhở, cũng nhờ thế mà biết được một số đông thành viên không tới tham dự được, như các anh 
Bình, Phước, Lâm, Linh, Thành và một số thân hữu vì lý do gia đình hoặc đau yếu, bệnh tật, tai nạn v.v.. 
Tuy vậy các anh cũng gửi hiện kim chung tay yểm trợ nhà Dòng. Một số đông thành viên cốt cán vắng 
mặt như vậy, tuy nhiên đến giờ khai mạc, căn phòng được chọn làm nơi Cha làm lễ đã chật ních và có 
nhiều khách mời cũng như gương mặt lạ, số người tham dự vượt quá 60.  
 
Như vậy là cũng đầy đủ và đông người rồi đó. Vì cũng đúng ngày này, Cộng đồng người Việt Tỵ Nạn 
cũng tổ chức mừng xuân Giáp Ngọ 2014, do đó một số người bận rộn bên cộng đồng, một số người vì 
nhiều lý do phải vắng mặt. Con số 60 người tham dự là một thành công, làm ấm lòng ban tổ chức. Một 
điều đặc biệt là anh Nguyễn Kim Linh, một cựu để tử DCCT con bác Nguyễn Văn Kim cũng là đệ tử (lớp 
cha Trần Ngọc Thao), lúc đầu tưởng là không đến được vì con trai bị phỏng nặng nhưng anh vẫn cố 
gắng đến dự lễ với anh em, thật là quý. 



Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT người anh em thân thương của Gia đình An Phong Sydney, 
người mà các thành viên già trẻ đều gọi là Cha, duy chỉ có anh Tá gọi ngài bằng Anh, bao giờ cũng có 
mặt để chia sẻ với anh em trong mọi hoàn cảnh vui (như ngày mừng xuân) cũng như buồn (có anh em 
qua đời). Đặc biệt năm nay có thầy Danh, hiện ở nhà Dòng Melbourne. Thầy Danh từ Việt Nam sang 
theo học làm linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Úc, sẽ chịu chức Sáu vào tháng 4/2014 và chức linh mục 
vào tháng 7 năm nay 2014 tại Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew Melbourne.  
 
Trong bài giảng đầu năm, Cha Mai Văn Thịnh đã nêu lên một điểm rất hay, là mỗi người chúng ta như 
một tấm kiếng, có ánh sáng chiếu vào thì hình sẽ rực rỡ hơn, chói sáng hơn. Thêm vào đó, cha còn nói: 
thường khi dự lễ, chúng ta hay nói cha này giảng hay, hấp dẫn, cha nọ giảng dở, mà không nghĩ sâu xa 
hơn, tìm ra được trong lời giảng ấy đâu là ý Chúa.  
 
Sau phần thánh lễ, Chi Hội Trưởng Dũng đã lên tiếng chúc tết cha và anh chị em, và cám ơn Anh chị 
Mai Tá đã đón mời gia đình An Phong tới đây để mừng xuân, rồi anh Tá tóm gọn tin tức, mà có hai tin 
nổi bật nhất. Một là cha Thịnh sắp được phong làm “Đức Ông/Cha” mà chưa ai hình dung cụ thể đây là 
chức vụ gì. Hai là MC Vũ Nhuận, người anh em bao giờ cũng in ấn và soạn bài hát, điều hợp các buổi 
họp mặt, sắp sửa gác kiếm từ quan, rời bỏ công việc anh làm hơn 15 năm ở đài phát thanh SBS hàng 
ngày cái giọng quen thuộc của anh phát ra cả Úc Châu đều nghe biết- mà lý do rời bỏ cái job ngon này 
thì không mấy thuyết phục.  
 
Sau phần xem lễ và tin tức thì anh em kéo ra sân sau để chuẩn bị liên hoan tiệc tùng. Cũng như mọi 
năm, các món ăn được các anh chị em nấu tại nhà và đem tới đây để chia sẻ. Chi Hội Trưởng có nồi 
súp thật hấp dẫn, chị Tá có món gỏi đu đủ, Chi Hội Phó Phạm Tuyết Lê có món heo quay gia truyền 
thơm phức vượt trội heo quay mua tại tiệm bán thịt heo quay, món “capsicum” nhồi rau của chị 
Nga/Hùng, một thùng cá chiên 100 miếng của chị Vân/Nguyễn Đắc Dzũng, mì xào của chị Bích Nông, 
bánh dầy giò của chị Đàm Thị Uyển, thịt quay, hai nồi chè trôi nước của chị Trần Thị Tuyết Thu & Chữ, 
chị Nguyễn Thị Hân, bà xã anh Nguyễn Minh Tâm, chè đậu của cô Trần Thị Mỹ Hương (con gái bác 
Trần Tứ Cảnh lớp cha Ngà), bánh chuối nướng, xoài, dưa hấu v.v. và món “Chicken Nugget” của cô 
Trần Thị Bích Huyền, một thân hữu bao giờ cũng có mặt đóng góp hiện kim và bao giờ cũng điều hành 
việc phát quà, rồi còn tham gia tích cực mọi việc, không nề hà. Cô Bích Huyền (cháu anh Tá) quả là viên 
ngọc quý mà Gia đình An Phong Sydney nay có được.  
 
Vé số hái lộc năm nay được bán ra với gía AUD$10 đồng 6 vé hoặc $5 đồng 3 vé, tính ra có tới 400 
món quà được phát ra. Sau cùng còn một số vé “ế” rao lên thì anh Mai Trung Thành & Uyển mua “mão” 
hết. Những gói quà được lần lượt đọc số, và ai có số sẽ lên nhận, và anh chị Mai Tá đã chuẩn bị sẵn 
những bao nylon lớn để các cháu và ngay cả người lớn dùng để đựng quà mang về.  
 
Tuy năm nay vắng bóng một số “đại gia” nhưng phần đấu giá mà MC Vũ Nhuận độc quyền bao giờ cũng 
hấp dẫn. Có nhiều tặng vật được đem tới, mà đặc biệt là 5 bức tranh vẽ lớn do Bác Nguyễn Đắc Dận là 
thân phụ của anh Nguyễn Đắc Dzũng, do chính Bác vẽ và đóng khung, nhưng vì thời gian có hạn nên 
chỉ có hai bức được đem ra đấu giá, ba bức còn lại để dành vào các dịp sau này.  
 
Mở đầu đấu giá chai rượu Remi Martin Fine Champagne Cognac VSOP của Chi Hội Trưởng Nguyễn 
Văn Dũng & Phụng tặng, thế nhưng Chi Hội Trưởng Phụng đã sẵn sàng mua lại quà tặng của mình với 
giá $120 - mục đích cũng là để thêm tiền yểm trợ nhà Dòng. Món thứ hai, được đấu giá là bức tranh lớn 
hình Khải Hoàn Môn Paris của bác Nguyễn Đắc Dận vẽ tặng. Bác Dận cho hay hội họa có nhiều môn 
phái, mà Bác thuộc trường-phái ấn tượng. Theo Bác, nếu mình có cảm hứng thì chỉ cần 10 tiếng đồng 
hồ là có thể hòan thành một bức tranh khổ lớn như thế, còn không thì phải mất cả tháng.  
 
Kết cục anh chị Đỗ Quốc Dũng & Loan đã đấu trúng bức tranh này với giá lên đến $220. Anh chị Dũng-
Loan tuy là cảm tình viên nhưng bao giờ cũng tỏ ra nhiệt tâm, và hầu bao lúc nào cũng mở rộng, tất cả 
cũng chỉ để yểm trợ Dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam thôi.  
 
Món thứ ba là chai rượu Courvoisier Cognac XO của chị Tính tặng. Chị Tính và nhóm thân hữu của chị 
là những gương mặt rất quen thuộc, đặc biệt kỳ này chị Tính có đưa chị Vọng, bạn của chị, đến tham dự 
và ở lại đến phút cuối. Chị Tính đi du lịch nước ngoài, nhưng khi về vẫn không quên mua rượu ở “duty 
free” để tặng Gia Đình An Phong đấu giá. Chai rượu được chị Bích Nông đấu với giá $200. Chị Bích 
Nông là phu nhân MC Vũ Nhuận, lần nào cũng tham gia đấu giá rất hăng say.   
 
Món thứ tư là bức tranh cô thiếu nữ đánh đàn “Cello” của Bác Nguyễn Đắc Dận vẽ. Ngay khi mở đầu, 
anh Nguyễn Minh Tâm, cựu để tử (lớp Boscô Hùng) suôi gia của anh chị Mai Tá đã có ý muốn mua/đấu 



bức tranh này để tặng suôi gia của anh, và mong cho con trai của suôi gia mình có được bạn đời như 
trong hình vẽ; thế nhưng, khi thấy cháu Việt Quốc hỏi Bác Tâm là Bác có cô nào để giới thiệu cho cháu 
không, thì Bác Nguyễn Minh Tâm không trả lời. Cuộc đấu giá trở nên sôi nổi  vào phút cuối vì anh Tá đã 
trả tới giá $250 cho bức tranh này, nhưng sau cùng anh Tâm được như ý muốn khi mua với giá $255 và 
ngay sau đó anh Tâm đã trao tặng bức tranh cho anh Tá. Thật là cảm động, vì tất cả đều là ý hướng 
muốn cho đi mà không nhận lại. Cứ nghe anh Tâm nói thì ai cũng nhận thấy giọng nói của anh yếu ớt và 
đứt quãng, thế nhưng tấm lòng của anh đối với Dòng Thánh thì mở rộng, dẫu anh đang phải chịu đựng 
sự hành hạ của bệnh Parkinson.  
 
Phẩm vật đấu giá sau cùng là chai rượu Hennessy XO của anh Nguyễn Đắc Dzũng tặng, và trong tinh 
thần mở rộng, anh đã không ngại mua lại chai rượu mình tặng với giá $180.  
 
Xin gởi tới tất cả những anh chị em đã tham gia mua phẩm vật đấu giá một lời cảm tạ chân thành. Tất 
cả những tiền thu được do các cảm tình viên và anh chị em, do bán vé cây mùa xuân và đấu giá, sẽ 
được gói ghém và gởi yểm trợ các điểm truyền giáo của Dòng Thánh tại quê nhà. Một món quà tuy bé 
nhỏ, nhưng nó gói ghém tất cả tâm tình và sự thương yêu, mà chỉ có yêu thương mới trường cửu.  
 
Rồi cũng đến lúc tiệc tàn, đến lúc anh em chia tay tạm biệt, để rồi lại hẹn sẽ gặp nhau vào dịp tới.  
 
Đính kèm bài ghi nhanh Gia đình An Phong Sydney mừng tết Giáp Ngọ 2014 vào thứ Bảy ngày 
8.02.2014 là bản kết tóan tài chánh, được chiết tính như sau:.  
 
  Phần A: Tiền mặt tặng dữ các thành viên và cảm tình viên: 
 
1. Bà Đinh Thị Vọng     200 
2. Chị Đào (Hưởng)        50 
3. Bà Bảy           50 
4. Bà Hồ Thị Bá          50 
5. Ô. Vũ Đình Đính         50 
6. Cô Hòang Thị Thả        50 
7. Bác Nguyễn Văn Kim (Oanh)        50 
8. ÔB. Lâm Tiến Hải     200 
9. A/C Mai Thành Hải      200 
10. A/C Nguyễn An Bình      100 
11. Cô Trần Thị Bích Huyền     100 
12. A/C Mai Trung Thành & Uyển       50 
13. A/C Nguyễn Công Thành     250 
14. A/C Phạm Văn Chương     100 
15. A/C Nguyễn Hồng Tân     150 
16. A/C Nguyễn Văn Cần & Lài         50  
16. Lon tiết kiệm của cháu Trần Đàm Việt Quốc  590.50 
17.Lon tiết kiệm của cháu  Lê Văn Thụ Nhân   103.90 
        ----------------------- 
 
Cộng tiền mặt        $2,364.40 
 
 Phần B: Tiền bán vé số hái lộc cây mùa xuân                 615.00 
 
 Phần C: Tiền thu được từ đấu giá  
 
1. A/C Nguyễn Văn Dũng & Phụng      $120 
2. A/C Đỗ Quốc Dũng &Loan           220 
3. A/C Vũ Nhuận & Nông       200 
4. A/C Nguyễn Minh Tâm & Hân      255 
5. A/C Nguyễn Tiến Hùng & Nga      165 
6. A/C Nguyễn Đắc Dzũng &Vân      180 
--------- 
          Cộng tiền mặt             $1,140.00 
       ------------------------------------------- 
   Tổng cộng thu được     $4,119.40 
           



 
 Phần D: Trao tiền nơi anh Tá để gởi về  
yểm trợ điểm truyền giáo của DCCT tại Việt Nam         3,764.00 
                   ---------------------------------------- 
   Số tiền dư lại      355.40 
   Cộng thêm số tiền còn lại trước đây  476.00 
      ----------------------------------------- 
 
Tổng cộng số tiền còn lại tính đến  
ngày 21/02/2014                    $831.40        
---------------------------------------- 
 
Mây Chiều ghi nhanh ngày 21.02.2014 

 

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI,  
BIẾT KÊU LÊN THẢNG THỐT 

Lm Lê Quang Uy, DCCT 
 

Qua Facebook, có một bạn trẻ gửi cho chúng tôi địa chỉ một trang web rất lạ, hữu ích, mà chúng tôi thấy 
có thể giới thiệu cho mọi người: http://www.worldometers.info 
 
Có thể gọi nôm na đây là một "thống kê sống", bao trùm mọi lãnh vực đời sống với quy mô toàn cầu. 
Gọi là sống bởi vì nó cập nhật ngay trước mắt chúng ta, những con số nhảy với tốc độ từn sao, từng 
giây, từng phút, từng ngày. Ở mục tìm hiểu do đâu mà người ta có được những con số cập nhật nhanh 
và sát thực tế như vậy thì mới biết người ta làm việc rất khoa học, nghiêm chỉnh, không phải cứ làm 
bừa, "làm láo báo cáo hay", đại khái, đại để linh tinh như chúng ta quen thấy cung cách của các cơ quan 
hành chính bên mình. 
 
Trước tiên, ngay vào thời điểm chúng tôi sao lại những con số này, tức là lúc 7 giờ 49 phút 32 giây, tổng 
dân số thế giới là: 7.213.771.804, số sinh ra từ đầu ngày là 123.634, số chết cũng tính từ đầu ngày là 

51.013 người, đem trừ đi, chúng ta có con số tăng trưởng hôm nay, lúc này, là 72.621 người. Như thế, 
nếu chúng ta làm theo mấy bài toán sẽ ước lượng được tốc độ tăng dân số ra sao. Mới có một tháng 
rưỡi tính từ đầu năm 2014, dân số thế giới đã tăng 10.588.063 người. Và khi quý độc giả đọc những 
hàng chữ này, con số đã nhấp nháy liên tục tăng lên thêm rất nhiều nữa rồi. 
 
Trang Web cung cấp số liệu dân số của tất cả các nước trên thế giới, đứng đầu là Trung Cộng: 
1.390.764.911, kế tiếp là Ấn Độ: 1.261.794.320. Việt Nam ta đứng hàng thứ 14 với 92.228.298 người. 
Chỉ riêng châu Á chiếm 60% dân số toàn thế giới. Và với tốc độ tăng trưởng như thế này, nhân loại sẽ 
tròn 8 tỷ người vào năm 2024, mười năm nữa thôi, đối chiếu thời điểm 1974, coi như tăng gấp đôi dân 
số sau nửa thế kỷ. 
 
Chúng tôi lại bảo đây là "những con số biết nói" là bởi vì đọc các thông tin này, chúng ta bàng hoàng 
nhận ra toàn cảnh cuộc sống của nhân loại, của thế giới, của xã hội mình, của chính mình.  
 
Chúng ta đang sinh ra thêm, nhưng cũng đang chết bớt đi, đang tự hại mình bằng tệ nạn nhậu nhẹt rượu 
chè ( 324.456 người chết do rượu), bằng cách phì phà thuốc lá (gần 5 tỷ rưỡi điếu thuốc được đốt và 
648.480 người đã chết vì thuốc lá), bằng cách chơi điện tử đến kiệt sức, bằng các vụ gây tai nạn xe 
(175.118 người chết vì tai nạn), bằng việc sản sinh ra những chất độc tàn phá môi trường (1.270.067 tấn 
chất độc hoá học), bằng việc đốn trụi biết bao khu rừng ( 674.475 ha rừng đã bị mất trắng), bằng việc sa 
mạc hoá càng ngày càng nhanh các miền đất (1.556.339 ha đất bị phủ kín cát ), bằng việc lây nhiễm HIV 
ngày một cao (218.060 người chết bị vì AIDS), căn bệnh ung thư ngày càng sát hại nhiều nạn nhân hơn 
(1.065.366 người chết vì ung thư). Cuộc sống cũng đang ngày một căng thẳng hơn, khiến tỷ lệ tự sát 
dâng cao hơn (139.115 người tự tử). Riêng cái đói ăn cũng đã giết chết gần 11.000 người, mấp mé 1 tỷ 
người bị thiếu ăn, suy dinh dưỡng trầm trọng…  
 
Xin lưu ý quý độc giả là các con số trích đăng nêu trên là chỉ tính riêng từ đầu năm nay, 2014, đến lúc 
chúng tôi gõ những giòng chữ này.  
 

http://www.worldometers.info/


Dù sao, các con số thống kê không chỉ khui ra những tệ nạn thương đau, nó cũng cho thấy cả những 
thành tựu kinh tế và văn hóa, những nỗ lực của con người chống lại nghịch cảnh, chống lại thiên tai và 
cả… nhân tai. Chúng ta có thể biết được mỗi năm bao nhiêu cuốn sách được in ra, bao nhiêu chiếc xe 
đạp hay xe hơi được sản xuất, bao nhiêu ấn bản báo chí được phát hành, bao nhiêu tivi và điện thoại di 
động được bán ra, bao nhiêu kinh phí hằng năm dành cho các dịch vụ chăm sóc y tế, cho việc giáo dục, 
cho bảo hiểm nhân sinh… 
 
Thống kê cho thấy tác động ghê gớm của truyền thông đại chúng trong các mối tương quan đời sống, ví 
dụ bao nhiêu người truy cập Google, bao nhiêu bài viết được gắn lên các trang Blog, bao nhiêu E-Mail 
được gửi đi… 
 
Riêng về mặt tâm linh tôn giáo, thống kê cho biết số Kitô hữu, số tín đồ các tôn giáo lớn, cùng với tỷ lệ 
phần trăm trên dân số. Xin trích đăng lại nơi đây: 
 
- 2.173.180.000 Kitô hữu ( 31% dân số thế giới ), trong đó có 50% Công Giáo, 37% Cải Cách Giáo ( ta 
quen gọi là anh em Tin Lành ), 12% Chính Thống Giáo và 1% các tôn giáo khác. 
- 1.598.510.000 tín đồ Hồi Giáo ( 23% ) 
- 1.126.500.000 người không theo tôn giáo nào ( 16% ) 
- 1.033.080.000 tín đồ Ấn Độ Giáo ( 15% ), trong đó 94% sống tại Ấn Độ 
- 487.540.000 tín đồ Phật Giáo ( 7% ), trong đó một nửa sống tại Trung Quốc. 
- 405.120.000 người theo tín ngưỡng dân gian ( 6% ). 
- 58.110.000 người ở các tôn giáo khác ( 1% ): Đạo Bà Hai, Đạo Lão, Thần Đạo… 
- 13.850.000 tín đồ Do Thái Giáo ( 0,2% ) trong đó đa số sống tại Hoa Kỳ ( 41% ) và Do Thái ( 41% ). 
Cuối cùng, đứng ở góc độ những người đang nỗ lực Bảo Vệ Sự Sống, nói "Không" với thảm hoạ nạo 
phá thai, con số thống kê thật kinh khủng: chỉ mới từ đầu năm 2014, đến khoảnh khắc này đã có 
5.449.515 thai nhi bị sát hại, đổ đồng, cứ khoảng 1 giây qua đi có 2 em bé qua đời vì phá thai. Đã có lần 
chúng tôi tính ra được riêng ở Việt Nam, cứ khoảng 10 giây là một em bé bị chấm dứt Sự Sống một 
cách oan uổng.  
Xem ra tất cả số người chết do đói, do nhiễm các thứ bệnh, do bị các thứ tai nạn, do cả tự sát, cộng hết 
lại vẫn không bằng con số em bé bị giết chết do phá thai.  
Có thể nói đây không còn là "những con số biết nói" mà phải gọi là "những con số biết… kêu lên thảng thốt". 
Xin đừng để những tiếng kêu ấy rơi vào tuyệt vọng, không vang vọng, không hồi đáp, không chạm đến được 
lương tri con người. 
 
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, 
 17.2.2014 

"GIÓ SẼ MỪNG VÌ TÓC EM BAY..." 
                                                                                                                         Lm Vĩnh Sang, DCCT 

 
Một lần nữa tôi có dịp theo chân một đoàn từ thiện đến Tây Nguyên. Tìm được địa điểm để có thể 

tiếp cận được đồng bào nghèo không phải dễ, những phẩm vật mang theo muốn trao đến trọn vẹn cho 
đồng bào nghèo càng không dễ chút nào. Chẳng biết cái cơ chế nào, cái luật lệ nào, cái thủ tục nào cứ 
phải phần trăm cho “các cấp, các ban ngành đoàn thể”, chẳng hiểu cái truyền thống hào hùng nào, cái đạo 
đức cách mạng nào biến những kẻ mang của cải chia sẻ cho người nghèo phải biết ơn “các cấp, các ban 
ngành đoàn thể” vì họ bố thí cho chúng ta cái quyền... làm từ thiện ! Nhưng thôi, tất cả cái gian lao đó, tôi 
đã thấy, nó không làm chùn chân những anh chị em Giáo Dân quảng đại, từ bi và nhân ái. 

 
Tôi học được nơi họ – những người thiện nguyện – rất nhiều, sự hy sinh, can đảm, kiên nhẫn và 

khôn khéo. Họ không nề hà gian khổ, không kìm nén cảm xúc và không thu vén cho họ, không tìm danh 
lợi. Chẳng ai, chẳng nơi nào lưu dấu tên họ, chẳng ai biết họ là ai. Sau những chuyến xe gập ghềnh 
gian lao, những công việc nặng học vất vả, những buổi thăm viếng bị vắt kiệt sức, trở lại phố thị, vệ sinh 
gột rửa bụi bặm, họ trở nên thoải mái khi trút sạch những gì không có nơi đô thị trừ một cái, họ vẫn còn 
mang theo vào bữa ăn tối những giọt nước mắt hào sảng dành cho những thân phận nghèo hèn, kém 
may mắn, mà họ đã gặp nơi các buôn làng, họ đã khóc thật nhẹ nhàng, thật thoải mái khi cùng nhau 
nhắc lại những cuộc gặp gỡ vừa qua. 

 
Những buôn làng tôi đã đi qua, thật nghèo, cái nghèo cùng kiệt không tả hết, những mái nhà hiu 

quạnh, rách nát, những con heo tộc bụng gần sát đất rong chơi tìm kiếm thức ăn cùng với những đứa 
trẻ mặt mày lem luốc ngơ ngác, những cái váy khô cứng xếp lớp như những miềng nhựa quấn quanh 
người, những cái đầu tóc không thể nào bay cho dù gió đại ngàn có cuồn cuộn kéo ngang, nó bện vào 



nhau, vàng cháy, khẳng khiu như những nhánh rễ cây đan quyện trên mặt đất. Những mái đầu ấy nếu 
được tắm gội, được chải chuốt, được đặt lên đó một nhánh hoa rừng, nếu những vòng tay đen cáu 
được sạch sẽ, được mang sách vở đến trường, được những miếng bánh mì lót lòng buỗi sáng, nếu 
những bàn chân trần có được đôi dép, tung tăng những bước chân chim với bạn bè, xếp hàng ngay 
ngắn trước thầy cô, hẳn số phận họ được thay đổi... 
 

Những căn nhà bằng gỗ tồi tàn không còn nguyên vẹn, dáng kiểu nghiêng nghiêng như những 
triền dốc của núi đồi, hợp thành một bức tranh lạ kỳ, màu đen mốc thếch như những vạt đồi xa xa còn 
trơ lại đất cát sau những đám cháy nhuộm đen những gốc cây trơ trọi. Cái nghèo không thể xiết! 
 

Chúng tôi mang đến một số phần quà như đã được nhóm tiền trạm báo trước, không ngờ số 
người đến nhận lại vượt quá con số dự trù. Tìm hiểu mới biết số người tăng thêm đến từ các buôn làng 
khác. Dân thành phố mình quen tính toán, thi nhau đưa ra giải pháp, bớt mỗi phần bao nhiêu ký để có 
thêm số phần cho đủ, nhưng người dân tộc tính khác, họ bảo: “Đổ chung đi, rồi cứ chia đều, thế là tốt, 
cùng là đồng bọn mà !” Chân chất và thật thà đến ngạc nhiên. Chúng tôi học được nhiều bài học từ núi 
rừng, hồn nhiên và trong sáng như thế đó... 

 
Về lại thành phố, lòng tôi vẫn còn vương vấn, chuyến đi chớp nhoáng, thật nhanh và rút gọn, 

không biết lần sau có đến được vùng này nữa không, tai tôi vẫn còn ray rứt lời dặn của người môi giới: 
“Phát quà thôi, không được nói gì về tôn giáo”. Và một lời khác nữa của già làng: “Cán bộ dặn là không 
theo đạo để được là xã anh hùng !” Chúng tôi có nói gì về đạo đâu nhỉ, chỉ xin chia sẻ trong tình nghĩa 
làm người với nhau mà cũng khó dễ sao !?! 
Bao giờ thì... "gió sẽ mừng vì tóc em bay?" 
 

Lm. VĨNH SANG, DCCT,  
23.2.2014 

 

BẠN CÓ BIẾT  

 

Vị Giáo Hoàng nào cao niên nhất từ ngàn xưa? 
Là, Đức Lê-ô XIII. Ngài sinh ngày 20/2/1878 và mất ngày 20/7/1903. Ngài là vị Giáo Hoàng có 
tuổi thọ lên đến 93 tuổi, 140 ngày. Tính đến ngày ngài qua đời, triều-đại Giáo Hoàng của ngài 
kéo dài đến 25 năm. Vị Giáo hoàng có tuổi thọ không kém, là Đức Clêmentê XII thọ 87 tuổi và 
305 ngày; và Đức Lê-ô X (1670-1676) đã qua đời 9 ngày sau sinh-nhật thứ 86 của ngài. Sau 
đó, là Đức Bênêđíchtô XVI, được 85 tuổi và 318 ngày tính đến ngày ngài từ-nhiệm, tức: sau 7 
năm và 315 ngày tại chức. 
 

Giáo hoàng nào có số tuổi cao nhất khi được bầu? 
Đó là Đức Clêmentê X, là vị Giáo Hoàng lớn tuổi thứ 3 tức đạt 79 tuổi và 290 ngày khi được 
bầu. Ngài nhiều tuổi hơn vị kế tiếp những 123 ngày, là Đức Alexander VIII vào tuổi 79 và 177 
ngày tính vào ngày ngài đắc cử làm Giáo hoàng hôm 6/10/1689. Đức Bênêđíchtô XVI đạt tuổi 
cao niên đến 78 tuổi cộng 3 ngày khi ngài đắc cử làm Giáo Hoàng ngày 19/4/2005, tức: vị Giáo 
Hoàng lớn tuổi thứ 5, khi được bầu. Trong khi đó, đức đương kim Giáo Hoàng Phanxicô, đạt 
tuổi 76 cộng 86 ngày, khi ngài đắc cử là vị Giáo Hoàng đầu tiên ngoài Châu Âu. 
 

Giáo hoàng nào tại chức lâu năm nhất? 
Đó là Đức Piô IX (1846-1878) tại chức 31 năm, cộng 7 tháng và 23 ngày. Đức Gioan Phaolô Đệ 
Nhị (1978-2005) làm Giáo Hoàng được 26 năm, 5 tháng và 18 ngày. 
 

Giáo Hoàng nào trẻ nhất từ xưa đến nay? 
Đó là Đức Bênêđíchtô IX (1032-1045, 1045 & 1047-48) lên ngôi Giáo Hoàng vào tuổi 11 và 20 
hoặc Đức Gioan XII (955-963) vào tuổi 18. 
 

Về Chén thánh: 



Truyền thuyết về “Chén thánh” là truyện cổ tích được truyền tụng từ dân gian xứ Celt trong 
truyền-thuyết vua Arthur, của Anh. Theo truyền-thống Công giáo, thì “Chén thánh” là thứ 
chén/tách được Chúa sử-dụng vào Tiệc Tạ Từ, sau đó được  thánh Giuse Arimathê mang qua 
Anh. 
 

Kinh Cầu: 
Là, loại kinh được Hội thánh sử dụng vào các buổi kiệu rước khi bước vào nhà thờ. Tục-lệ này 
khởi từ thế kỷ thứ 5. 
 

Nhịp “Fox Trot” xuất xứ từ đâu?   
Giả như tay vũ-công đồng thời là danh-hài Arthur Carringford (1882-1959) không đổi tên gọi 
của ông thì, thế giới sẽ gọi nhịp điệu nói trên thành nhịp “Carringford Trot”. Mỗi lần nghệ-sĩ hài 
Arthur lên sân khấu trình-diễn các tiết-mục độc đáo, ông đều dùng tên gọi là Harry Fox và các 
bước nhảy của ông được vũ sư F.L. Clendenen ghi vào sách có tựa-đề là “Điệu Múa Đảo Điên” 
xuất bản năm 1914 để gọi tên cho nhịp “Fox Trot”. Đây là điệu vũ do ông Fox trình-diễn. 
 

Mùi nhựa dẻo bốc lên trong thánh-lễ lấy từ đâu?    
Mùi hương này rút từ hai chất-liệu: một từ nhựa dẻo bốc hương dùng trong thánh-lễ là loại 
nhang có từ thời đầu lấy ở nhựa Boswellia, tức: các bụi cây mọc ở vùng Châu Á và Châu Phi. 
Còn loại kia, là nhựa dẻo tiết ra từ cây linh sam hoặc nhựa thông vẫn được dùng rộng rãi, tại 
các dược phòng.   
 

Giáo đường toàn bằng kính: 
Giáo đường bằng kính, là ngôi nhà thờ được xây dựng tại vùng Garden Grove, California Hoa 
Kỳ. Công-trình này, hoàn-tất vào năm 1981, từng chứa được 2736 chỗ ngồi cho giáo-dân đến 
dự lễ. Đây là nhà thờ xây toàn bằng kính lớn nhất thế-giới có cây phong-cầm lớn vào bậc nhất 
thế-giới là cây Hazel Wright Memorial. Mãi cho đến năm ngoái, tức năm 2013 vừa qua, đây là 
nơi thờ phượng chính cho nhóm thừa-tác có tên là nhóm phục-vụ công việc thừa tác tại Nhà 
thờ Kính, một nhóm của Giáo hội Cải-cách tại Hoa Kỳ được thiết-lập từ năm 1955 do Kỹ sư 
Robert H Schuller hoàn-thành.  
 
Nhóm thừa-tác Nhà thờ Chánh toà bằng Kính đã đệ đơn tuyên-bố phá-sản vào tháng Mười 
năm 2010 và đến tháng Hai năm 2012 đem bán toàn-bộ công-trình này và cả toà nhà dính theo 
đó cho Địa phận Orange với dự-tính tương lai sẽ sử-dụng làm Nhà thờ Chánh-toà Mới cho địa 
phận. Ít ngày sau, khi nhà thờ được bán đi với giá tổng-cộng là US$57 triệu đô, được vị thẩm-
phán Liên-Bang chấp thuận, Báo La Stampa của Ý đã sử-dụng hình-ảnh của nhà thờ này, để 
minh-hoạ cho bài viết nói về việc thiết-dựng một Ủy-ban thuộc Giáo-triều Vaticăng về điều mà 
tờ báo này gọi là “chấm dứt việc bán buôn đại hạ giá các nhà thờ, theo kiểu “bán tống bán tháo 
hàng nhà”, tức các công-thự được xây cất theo hình thù độc-đáo làm sao nhãng việc phụng-thờ 
của người Công-giáo, mang tính phá tán cảnh-trí thiên nhiên.”  
 
Giáo-triều Vaticăng chuẩn-thuận việc sử-dụng ngôi nhà thờ toàn bằng kính này, hai tuần lễ 
ngay sau khi vị thẩm-phán Liên bang công-nhận việc bán-buôn nói trên. Công-trình này, đặc 
biệt là phần cung-thánh, đang được cải-tân cho thích-hợp với phụng-vụ của Đạo và dự-trù sẽ 
mở cửa lại vào năm 2016, khi ấy sẽ có lễ cung-hiến long trọng và sẽ chính-thức cải tên cho 
thánh-đường này thành Nhà thờ Chánh-toà Chúa Kitô.    
 
Thiên Ân 
Sưu-tầm      

Du lịch bằng đường tầu biển  

Mây Chiều 



Ngành du lịch bằng tàu thuyền đang phát triển mạnh mẽ, bằng chứng là nhiều người đã đi du 

lịch nhiều lần trên những chiếc du thuyền lộng lẫy. Thật vậy, mỗi du thuyền thường rất to lớn, 

đồ sộ, bề dày có tới gần 300m và bề cao tương đương với tòa nhà 15 tầng lầu. Thật đúng là 

một thành phố nổi, bởi lẽ trên sàn tàu đều có tất cả từ rạp hát, phòng ăn lớn, phòng tiếp tân, 

thư viện, phòng triển lãm, và nhiều tiệm bán cà phê, rượu, thực phẩm và hàng kỷ niệm.  

Đối với những người đã đi nhiều lần, các hãng thường tính giá ưu đãi, nhưng đối với những ai 

chưa từng đặt chân lên du thuyền, lý do để tham gia như sau:  

1. Hành trang chỉ cần dọn một lần. 
Một khi bạn đã nhận căn phòng để ở trong quãng thời gian du lịch, thì coi như đây là căn nhà 

thứ hai của bạn, bởi lý do không có việc mỗi ngày phải dọn dẹp đồ đạc, phải chờ đợi “check in”, 

“check out” khách sạn, phải thu dọn hành lý v.v... Bạn sẽ thoải mái thư giãn trong suốt chuyến 

hành trình ăn nghỉ lúc nào tùy thích. 

2. Lệ phí bao gồm tất cả 

Thường thì tấm vé bao gồm tất cả các bữa ăn chính, và giải trí, và cả những show ca nhạc kịch 

mỗi tối, và phòng tập thể dục. Bạn có thể ăn sáng từ lúc 6.30 sáng, rồi sau đó các bữa ăn trưa 

và tối. Nếu bạn muốn ăn “à la carte” thì xin nhớ phải ăn mặc chỉnh tề, vì có những người hầu 

bàn ăn mặc rất trang trọng đứng ra phục vụ bạn, hoặc ăn “buffet”, thì bạn cứ việc ăn tùy thích, 

ăn thứ gì cũng được, và ăn bao nhiêu cũng được. Tối đến, sau khi xem trình diễn show, bạn có 

thể tới quầy rượu để chén chú chén anh, nếu có bị say thì cũng lê về phòng mình được, không 

cần phải gọi taxi.  

3. Gia đình cùng chung vui 

Nếu trước đây, những chuyến du lịch này thường dành cho những cặp mới cưới hỏi, thế nhưng 

hiện nay, tất cả thành viên trong gia đình đều hưởng lợi ích, như các em bé thì có những trò 

chơi ở những khu vực riêng, tuổi trẻ thì có những trò chơi khác như leo tường cao, đi dây cáp 

cao từ đầu tới cuối tầu, người lớn cũng có giải trí như tới thư viện đọc sách, xem hướng dẫn 

làm bánh trái v.v..Nói ra, đi tầu thuyền thì bạn được “vỗ béo” tối đa, thường thì sau mỗi chuyến 

đi, bạn lên ký là chuyện thường tình. 

4. Giã từ việc nội trợ hàng ngày 
Quên đi chuyện làm giường, lau nhà, rửa chén mỗi ngày. Quên đi chuyện phải đi chợ, mua đồ 

ăn thức uống, rồi suy nghĩ nấu gì, ăn gì, bạn không phải lo lắng gì cả mà cứ việc vui chơi thỏa 

thích. Vấn đề bây giờ là thay vì ưu tư chọn làm thức ăn này nọ, thì bạn suy tính mình sẽ chọn 

thức ăn gì đây, và nếu dư giả, bạn có thể vào tiệm ăn sang trọng để thưởng thức của ngon vật 

lạ, nhưng với điều kiện phải trả tiền - trong khi đó nếu bạn ăn buffet hoặc à la carte, mà thức ăn 

cũng rất ngon và chọn lọc mà bạn không phải tốn một xu.  

5. Thế giới đang bên cạnh bạn 

Mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ thấy con tàu dừng lại ở một bến cảng nào đó, có thể là một thành 

phố lớn hay một quốc gia. Có nhiều cách để bạn đi khám phá nơi chốn mới này, hoặc bạn mua 

“tour” từ trên tàu hoặc xuống bến rồi mua “tour”, hoặc bạn tự đi dò xét, nhưng dù sao thì bạn 

cũng phải nhớ để về tàu cho đúng giờ, vì nếu bạn quá vui chơi mà quên mất giờ lên tàu, là có 

vấn đề lớn, vì con tàu chẳng ở lại để chờ bạn đâu.  

6. Mua sắm trên tàu hay bến cảng  
Thường thì tại mỗi bến cảng mà tàu ghé lại trong ngày, rất nhiều dân địa phương bày bán 

những hàng hóa như là đồ kỷ niệm, quần áo địa phương, đồ thủ công nghệ, thôi thì đủ thứ. 

Bạn có thể mua vì giá cả cũng phải chăng, nhưng nếu không muốn bạn có thể mua những món 

hàng trên tàu, nhất là vào những ngày đại hạ giá, bạn tha hồ chọn lựa và nhiều khi kiếm được 



món hàng như đồng hồ, áo thung, rượu mạnh với giá rẻ không ngờ. Thường thì trong mỗi 

chuyến đi, nhiều buổi bán sale được quảng bá rộng rãi trên tàu. 

7. Thăm viếng các nơi 

Có những địa điểm mà bạn không thể nào tự mình tìm đến, như du lịch vùng bắc cực  hoặc 

nam cực. Nhờ có những du thuyền tới đây, mà giá cả cũng không cao, bạn có thể tham quan 

những vùng đất mới đầy mới lạ, đầy thích thú mà bạn không thể tự túc tới được.  

 Tóm lại, đối với những bạn nào chưa từng du lịch bằng thuyền, những cơ hội đang trước 
mặt bạn. Bạn có thể đi thử một chuyến kéo dài một hoặc hai ngày, sau đó nếu cảm thấy thích 
thú, bạn có thể tham gia những chuyến mà thời gian dài hơn, mà phải nói rằng già trẻ, lớn bé, 
đau yếu, tật nguyền, tất cả đều có thể du lịch bằng tàu thuyền vì nó mở rộng cửa cho bất cứ ai, 
tiếp rước bất cứ ai với mọi tiện nghi mong đợi.  
 

Mây chiều  

 
‘Đi Tây’ – 

phần 3 
_______________________ 

Du ký viết cho riêng mình 
Anthony Trần Đàm Việt Quốc 

 
 

Danh họa Monet với Bảo tàng D'Orsay  –  
Người truy tìm bí mật của ánh sáng 
 

'Không phải chủ đề làm nên một bức họa,  
mà chính là con mắt của người họa sĩ' 

Paul Cézanne (1839-1906) 
 
Câu nói bất hủ trên của họa sư Cézanne đã thôi thúc tôi phải nên thực hiện mối tâm nguyện mà 
tôi đã ấp ủ hằng bấy lâu nay. Đó là việc đi xem bảo tàng Orsay ngay trong ngày hôm ấy.  Tôi 
bắt đầu mê Orsay kể từ lúc đi xem triển lãm tranh về các họa sĩ phái Ấn Tượng (Impressionism) 
mà bảo tàng Orsay đã cho nước Úc mượn triển lãm hồi đầu năm 2010. Orsay là nơi tập trung 
những tác phẩm hàng đầu của nghệ thuật cận đại Tây phương từ thế kỷ 19 trở về sau.  Lúc ấy, 
Ba Lê đang hồi cực thịnh nhất và được tôn vinh là kinh đô văn hóa của thế giới với những tên 
tuổi không thể không biết như Claude Monet, Edouard Manet, và nhất là Vincent Van Gogh.  
Đến đây xem rồi, tôi mới hiểu vì sao các  tác phẩm này... đắt giá đến thế, được rao bán đấu giá 
trên trăm triệu mỗi bức! 
 
Bảo tàng Orsay vốn là một nhà ga xe lửa cũ nằm bên bờ sông Seine thuộc Quận 7, đối diện với 
vườn ngự uyển Tuileries của bảo tàng Louvre, tạo thành một quần thể văn hóa giá trị bậc nhất 
của Ba Lê. Bảo tàng Orsay còn là một trong những điểm du lịch quan trọng và thu hút du khách 
nhất thành phố. Với số lượng trên 3 triệu du khách mỗi năm, Orsay được xếp hàng thứ 9 trong 
số những bảo tàng đông khách nhất trên thế giới. Cũng cần phải nói thêm là người sáng lập ra 
trường Mỹ Thuật  Đông Dương, tiền thân của Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam ngày nay, họa sĩ 
Pháp Victor Tardieu, vốn xuất thân là một họa sĩ trường phái Ấn Tượng. Do đó mà các bức 
tranh của nhiều thế hệ họa sĩ Việt Nam tốt nghiệp từ trường này ra, kể cả bức Thiếu nữ bên 
hoa huệ lừng danh của họa sĩ Tô Ngọc Vân, đã chịu ảnh hưởng khá rõ nét của hội họa Ấn 
Tượng Pháp. 
 
Cảm giác đầu tiên của tôi về Orsay là sự hoành tráng của nó. Tuy không thể so sánh với cung 
điện Louvre nhưng Orsay cũng làm người ta choáng ngợp với một không gian rộng rãi, tràn 
ngập ánh sáng nhờ thừa hưởng hệ thống mái che bằng kính từ nhà ga cũ.  Nhìn kiến trúc cổ 
kính của bảo tàng và của từng phòng trưng bày, khó có thể ngờ là bảo tàng mới được khánh 



thành từ năm 1986, tức là mới gần 25 năm.  Nếu tính luôn cả thời gian nhà ga thành lập cũng 
chỉ vừa tròn 1 thế kỷ, chưa thấm vào đâu so với độ tuổi ngàn năm của Louvre.  Hệ thống trưng 
bày của Orsay cũng rất đa dạng, được bố trí theo mốc thời gian và trường phái, từ Tiền ấn 
tượng (pre-impressionism) đến Hàn lâm (academism),Tự nhiên (naturalism), Biểu tượng 
(symbolism), đặc biệt là Ấn tượng (impressionism) và Hậu ấn tượng (post-impressionism). Mỗi 
phòng đều có một lối thiết kế và cách bài trí riêng biệt, và quan trọng là vừa đủ nhỏ để người 
xem có thể chiêm ngưỡng đầy đủ các tuyệt phẩm của Orsay, chứ không phải chạy nháo nhào 
thục mạng chỉ để xem vài tác phẩm nổi tiếng như ở Louvre. 
 
Hầu hết giới yêu thích hội họa đến Orsay là chỉ để xem các tác phẩm của bậc thầy về thủ pháp 
ánh sáng.  Đó là Claude Monet (1840-1926), cha đẻ của trường phái ấn tượng và là danh họa 
người Pháp được các nước yêu quý nhất. Trong những năm tháng đầu đời, ông đã từng bị chỉ 
trích với tư tưởng tiên phong đi trước thời đại của mình. Phải đợi đến sau khi ông qua đời năm 
1926, ông mới được công chúng mến mộ, làm thay đổi hẳn cục diện của ngành hội họa ở 
phương Tây, và dự báo cho ngành nghệ thuật đương thời. Tôi nhớ có lần họa sư Cézanne đã 
thốt lên rằng không có nhãn quan nào có thể sánh bằng con mắt của Monet.  Cũng chính vì thế 
mà các nghệ sĩ cùng thời đã mệnh danh Monet  là Con Mắt (L'Oeuil), ý muốn nói là danh họa 
này có một nhãn quan vô cùng độc đáo. 
 
Monet là người đầu tiên vẽ tranh chủ đề theo từng bộ (series). Chẳng hạn như các bộ tranh với 
chủ đề Bó rơm (Meules) hay Hoa súng (Nymphéas), Nhà thờ Đức Bà thành phố Rouen 
(Cathédrales) mỗi bộ như vậy có trên dưới 20 tác phẩm vẽ cùng một chủ đề, lặp đi lặp lại một 
'mô típ' (motif).  Khi đặt các bức tranh này bên cạnh nhau, chúng ta có cảm tưởng như ông chỉ 
vẽ một phong cảnh, nhưng khác biệt hay chăng là ở mức độ của ánh sáng, thay đổi vào lúc 
ban mai, giữa trưa hay xế chiều. Chỉ với những nét chấm phá, mà Monet đã gieo vào lòng 
người xem cái ấn tượng đầy cảm xúc đó. Chúng ta có cảm tưởng là Monet đã vẽ các bộ tranh 
tùy theo sự biến đổi của ánh nắng trong cùng một ngày, hoặc là vẽ cùng một phong cảnh 
nhưng qua bốn mùa, mỗi mùa có một độ sáng khác nhau. Về ảnh hưởng, ngay như danh họa 
người Nga là Wassily Kandinsky (1866-1944) cũng phải nhìn nhận ông đã gợi hứng từ cách 
pha màu của bậc thầy Monet, để khai phóng ra trường phái hội họa Trừu tượng (Abstract art) 
sau này.   
 
Còn chính Monet thì lại ngưỡng mộ tài năng của họa sĩ Gustave Courbet (1819-1877), người 
dẫn đầu trường phái Hiện thực (Realism) thịnh hành lúc bấy giờ.  Có thể nói bất kỳ du khách 
nào biết chút đỉnh về hội họa khi đến Ba Lê, cũng đều cố đến Orsay để xem cho được bức 
tranh khỏa thân đặc dị độc đáo của Coubert vẽ vào năm 1866, để rồi từ đó cả cuộc đời và sự 
nghiệp ông bị gắn liền với các tai ương cho đến lúc chết.  Họa phẩm nổi danh mà ai cũng muốn 
xem qua một lần cho biết mang tên Cội nguồn trần thế (L'origine du monde).  Vì bức họa này 
mà ông được mệnh danh là 'Họa sĩ của sự xấu xí'.  Nguyên vào năm 1866, một nhà ngoại giao 
và hay sưu tập tranh người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Khalil Bey, đã đặt ông vẽ bức tranh khiêu khích 
nhất, về bộ phận sinh dục của đàn bà.  Nó trông thật và sống động đến nỗi nó được giấu kín 
mãi cho đến thập kỷ 1950s mới được đem ra trưng bày công khai.   
 
Vừa vẽ xong là tranh biến mất. Ban đầu nhà sưu tập treo trong phòng tắm, sau đó phải treo 
tấm màn che lại.  Rồi họa phẩm được bán đi bán lại, và người mua cuối cùng trước khi nhập 
viện Orsay là nhà phân tâm học Jacques Lacan vào năm 1950. Ông này phải làm thêm khung 
đôi, bên trên treo một bức tranh khác, mới dám đem về nhà treo trên tường.  Bức họa này của 
ông bị người đương thời xem là khiêu khích vì nó quá hiện thực, gợi lên ý nghĩ 'những gì bạn 
trông thấy và nắm bắt được'. Đây là trường hợp áp dụng thực tế 'hãy gọi con mèo là con mèo'. 
 
Cũng bị cho là xấc xược vì nó là bức tranh.  Nếu là quyển sách hay truyền hình thì người ta có 
thể khép sách hay tắt truyền hình đi, trừ phi là phải che bằng tấm màn như nhà sưu tập trên kia 
đã làm.  Ngay cả đến ngày nay, một số người còn cho bức tranh đó là điếm nhục, vì hội họa là 
loại nghệ thuật cao quý, có vai trò phải đưa tâm hồn con người hướng thượng, không được hạ 
xuống các chuyện xung năng. Trái lại, nghệ thuật  khiêu dâm có thể chấp nhận được trong 
chừng mực đạo đức vào thời đó. Ngoài ra, một số người chỉ trích bức tranh ấy vì nó đã hạ 



phẩm giá người phụ nữ xuống thành món đồ vật, vô hình chung hạ giá luôn cả ngành hội họa, 
vì dù là tranh vẽ, bức tranh này không còn là một biểu tượng nghệ thuật nữa. 
 
Từ đó cho đến chết, ông luôn bị phản đối và chỉ trích khắp nơi. Mãi đến năm 1995, bức tranh 
này mới được công khai trưng bày ở viện bảo tàng Orsay. Trước tường treo họa phẩm độc đáo 
này là hàng ghế luôn luôn có quý ông an tọa.  Và đàn bà con gái đi ngang qua đây tình cờ nhìn 
phải bức tranh đều vội vã quay đi chỗ khác, âm thầm đỏ mặt hoặc hốt hoảng kêu 'Ối trời đất ơi', 
quýnh quáng còn hơn gặp ma.  Bởi vì bức tranh sống động đến nỗi nếu đặt nó nằm ngang tầm 
chiếc giường, hai bên che màn, người nhìn sẽ bắt gặp một người đàn bà đang nằm trần truồng 
trước mặt. 
 
Theo cảm nhận của riêng tôi, xem bức tranh này mới thầm cảm phục cho cụ Nguyễn Du của 
chúng ta cũng đã đi trước thời đại không kém ông Courbet  bao nhiêu, có khi còn hơn thế nữa!  
Xin đơn dẫn cách chơi chữ tài tình của cụ trong Truyện Kiều, lúc Kiều gặp Thúc Sinh, cởi bỏ 
xiêm áo ra, đã được cụ ví thân thể nàng như sau: 
 

Buồng the phải buổi thong dong 
Thang lan rũ bức trướng hồng tẩm hoa 

Rõ ràng trong ngọc trắng ngà 
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. 

(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 
 
Thi sĩ Xuân Diệu đọc xong câu này thì cho đây chính là bức tranh khỏa thân duy nhất trong văn 
học cổ điển Việt Nam. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương có bài thơ Thiếu nữ ngủ ngày nhưng thiếu nữ ấy 
vẫn còn mặc yếm.  Và dẫu  

yếm đào trễ xuống dưới nương long 
 

thì vẫn còn mảnh yếm che thân, chưa thể gọi là khỏa thân được. Giải nhất độc nhất phải được 
trao cho cụ Nguyễn Du đa tài lẫn đa tình. Giữa cái chế độ phong kiến Á Đông đè xuống tinh 
thần thể xác con người, lại giả dối che đậy lên hàng tạ quần áo thì cụ đã giải thoát cho mọi 
người được chiêm ngưỡng, thán phục cái tòa thiên nhiên tuyệt mỹ của tạo vật là thân thể lành 
đẹp của con người. 
 
Sau này, Chế Lan Viên cũng lấy bức tranh khỏa thân của cụ Nguyễn ra để bênh vực, bảo vệ 
cho Hàn Mặc Tử khi đề cập đến câu: 
  

Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm, 
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. 

Vô tình để gió hôn lên má, 
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. 

(Hàn Mặc Tử: Bẽn lẽn) 
 

Theo nhà thơ họ Chế thì: 'Chả lẽ Nguyễn Du được phép còn Hàn Mặc Tử thì bị cấm?' 
 
Tôi thì cứ băn khoăn mãi về từ 'dày dày' trong câu 'dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên' của thi 
nhân họ Nguyễn.  'Sẵn đúc một  tòa thiên nhiên' là cách nói độc nhất vô nhị.  Ví thân thể người 
phụ nữ như một  tòa thiên nhiên thì tha hồ mà tưởng tượng.  Từ láy 'dày dày' làm cho tòa thiên 
nhiên đó càng thêm nổi bật: có hình, có khối, có tầng, có lớp ... rất ấn tượng, rất hấp dẫn.  
Nhưng vẻ đẹp của Kiều vốn là vẻ đẹp của người con gái Á Đông mềm mại, thanh thoát.  Từ láy 
'dày dày' đặt trước cái tòa thiên nhiên tuỵêt mỹ đó theo tôi có phần hơi thô.  Tôi thử tìm vài  từ 
khác để thay thế  nhưng từ nào cũng thấy không tương xứng với cái  tòa thiên nhiên tuyệt mỹ 
ấy.  Thế mới hiểu nghề thơ phú cũng lao tâm khổ tứ biết chừng nào! 
 
Một nhà nho, một ông quan sống trong triều đại phong kiến đầy những lễ giáo khắt khe trói 
buộc thể xác, tâm hồn con người mà dám phác họa bức chân dung người phụ nữ khỏa thân 
tuyệt mỹ như vậy, cụ Nguyễn Du quả đúng như lời thiền sư Thích Nhất Hạnh đã thán phục: 



'nhà nho này cũng ghê gớm lắm, đâu phải chơi'.  Chúng ta nay đã bước sang thế kỷ thứ 21, 
liệu có ai dám vẽ hoặc viết nên, chứ chưa nói đến chuyện vượt được cụ Nguyễn Du, khi đặt bút 
phác họa chân dung người phụ nữ khỏa thân như cụ đã từng phác họa? 
 

Nốt ruồi trên gương mặt mỹ nhân 
 
Thành phố lớn nào cũng có mặt trái của nó mà các sách hướng dẫn du lịch thường ít khi đề 
cập đến, nhưng đối với du khách thì lại hay chú ý đến những khía cạnh khác người đó.  Ba Lê 
cũng vậy.  Có người cho đấy là 'nốt ruồi' tô điểm thêm vẻ mặn mà duyên dáng trên khuôn mặt 
mỹ nhân, còn kẻ khác thì lại chê là 'vết mụn', ở đây xin miễn bàn.  Ngoài dáng vẻ hào nhoáng 
bề ngoài ra, thì khắp mọi nẻo đường Ba Lê mà  tôi đã đặt chân qua, nơi đâu cũng có phân chó 
rơi vãi trên khắp mặt đường, cùng với vô số tàn thuốc lá vứt xuống đường một cách 'vô tội vạ'.  
Tôi mỉm cười lại nghĩ đến thi sĩ Nguyên Sa, mà hầu như người Việt nào cũng phải nằm lòng 
mấy câu thơ của ông lúc đặt chân đến Ba Lê: 
 

Mai anh về em có còn ngoan, 
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ, 
Em có tìm anh trong cánh chim. 

(Ngô Thụy MiênINguyên Sa - Paris có gì lạ không em?) 
 
Lắm lúc tôi chỉ thấy Ba Lê mìn rơi đầy đường ... chứ có thấy 'hoa lá vương đầy ngõ' nào đâu!  
Bản thân tôi, mém vài lần cũng dính phải mìn, nếu như không có tiếng kêu la thất thanh của 
những người chung quanh cảnh báo kịp thời.  Thật lạ lùng khi một xứ sở mệnh danh là cái nôi 
văn hóa mà lại có đất lề quê  thói cho chó làm bậy đầy đường.  Đành rằng loài chó là người 
bạn thân nhất của con người, nhưng thói quen kỳ lạ của người Pháp khiến tôi thắc mắc tại sao 
họ lại có thể để cho chó nó dân chủ và bình đẳng đến thế! 
 
Nếu như chú khuyển Ba Lê có được cơ hội tự do bình đẳng với loài người ở xứ kinh đô ánh 
sáng này, thì trớ trêu thay, giữa những con người với nhau lại luôn sẵn có trong mình sự phân 
biệt đẳng cấp giàu nghèo một cách lộ liễu, rõ rệt.  Và ở đây, cách ăn mặc lịch sự cộng với nước 
da rám nắng của bạn sẽ nói lên tính cách con người cũng như giai cấp của bạn trong xã hội 
Pháp.  Về điều này, ông cha ta từ xưa cũng đã đúc kết kinh nghiệm đánh giá con người qua 
câu châm ngôn răn dạy con cháu: 'Trông mặt mà bắt hình dong'.  Đã xa rồi thời của Nguyên 
Sa, khi người ta còn ưa chuộng làn da trắng nõn của phương Tây.  Vì thế ông mới nhắn với 
người yêu rằng: 
 

Anh về giữa một giòng sông trắng, 
Là áo sương mù hay áo em? 
Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay, 
Tóc em anh sẽ gọi là mây. 

Ngày sau hai đứa mình xa cách, 
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay. 

(Ngô Thụy MiênINguyên Sa - Paris có gì lạ không em?) 
 
Người Ba Lê thời nay phải có làn da nâu thì mới được xem là sang và khỏe mạnh.  Đó là màu 
nâu được tô từ những buổi trưa nằm phơi nắng bên giòng sông Seine, hay những mùa nghỉ 
mát dắt díu nhau về miền biển tắm nắng, chứ không phải màu nâu đen đủi vì công việc chân 
tay, bán lưng cho trời bán mặt cho đất.  Riêng tôi thì đặc biệt thích ngắm nhìn các nàng kiều nữ 
Ba Lê với dáng người mảnh khảnh, có đường eo thon gọn mà các cụ ta đã từng ví von qua câu 
'thắt đáy lưng ong', lại có làn da nâu hồng và mái tóc màu hạt dẻ.  Đó là đặc điểm của người 
dân Ba Lê, vì nếu bạn có nước da trắng bóc và vóc mình hơi phốp pháp, điều đó ám chỉ bạn là 
người tứ xứ đến, và rất có thể bạn hơi bị nghèo vì không có phương tiện tắm nắng lẫn đi nghỉ 
mát du lịch ở một miền biển nào đó. 
 



Ba Lê còn nổi tiếng với những món ăn chơi 'đặc sản' nằm ở xóm 'Mông Mạc' (Montmatre) mà 
tôi đã từng nghe thiên hạ xì xào bàn tán với nhau.  Nhiều người nói xóm bình khang ở đây có 
lắm thú vui lạ lùng không đâu có, nên tôi nhất quyết phải đi 'khảo sát' một hôm xem sự thể thế 
nào.  Không có lẽ sang đến Ba Lê hoa lệ như thế này mà lại không biết đến cái phong vị phố 
'lầu xanh' ấy thì nhà quê quá!.  Ăn cơm trưa xong, cả gia đình tôi bèn rủ nhau đi lên Mông Mạc 
thăm viếng Giáo đường Thánh Tâm (Basilique du Sacré Ceur) nằm trên đỉnh đồi và tiện thể ghé 
qua xóm lầu xanh cho biết sự tình thực hư ra sao, mà nghe người ta đồn đãi với nhau từ bấy 
lâu nay. 
 
Mông Mạc là gồm cả cái khu ở trong khoảng mấy đường Pigalle, Blanche, Clichy, 
Rochechouart, Clignancourt, trong đó khu trung tâm tập trung nhiều quán ăn chơi nhất là ở 
Quảng trường Pigalle (Place Pigalle) gần xe điện ngầm Métro.  Nơi đây mọc lên san sát những 
tửu lâu nhạc quán, đèn xanh đèn đỏ lập lòe, tiếng đàn tiếng hát vang vọng khắp nơi, thật là một 
nơi 'bất dạ thành', ăn chơi suốt đêm thâu. Giới 'chị em' nơi nào cũng thế, ban ngày không có 
'làm việc', và xóm này giữa thanh thiên bạch nhật thường vắng ngắt buồn tênh. Chỉ bắt đầu từ 
tám, chín giờ đêm trở đi mới thấy đèn thắp như sao sa, người đông như kiến cỏ, tiếng đàn hát 
inh ỏi, khói thuốc mịt mù. 
 
Chúng tôi đi bộ một hồi, chợt trông thấy hình cái cối xay đỏ sáng lòe ở đàng xa, mới nhớ ra 
quán Cối xay gió đỏ (Moulin rouge) là một vũ trường ca nhạc (cabaret) có lắm vũ nữ thời danh 
xuất thân từ xóm này, nơi tôi đã vào xem một xuất biểu diễn theo điệu nhảy can-can cách đây 
đã 4 năm.  Quán nổi tiếng đến nỗi đã được dựng thành phim cùng tên vào năm 2001 với các tài 
tử Nicole Kidman và Ewan McGregor.  Nghe đồn rằng các nghệ sĩ thượng thặng trong ngành 
ca nhạc Pháp và thế giới cũng đã từng trình diễn ca nhạc tại đây, như Josephine Baker, 
Maurice Chevalier, Jean Gabin, Edith Piaf, Yves Montand của Pháp, hay Ella Fitzgerald, Liza 
Minnelli, Frank Sinatra, Elton John của Anh, Mỹ.   
 
Show ở đây bao giờ cũng mang tên bắt đầu bằng chữ F.  Hiện giờ, vũ trường đang trình diễn 
show Feerie cho đến mùa Giáng sinh năm 2012 thì thay sang show mới, Flash.  Mỗi show trình 
diễn như vậy kéo dài khoảng 10 năm, tốn kém đến hơn 9 triệu euro, gồm có 4 màn chính với 
70 tiết mục ca hát, vận dụng đến 100 nghệ sĩ ca múa, nhào lộn, hài hước, ảo thuật, trong đó 
nổi bật nhất là nhóm vũ nữ Doriss girls, còn hoành tráng hơn cả các Showgirls ở sòng bài Las 
Vegas bên Mỹ nữa. 
 
Đứng đó bồi hồi nhớ lại kỷ niệm của bao ngày cũ, nay ghi ra đây kẻo sau này sẽ quên mất.  
Cũng cần phải nói thêm rằng, có người đã dè bỉu gọi chỗ này là hộp đêm, đồng nghĩa với chốn 
ăn chơi trác táng của những loài bướm đêm lượn lờ quanh khu vực đèn đỏ ngay sát bên.  
Nhưng theo tôi, phải gọi là vũ trường ca vũ nhạc mới xứng đáng với tầm quan trọng của quán, 
vốn là biểu tượng cho nếp sinh hoạt văn hóa giải trí của Ba Lê về đêm ra toàn thế giới. Tuy 
rằng vũ trường này là chỗ chơi bời phóng túng, nhưng nó vẫn có cái phong vị hào hoa mà 
không thô tục của giới thượng lưu trí thức Pháp.  Nên những tao nhân mặc khách thường hay 
tới lui chỗ này để uống rượu ca hát cho giải cơn sầu. Vào cửa nơi đây phải tốn tiền mua vé cho 
mỗi đầu người, giá vé bao gồm 1 ly nước ngọt, chứ không bao bia rượu. Trước vũ trường bao 
giờ cũng có kẻ ra người vào rất tấp nập, bên trong rộng như một cái chợ, đèn thắp rực rỡ, bàn 
ghế la liệt. Dưới sàn toàn trải thảm nhung màu đỏ thẫm rất lịch sự sang trọng, mà trong không 
khí lúc nào cũng dày đặc khói thuốc lá như sương mù. 
 
Ở đây lúc nào cũng không thiếu những 'ả mày ngài' cùng với 'khách làng chơi' cười nói huyên 
náo, chỗ này uống rượu, chỗ kia đàn ca hát xướng: 

Bóng gương lấp loáng trong mành, 
Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa. 

(Nguyễn Gia Thiều: Cung oán ngâm khúc) 
 
'Tiên' ở đây cũng khác với 'tiên' của những nơi khác, chỉ lên sàn nhảy vũ điệu thoát y đầy nghệ 
thuật cho khách xem thôi, chứ không đến từng bàn 'phục vụ' khách như người ngoài lầm 
tưởng. Chúng tôi vừa kéo ghế ngồi là bồi bàn đã mang rượu vang nước ngọt ra mời khách 



thưởng thức, cách tiếp đãi rất là thanh lịch.  Rượu chuyện đã vãn, chúng tôi rủ nhau ra về, tính 
ra ngồi nói chuyện 'chay' như thế mà mỗi người cũng mất thêm ít tiền khui 'sâm banh' 
(Champagne).  Hãy còn rẻ đấy, chứ vào mấy quán khác theo 'tiên' ... lên mây, cụng ly chúc thọ 
nữa thì không biết phải tốn kém thêm bao nhiêu cho vừa!  Thôi, thế cũng tạm đủ, gọi là trải qua 
xem dạng cho biết cái mùi phồn hoa chốn danh đô một chút! 
 
Không khí bên trong quán thanh lịch là thế, nhưng vừa bước chân ra ngoài quán độ vài trăm 
thước thôi, băng qua mấy con hẻm tối om, thì lại là khu vực đèn đỏ phục vụ cho cả thành phố.  
Đây mới đúng là các hộp đêm mà người lịch sự hiếm khi lui tới.  Tôi còn nhớ như in lần ấy cách 
đây đã 4 năm, khi từ quán Moulin Rouge bước chân ra về trời đã nhá nhem tối.  Giới 'chị em' ta 
lúc bấy giờ mới tủa ra đường vui xuân, khách bán phấn buôn hương đứng chật cả một dãy phố 
trải dài hàng trăm cửa hàng, thắp đèn đỏ rực khắp một vùng trời.  Mỗi cửa hàng là một căn nhà 
ba tầng lầu đúc bằng gạch, phía trước có tủ kính rộng lớn, cao hơn đầu người. 'Hàng họ' bày 
trong tủ kính là những nàng Kiều xinh tươi trẻ đẹp mặc bikini đủ màu sắc cắt may đủ kiểu ít vải 
nhất có thể được.  Người đứng kẻ ngồi, cười tươi như hoa, bao nhiêu 'gia tài, của cải cha ông 
để lại' đều phô trương ra hết, sẵn sàng phục vụ hết mình cho mọi dân chơi sành sõi dạn dầy 
sương gió.  Lắm lúc tôi nghĩ Từ Thức có lên thăm động hoa vàng cũng chỉ được dâng... 'hai trái 
đào tiên' to bằng ấy là cùng! Có cửa ba bốn cô nàng chia chung lố nhố đứng ngồi, cười nói loạn 
xạ. Thi hứng chợt bùng lên bất tử, tôi liền ngâm lên hai câu thơ của Nguyễn Nhược Pháp, sao 
hôm nay thấy nó hay một cách 'lãng xẹt' đến thế hả trời! 
 

“Sau núi Oản, Gà, Xôi, 
Bao nhiêu là... khỉ ngồi!” 

(Nguyễn Nhược Pháp: Đi chơi chùa Hương) 
 

Và còn nhạc của Phạm Đình Chương nữa chứ.  Này nhé: 
 

“Em ngồi trong quầy, tủ, 
Anh phố cũ lang thang. 

Nhìn nhau thèm, chẳng nói, 
Có nói cũng không tiền!” 

(Phạm Đình Chương/Lưu Trọng Lư: Mắt buồn) 
 
Nếu đi sâu tìm hiểu hậu trường văn minh thì chắc không chỉ là những 'vết mụn' mà thôi, có khi 
là những 'vết sẹo', thậm chí còn là 'vết thương' chí tử nữa. Thì ra văn minh quá nên cũng 'sáng 
kiến' ra lắm trò lạ đời cho người mua vui! 
 
Nhưng xét cho cùng, xóm Mông Mạc ngày xưa không phải chỉ là một xóm ăn chơi mà thôi, mà 
còn là một xóm của những người bình dân lao động nữa.  Trừ mấy phố lớn toàn những hàng 
ăn, hàng rượu, rạp múa, rạp hát, còn thì là những đường dốc quanh co, nhà ở cũ kỹ. Vì đây 
chính là một nơi cao nguyên ở giữa thành Ba Lê, cho nên lên chơi đây gọi là 'lên dốc' (Nguyên 
văn tiếng Pháp: 'monter vers la Butte').  Ở chỗ cao nhất có dựng một giáo đường xinh xắn tên 
là Giáo đường Thánh Tâm (Basilique du Sacré Ceur), xây bằng đá hoa cương, bên trong khảm 
bằng cẩm thạch, trông rất vĩ đại.  Mặt bằng giáo đường mang hình chữ thập lớn, với vòm chính 
cao 55 thước, đường kính 16 thước, đỉnh cao 83 thước. Phía bên trong, hậu cung nhà thờ rộng 
475 thước vuông, trang trí theo phong cách La Mã thời Byzantine. Đặc biệt cửa sổ ở đây được 
lồng những mảnh kính vẽ rất lộng lẫy, và tháp chuông có treo quả chuông lớn nhất nước Pháp 
mang tên Savoyarde, đúc năm 1895 và nặng tới gần 20 tấn. Trèo lên trên gác chuông có thể 
ngắm nhìn toàn cảnh thành Ba Lê trải rộng đến 50 cây số. 
 
Đặt chân lên mảnh đất của nhà thờ, tôi nghe chung quanh người ta đồn nhau rằng bên trong 
tòa bảo thất của nhà thờ có cất chứa quả tim chúa Giê Su được thờ ở đây, cốt là để tẩy sạch đi 
các thú vui tội lỗi của khu đèn đỏ nằm ngay dưới chân đồi cách đó không xa. Xem ra người Tây 
phương cũng mê tín và sùng bái tôn giáo không kém người Á Đông chúng ta là bao. Tôi xét 
những lời đồn trên cũng có lý một phần, vì đã là con người trên đời, có sống ắt có khổ, cho nên 



tôn giáo nào cũng phải đưa ra những phương thức cứu khổ, giải thoát ưu phiền cho chúng sinh 
loài người.   
 
Ngạn ngữ ta từng đã có câu: 'Vạn tội bất như bần tội khổ', nghĩa là muôn tội không gì hơn bằng 
tội nghèo khổ. Xem như những người làm ăn lam lũ quanh đây, đầu tắt mặt tối cả ngày, chiều 
đến là vào cầu kinh ở nhà thờ, như thế cũng làm vơi đi ít nhiều nỗi cực nhọc của họ, và cầu 
mong rằng đời này tuy khổ, nhưng đời sau có lẽ sẽ được sướng hơn. Lòng tín ngưỡng là vốn 
quý của loài người, người nào đã đánh mất lòng tin nơi thượng đế thì cũng nên tiếc cho mình.  
Và nếu có trông thấy kẻ khác bày tỏ lòng thành kính của họ bằng những lối nào đi nữa, thì cũng 
không nên đem lời gièm pha nhạo báng họ. 
 
Tiếp đó, chúng tôi dạo quanh khuôn viên nhà thờ, trông thấy có bức tượng đồng, hình một 
người võ sĩ phải chịu tội.  Đến gần xem thì thấy đề rằng: 'Tượng võ sĩ De La Larre, năm 1766 bị 
Giáo hội xử tử ở thành Abbeville vì đã dám đi trước một đám rước đạo mà không ngả mũ 
chào'.  Hỏi ra mới biết tượng này là do một nhóm dân ở đây không tin vào sự lễ bái, muốn tỏ ý 
phản đối việc lập nhà thờ, bèn quyên tiền dựng tượng cạnh nhà thờ, nhằm cảnh báo cho thiên 
hạ biết cái thói chuyên chế độc ác của giáo hội xưa nay vẫn hay bách hại những người không 
tin đạo mình. Ở nước tự do có khác, tư tưởng gì cũng có cách biểu lộ ra được. 
 
Xét  ra xóm Mông Mạc này ngày xưa cũng có tiếng thanh lịch lắm, và còn là nơi tập trung các 
giới nghệ sĩ nghèo của thành phố.  Kẻ thi nhân thì lui tới nơi đây để tìm thi hứng, còn các họa sĩ 
thì đến để tìm khung cảnh vẽ nên những bức họa để đời. Cho nên, biết đến Ba Lê không 
những chỉ ở những đền đài cung điện nguy nga tráng lệ, còn phải biết đến Ba Lê từ những nơi 
bình dân lao động, và cả ở xóm hoa liễu ăn chơi nữa. Tuy thế, người Ba Lê dẫu khi chơi bời lơi 
lả cũng không quên điểm thêm cái vẻ thanh lịch khác người: những hội quán thi ca ngâm vịnh ở 
xóm Mông Mạc này biết bao nhiêu mà kể, mà bài nào cũng có cái giọng 'tự nhiên' như thơ Hồ 
Xuân Hương vậy. Ai bảo thơ Xuân Hương không phải là biểu hiện một cái tinh thần riêng của 
người Việt Nam chúng ta? Đó là chuyện thời xưa, còn bây giờ thì đã biến thành chỗ ăn chơi 
như các nơi ăn chơi khác, ngoại trừ một vài nơi nổi tiếng như Cối xay gió đỏ ra, thì không có 
cái tính cách đặc biệt gì nữa, nghĩa là thô bỉ không đủ nói vậy. 
 
Trong sách Les Curiosités de Paris của họa sĩ tài danh Henri Boutet (1851-1919), có đoạn nói 
về Mông Mạc như sau:  
  
“Mông Mạc” bây giờ là Paris của khách ngoại quốc. Nếu tra tính danh quốc tịch của những 
người đến chơi chốn này, sẽ thấy phần nhiều là người ngoại quốc, người các tỉnh, chứ không 
phải người Paris ... Chính người Paris có bước chân đến đây cũng phải rầu lòng mà tránh cho 
xa cái phong vị Paris hủ lậu này. 
 
Tôi nghĩ có lẽ bởi khách du lịch các nước và khách tứ chiếng đến đây quần tập huyên náo quá, 
người Ba Lê không đến nữa, nên chốn này mới đánh mất đi cái phong vị đặc biệt như thế 
chăng.   
 
Tiệc vui rồi cũng có lúc tàn, mấy ngày phiếm du ở Ba Lê của chúng tôi đến đây là hết chương 
trình đã định. Ngày mai ngồi trên xe du lịch đi thăm những nơi danh thắng khác của nước 
Pháp, lòng không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua trong mấy ngày đặt chân đến chốn 
kinh thành ánh sáng. Xe chạy càng mau, bóng kinh đô càng trông càng khuất, ngoảnh nhìn mãi 
lại, nào còn thấy chi. Trông cảnh cảnh nhạt, trông mây mây sầu, trông hoa hoa khuất, trông 
người người xa: 
 

Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, 
Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi. 

(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 
 

Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần, nhân mới ngâm mấy câu thơ để nói lên lòng mình: 
Từ đây muôn dặm đã chồn, 



Trăm nghìn gửi lạy nước non quê người. 
Non xanh ở lại cùng ai, 

Một tôi giã nước, giã người nước non! 

 

Bềnh bồng sông nước thành Loire –  
Vương quốc của những lâu đài 
 

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, 
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. 

(Bà Huyện Thanh Quan: Thăng Long thành hoài cổ) 
 
Tôi cứ ngỡ câu thơ trên của bà huyện Thanh Quan nay đã thành chuyện dĩ vãng.  Vậy mà, 
trong mấy ngày ở Ba Lê, tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi tình cờ nhìn thấy bóng dáng chiếc xe 
ngựa dập dìu êm bước trên con đường đá vắng lặng như chuyện cổ tích vào một buổi sáng 
tinh mơ.  Đó là hình ảnh những anh xà ích dáng người hiên ngang mặc sắc phục cổ xưa, ngồi 
quất ngựa trên cỗ xe tứ mã đi ngang qua khách sạn tôi trọ. 
Trong muôn vàn âm thanh của cuộc đời này, và giữa cái xô bồ ồn ào của mọi động cơ thời hiện 

đại, chiếc xe ngựa lẻ loi hôm ấy giống như hiện thân của quá khứ. Không hiểu sao trong cõi 

sâu thẳm tâm hồn tôi, tiếng vó ngựa lộp cộp khua vang trên đường hôm ấy lại có sức lay động 

mãnh liệt khôn cùng. Nhiều khi nó ngân vang đâu đó rất mơ hồ tiếng lóc cóc xa xăm và cả tiếng 

lục lạc xao động một miền thơ ấu.  Nó vô tình gợi lại nơi tôi vô vàn kỷ niệm của một thời cách 

đây không xa lắm, mà nay đã nhạt nhòa theo ký ức thời gian. 

Tuổi thơ tôi nặng nợ với nhiều câu ca và câu hát có bóng dáng con ngựa mệt nhoài vì chạy 

suốt ngày trên đường thiên lý, song vẫn hứng khởi hý vang. Ai mà không từng lớn lên từ những 

lời ru của mẹ hiền trong đó có câu: 'Nhong nhong ngựa ông đã về, cắt cỏ Bồ đề cho ngựa ông 

ăn'. Lớn chút nữa là mơ mình được làm Thánh Gióng cỡi ngựa sắt đánh giặc.  Rồi còn biết bao 

nhiêu hình bóng của ngựa đi vào trong thế giới tuổi thơ, nào là 'ngựa phi đường xa, trên con 

đường cát trắng trắng xóa' mà Ban Thăng Long hay hát thuở nào. Và trong gia tài mông lung 

của tuổi thơ còn mang vác đến giờ, cũng còn chú ngựa và anh chàng cao bồi Lúc-ky-lắc trong 

phim hoạt hình có tài bắn súng và chuyên làm việc thiện, song cả hai lại rất cô đơn. Thuở nhỏ 

tôi thường thắc mắc sao cái anh chàng ấy lại cô đơn đến vậy, sau này lớn lên, nghe người ta 

nói kẻ có chí khí thường cô đơn, mới hiểu ra đôi phần ngụ ý của người làm phim cho trẻ nhỏ. 

Hình ảnh kiêu hãnh của chiếc xe ngựa hôm ấy đã nảy sinh nơi tôi quyết định phải đặt vé theo 

chuyến du lịch đi thăm vùng lâu đài sông Loire, để hồi tưởng lại dĩ vãng cuộc đời, để đi tìm dấu 

xưa xe ngựa, của thời xa vắng. Vì nơi đây là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất 

nước Pháp, nằm ở phía nam Ba Lê, và đã từng được mệnh danh là 'Thung lũng của các vị 

vua', nơi vui chơi giải trí của giới quý tộc Pháp. Chương trình cho ghé thăm thắng cảnh 3 tòa 

lâu đài nổi tiếng nhất trong quần thể gồm vài chục di tích nằm dọc theo bờ sông Loire.  Đó là 3 

tòa lâu đài Amboise, Chenonceau, và Chambord mà chúng tôi cần phải khởi  hành từ 6 giờ 

sáng mới mong có đủ thì giờ để xem hết trong cùng một ngày đi về.  Xe chạy trên đường xa lộ 

cao tốc nên thoáng chốc cũng đã đến nơi. Phong cảnh tươi mát dần dần hiện ra trước mắt tôi, 

thấp thoáng đây đó các tòa lâu đài ẩn mình trên những cánh đồng xanh ngát trải dài tít tắp bên 

giòng sông Loire thơ mộng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. 

Đối với nhiều du khách nước ngoài, vùng sông nước này có nhiều nét quyến rũ rất đặc trưng 

của Pháp mà không nơi nào có được, với những lâu đài nguy nga tráng lệ, những vườn nho 

nổi tiếng, những xóm làng đẹp như tranh vẽ cùng với cách ăn nói lịch thiệp vương giả và lối 

sống đượm màu thôn dã thật thú vị. Còn dân bản xứ thì xưa nay vẫn xem vùng này là 'vườn 



hoa của nước Pháp'. Vì đất đai ở đây vô cùng màu mỡ, nên từ nhiều đời nay đã chuyên cung 

cấp hoa và các loại rau trái cho thủ đô Ba Lê và các vùng lân cận.   

Dù cho bạn là khách ngoại quốc hay là dân bản địa đi nữa, thì vẻ cổ kính lộng lẫy của các lâu 

đài cộng với cảnh trời mây, sắc nước hữu tình chắc sẽ khiến bạn bâng khuâng, hồi tưởng lại 

giai đoạn lịch sử đầy biến động của hoàng gia Pháp, cùng với những cuộc tình trăng gió vụng 

trộm thật lãng mạn của các bậc đế vương, công hầu trong nhiều thế kỷ qua. Tìm về Loire luôn 

là một cuộc hành trình đưa chúng ta trở về với quá khứ, của những thăm trầm lịch sử không hề 

phai nhòa với thời gian. Nơi đây, quá khứ với thực tại luôn bổ túc cho nhau, và giòng sông 

Loire, con sông dài nhất nước Pháp, vẫn mềm mại chảy như xưa, như chưa từng bị uốn thẳng 

hay đào kênh dẫn nước bao giờ. 

Ngược giòng lịch sử, thung lũng Loire bất đầu định hình thành một vị trí chiến lược quan trọng 

kể từ thế kỷ 15 cho đến thế kỷ 17 thì lụi tàn.  Nước Pháp lúc đó không rộng và trải dài xuống 

tận bờ biển Địa Trung Hải như ngày nay.  Nước Pháp ngày ấy bé nhỏ lắm, chưa có dải Côte 

D'Azure với bãi biển trải dài xanh một màu ngọc bích cho các đại gia tắm mát nghỉ hè như bây 

giờ.  Vùng đất thung lũng Loire ngày ấy, nằm ở phía nam nước Pháp, khí hậu trong lành, mùa 

đông thì không quá lạnh, mùa hè thì lại không quá nóng như ở Ba Lê.  Xung quanh lại là những 

cánh rừng bạt ngàn vô tận. Phong cảnh thơ mộng, hữu tình với giòng sông Loire lững lờ trôi 

qua.  Quả là địa điểm lý tưởng để các vua chúa xây lâu đài nghỉ ngơi, săn bắn, là nơi diễn ra 

hội hè tiệc tùng, cùng với những thú tiêu khiển khác của giai cấp thượng lưu trưởng giả. 

Trong vòng khoảng 100 năm từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 16, hàng loạt lâu đài lộng lẫy tráng lệ đã 

được dựng lên. Không phải chỉ có vua nước Pháp mới có tiền xây dựng lâu đài (gọi là château 

royal), mà các vị công tước, hầu tước cũng bỏ ra xây dựng những lâu đài cho riêng mình. Tất 

cả có khoảng 40 tòa lâu đài lớn nhỏ khác nhau đã mọc lên. Tuy các lâu đài đều có ảnh hưởng 

lẫn nhau về thể hiện cái hồn của thời đại ấy, chúng ta vẫn nhận ra được rằng mỗi lâu đài đều 

có một vẻ đẹp riêng, một nét kiến trúc riêng, cũng như một đoạn lịch sử với những câu chuyện 

riêng gắn liền với một thời kỳ lịch sử Pháp trong giai đoạn Phục Hưng (Renaissance).  Nếu như 

vùng Dauphiné và Savoie với rặng núi Alps cao ngút ngàn, phong cảnh hùng vĩ tráng lệ, thì 

vùng thung lũng Loire lại là vùng đất bằng phẳng trải dài, với những cánh rừng rậm rạp ẩn 

chứa bao loài muông thú quý lạ.  Đó là mục tiêu của những cuộc săn bắn do Hoàng gia tổ chức 

ngày ấy. 

Cũng với những ngày xa xưa ấy, hai nước láng giềng bao bọc quanh Pháp là nước Đức và Ý 

đều chưa có tên trên bản đồ.  Hai nước láng giềng này hãy còn trong thời kỳ chia nhỏ thành 

các tiểu vương quốc chịu sự thần phục của đức Giáo Hoàng.  Tuy nhiên, nước Ý trong giai 

đoạn này có thể nói đã đạt đến trình độ văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc nổi bật nhất Âu châu.  

Cũng cần phải nói thêm rằng, trong khoảng ngàn năm thời Trung Cổ (Middle Ages), các nước 

châu Âu bị bao trùm bởi một màu đen ảm đạm (Dark Ages), kìm hãm sự phát triển về nhiều 

mặt.  Màu đen của những chiếc áo thầy tu, của Công giáo, thế lực thống trị xã hội thời ấy.  Màu 

đen của nền văn minh La Mã lụi bại, không còn ngóc dậy được nữa.  Màu đen của sự u tối, u 

mê mà nhà thờ muốn áp đặt lên con người để dễ bề cai trị.  Chúng ta cũng nên nhớ lại rằng, 

trong cái đêm trường Trung Cổ ấy, chỉ có các tu sĩ mới biết đọc, biết viết mà thôi. 

Tuy nhiên, ngọn lửa của tri thức, của văn minh La Mã vẫn không bị dập tắt hoàn toàn.  Nó vẫn 

sống leo lét như ngọn đèn dầu bền bỉ bên trong những nhà thờ tăm tối.  Ngọn lửa leo lét ấy chỉ 

đợi có ngọn gió xuân hiu hiu thổi, là sẽ bùng lên thành đốm lửa cháy rực trời, xóa tan bóng đen 

ảm đạm đã từng phủ kín cả hàng mấy chục thế hệ. Ngọn gió xuân ấy chính là thời kỳ Phục 

Hưng ghi trong sử sách, là thời chấn hưng lại những giá trị chân chính đích thực, nhằm đẩy lùi 



bóng tối mờ ám của thế lực nhà thờ. Thời kỳ này còn là một giai đoạn đẫm máu đau thương, 

với những cuộc chiến tranh tôn giáo, tranh giành quyền lực và ảnh hưởng, một bên là nhà thờ, 

một bên là nhà vua, tất cả đè nặng lên đầu cổ đám dân chúng ngu muội.   

Ánh sáng của thời phục hưng chiếu rọi đến trước tiên là ở các tiểu vương quốc bên Ý, như 
Venice, Valencia, Florence, Milan, v.v ... vốn là những thành phố to đẹp, sầm uất. Kiến trúc nhà 
cửa dần biến đổi thành những dinh thự làm bằng đá trắng cực kỳ thanh thoát, còn văn hóa 
nghệ thuật thì bùng nổ thành phong trào với những bức tranh rực rỡ muôn màu muôn sắc, chứ 
không còn đơn thuần một màu đen u tối như trước. Những biến chuyển quan trọng này dĩ 
nhiên là có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc của các tòa lâu đài nằm bên giòng sông Loire xứ 
Pháp. Ngày ấy, các vua nước Pháp đã coi Ý như là một cái nôi của văn minh. Họ thường tổ 
chức những cuộc viếng thăm đất nước này, rồi về Pháp cho xây dựng những tòa lâu đài với lối 
kiến trúc, văn hóa giống y như vậy. Nhiều kiến trúc sư, nhà khoa học nổi tiếng của Ý cũng 
được trưng dụng về Pháp làm việc, xây cất các lâu đài ở thung lũng Loire, như nhà danh họa 
Leonardo Da Vinci tài danh đã từng đến đây trong những năm tháng cuối đời.  Ngày nay, toàn 
thể khu di tích của vùng thung lũng này đã được hội UNESCO xếp hạng là di sản văn hóa 
chung của loài người, cần được bảo tồn cho đến ngàn sau. 
 
Amboise –  
Lâu đài cuối đời của nhà danh họa 

 
Không một con người nào đi vào cõi hư vô một cách hoàn hảo 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 
 
Từ xa lộ cao tốc đi vào thung lũng Loire hãy còn một đoạn khá xa, phong cảnh hiện ra trước 

mắt thật nên thơ hữu tình. Dọc hai bên đường là các cánh đồng thẳng cánh cò bay, với những 

vườn nho, vườn cây ăn trái, những thửa đất trồng hoa hướng dương, bắp, và các loại ngũ cốc.  

Cô tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi lại có nhã ý lái xe len lỏi vào các đường 

làng để chúng tôi được dịp ngắm nhìn quang cảnh làng quê ở Pháp cho thỏa thích. Nói là 

đường làng nhưng xe hơi chạy bon bon, nhà cửa đều khang trang sạch sẽ. Mỗi làng thật sự là 

một thị trấn và đặc biệt là tuyệt nhiên không một bóng người. Khung cảnh vùng quê nước Pháp 

tĩnh lặng một cách vô cùng quyến rũ. Thỉnh thoảng lắm mới có một vài chiếc xe hơi vụt lướt 

qua. Chúng tôi thường hay nói đùa với nhau rằng đường làng ở nông thôn nước Pháp sạch 

hơn các đại lộ ở trung tâm Ba Lê, vốn có nhiều phân chó và tàn thuốc lá. 

Và rồi, tòa lâu đài Amboise xây dựng từ thế kỷ 15 đã hiện ra trong thoáng chốc.  Ngoài dáng vẻ 

kiên cố như một pháo đài thời Trung Cổ ra, có lẽ Amboise được người ta nhớ đến đầu tiên là 

nhờ nó gắn chặt với giai đoạn cuối đời của nhà danh họa người Ý, Leonardo da Vinci.  Tôi quả 

là khâm phục bộ óc quá đa tài và chứa đầy bí ẩn của ông ấy. Ông có lẽ là người duy nhất trong 

lịch sử thế giới có trong mình sự tổng hòa của thiên tài khoa học và thiên tài nghệ thuật.  Vậy 

mà không ngờ cuối cùng tôi cũng đã đứng trước nhà nguyện, nơi chôn cất thi hài ông tại đây.  

Nhân lúc vãn khách du lịch, ba chúng tôi vội làm ngay một kiểu chụp hình trước bàn thờ phần 

mộ cụ. Hy vọng cụ phù hộ cho ba chúng tôi luôn tâm an thường lạc giữa cõi trần ô trọc này 

nhé! 

Nhà nguyện tuy nhỏ, chắc chỉ tầm 25 thước vuông là cùng, nhưng được trang trí cực kỳ tinh 

xảo. Từng cây cột đá, từng tấm tranh kính màu, tất cả đều được làm tỉ mỉ.  Có lẽ người ta muốn 

một con người vĩ đại của thế giới như ông phải được nằm ở nơi trang trọng nhất trong lâu đài.  

Trên phần bia mộ của ông, tôi đã đọc được những giòng này, xin dịch sang tiếng Việt như sau: 

Leonardo da Vinci, sinh tại Vinci gần Florence ngày 14 tháng 4 năm 1452, đã sống 3  năm 

cuối đời tại Amboise trong trang viên Clos Lucé theo lời mời của vua Francois  đệ nhất.  Da 



Vinci mất ngày 2 tháng 5 năm 1519 và được mai táng theo yêu cầu của chính ông tại lâu đài 

Amboise, trong tu viện Saint Florentine.  Tu viện này bị phá hủy  năm 1807. Phần hài cốt người 

ta cho là của ông đã được tìm thấy trong cuộc khai quật năm 1863 và được chuyển vào nhà 

nguyện này. 

Như mộ bia đã ghi, vua Francois đệ nhất (1449-1519) rất mến mộ tài năng của ông.  Vị vua này 

còn nổi tiếng là một Mạnh thường quân thời bấy giờ, nên đã mời nghệ sĩ thiên tài này sang 

Pháp và hiến tặng ông lâu đài Clos Lucé để ông cư ngụ và sáng tác.  Lâu đài Clos Lucé chỉ 

cách lâu đài Amboise nơi nhà vua ngự giá khoảng 5 trăm thước và được ăn thông bằng một lối 

địa đạo nằm sâu dưới lòng đất.  Khi ấy, ông đã 64 tuổi, tiếng tăm lừng lẫy khắp châu Âu. 

Theo sử sách ghi lại, ông tiếp nhận chiếu chỉ liền rời khỏi kinh thành La Mã ở Ý với một người 

học trò và một gia nhân. Hai người cưỡi trên những con la mang theo ba bức tranh quý đựng 

trong những túi da, trong đó có bức Mona Lisa nổi tiếng khắp thế giới. Đặc điểm của bức tranh 

này là nó được vẽ trên gỗ, và vua Francois đệ nhất đã mua lại bức tranh, do đó mà nó trở 

thành tài sản vô giá của nước Pháp và hiện được trưng bày trong viện bảo tàng Louvre ở Ba 

Lê. 

Để đánh đổi việc trao tặng lâu đài Clos Lucé cho ông, vua chỉ xin được hằng ngày đàm đạo với 

bậc thiên tài này mà thôi. Cứ như thế, ông được triệu vào cung mỗi ngày bằng lối địa đạo ăn 

thông hai nơi với nhau. Đối với vị vua tài giỏi nước Pháp, được nghe ông nói chuyện là niềm 

hạnh phúc và là nguồn vui lớn, vì trên đời này không có một người nào có thể có kiến thức rộng 

lớn đến như thế về các lĩnh vực khoa học lẫn hội họa, điêu khắc, kiến trúc. Mỗi năm, nhà vua 

trợ cấp cho ông 700 đồng tiền vàng và tất cả các tác phẩm của ông đều được vua mua lại với 

giá rất cao. Nhờ vậy, ông có điều kiện thuận lợi để suy nghĩ, sáng tác, tiếp khách và giúp các 

thú vui giải trí cho đời sống tẻ nhạt nơi cung đình.  Đồng thời, ông cũng sử dụng trí sáng tạo 

của mình để làm đạo diễn, tổ chức những buổi lễ hội thật tưng bừng, lộng lẫy cho hoàng gia.  

Ông qua đời tại Clos Lucé thọ 67 tuổi, thi hài được chôn trong lâu đài.  Nhưng về sau do tình 

hình chiến tranh, được chuyển về nhà nguyện ở Amboise như đã ghi ở trên. 

Đến nơi đây, tuyệt vời nhất là để thăm gian phòng trưng bày các sáng chế phát minh của ông 

trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.  Dựa vào những bản phác thảo của ông, công ty máy vi tính 

IBM của Hoa Kỳ đã chế tạo ra 40 mô hình được mệnh danh là 'Những chiếc máy ra đời sớm 

hơn 4 thế kỷ'.  Thời đó mà ông đã biết áp dụng bánh răng cho hầu hết các phát minh của mình.  

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mô hình chiếc xe đạp tiên khởi của nhân loại, nó không khác so với 

bây giờ là mấy.  Rồi các mô hình xe hơi, máy bay trực thăng, đại bác nhiều nòng, cầu, máy 

bơm nước, v.v ... Tôi mê mẩn cả người như bước lạc vào chốn mê cung không dứt ra được, vì 

quá kinh ngạc trước bộ óc thông minh khác người của ông.  Tất cả những bản thảo của ông 

đều viết ngược, muốn đọc thì phải chiếu qua 1 chiếc gương. 

Nhà văn Pháp Jules Verne (1828-1905) khi viết những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, 

đã từng dự đoán chính xác các phát minh về khoa học trong tương lai.  Chúng ta nào hay rằng, 

đi trước Jules Verne ba thế kỷ, Leonardo da Vinci chẳng những đã dự đoán mà còn vẽ ra 

những sơ đồ cụ thể về nhiều loại máy móc mà mãi đến thế kỷ 20, con người mới sáng chế và 

sử dụng nó.  Thì ra bấy lâu nay, chúng ta hiểu biết về ông còn quá phiến diện.  Có vào đây xem 

rồi, mới nhận thức được hết tầm vóc của con 'Người khổng lồ' này của thời kỳ Phục Hưng.  

Vào thời ông sống, con người hãy còn cưỡi ngựa mòn cả quần mà ông đã nghĩ ra các phát 

minh khoa học, đi trước thời đại cả nửa thiên niên kỷ. 

Nhưng nhắc đến Amboise mà chỉ nói đến danh họa Da Vinci thì kể cũng hơi bị tủi thân cho các 

ông vua Pháp, vì đây còn là quê hương của vua Charles đệ bát (1470-1798).  Có lẽ ông là một 



trong những vị vua chết một cách ... vớ vẩn nhất trong lịch sử nước Pháp, vì năm 28 tuổi ông 

đập đầu vào cái xà cửa bị xây quá thấp và chết bất đắc kỳ tử!  Kể từ đó, lâu đài được xây dựng 

kiên cố như một tòa thành phòng thủ nghiêm mật để bảo vệ gia đình hoàng gia, chứ không 

'thoáng' như lâu đài Chenonceau vốn dành riêng cho 'các bà' hưởng lạc. 

Bên trong lâu đài được chia thành 2 phần, phần dành cho lính ngự lâm quân và các hiệp sĩ.  

Phần này xây dựng đơn giản, toàn những nét chắc khỏe và rất ... quân sự, đúng chất Trung 

Cổ-Phục Hưng. Đây đó lại có những bộ áo giáp sắt đứng nghiêm trang trong một góc phòng.  

Kiểu này mà vào thăm ban đêm thế nào cũng nghĩ ngay đến truyện kỵ sĩ không đầu hay hiệp sĩ 

mù nghe gió kiếm.  Khiếp hãi quá đi thôi!  Phần của vua thì ngược lại, rất sang trọng và hào 

nhoáng, phần nào phản ánh được cuộc sống xa hoa của hoàng tộc Pháp.  Khách sẽ có dịp 

được nhìn ngắm những chiếc giường lộng lẫy của quốc vương Pháp với những đường nét hoa 

văn, chạm trổ độc đáo và một vài tấm thảm thêu rất quý có niên đại đã trên 300 năm. Trèo lên 

sân thượng, khung cảnh ngoạn mục của toàn vùng như hiện ra trước mắt. Ở đó, những chỏm 

tháp vút cao màu lam xám lợp bằng đá cẩm thạch, là một loại đá có thể dát thành những phiến 

ngói thẳng và mỏng. Tất cả được kết hợp hoàn hảo với những cột và hoa văn trang trí bằng đá 

trắng và đen trên các ống khói tạo nên một bức tranh hùng vĩ in đậm trên nền trời trắng bạc 

chan hòa ánh nắng. 

Chenonceau –  
Cung điện thần tiên dành cho quý bà 
Lâu đài ở Loire thì nhiều vô số kể, nhưng riêng tôi vẫn yêu thích lâu đài Chenonceau hơn cả, là 

điểm dừng chân kế tiếp của chúng tôi.  Lâu đài đã từng được vua Henri đệ nhị đánh giá là một 

trong những tòa lâu đài đẹp và sang trọng nhất của vương quốc ông. Vào dịp cuối tuần hay 

nghỉ hè, lượng khách thăm viếng đến đây đông đáng kể, chỉ đứng sau cố cung Versailles nằm 

ở ngoại ô Ba Lê mà thôi. Thoạt nhiên nhìn vào, nó không to lớn hoành tráng như tôi tưởng 

tượng, vì thực ra đây cũng không phải là lâu đài xây cho vua chúa ở. Nó chỉ là lâu đài dành 

riêng cho các bà cung phi được vua sủng ái, nên đã ghi đậm dấu ấn của các bậc mệnh phụ chủ 

nhân của nó, sang trọng và đài các, nhẹ nhàng và thanh thoát. Chính nhờ lẽ đó, mà 

Chenonceau còn có một cái tên khác là Lâu đài của các quý bà (Château des Dames). 

 

Lối dẫn vào Chenonceau là một con đường độc đạo dành riêng cho khách bộ hành, có cây cổ 

thụ phủ rợp bóng mát suốt dọc hai bên, tàng cây như đan xen xoắn kín vào nhau.  Khách tản 

bộ trên đường có cảm tưởng như mình đang đi dạo dưới vòm hang nối kết bằng lá xanh tươi 

tốt.  Cuối cùng thì tòa lâu đài cũng hiện ra nơi cuối con đường tưởng chừng như dài bất tận.  

Nó xinh đẹp giống như nàng 'công chúa ngủ trong rừng', hay như một nốt nhạc tượng trưng 

cho tình yêu đắm đuối, nằm vắt ngang sông Cher, là một phụ lưu của sông Loire.  Giòng nước 

trong veo lờ lững chảy xuôi, giữa khu rừng sồi xanh ngát ngút ngàn, cảnh trí thơ mộng như một 

bài thơ tình mà vua Henri đệ nhị đã dành tặng cho người yêu Diane de Poitiers, là một trong 6 

nữ chủ nhân của lâu đài và cũng là góa phụ nhiều hơn ông đến 20 tuổi. 



Vì là lâu đài của 'các bà', nên nội thất cũng mang tông ấm đầy nữ tính, chứ không hào nhoáng 

xa hoa như của 'các ông'.  Ngay từ những năm 1547, bà đã cho người xây một cây cầu vòm 

bắc qua sông Cher, nối liền tòa lâu đài với bờ bên kia.  Ngoài ra, bà còn mở rộng các khu vườn 

cảnh nằm hai bên lối vào lâu đài, tạo thành hình chữ nhật với 8 hình tam giác ghép nên.  Xen 

kẽ giữa những luống hoa là khoảng sân rộng lát đá vừa ngăn chặn việc ngập nước, vừa tôn 

thêm nét thanh tú cho khu vườn.  Chúng tôi đã đứng lặng im rất lâu trong khu vườn do bà tự 

tay bài trí, hướng mắt chiêm ngưỡng về tòa lâu đài đá trắng với những mái nhọn màu xám vút 

cao ẩn mình duyên dáng giữa màu xanh của núi rừng, cộng với sắc tím phớt xanh nhẹ như 

sương khói của loài hoa nở trên những lối đi trong vườn. 

 

Vườn cảnh tại lâu đài Chenonceau 

Mặc dù là nữ chủ nhân không chính thức của tòa lâu đài, nhưng mãi cho tới năm 1555 bà mới 

giành được quyền sở hữu hợp pháp cho riêng mình sau nhiều thủ đoạn chính trị khéo léo từ 

phía hậu trường.  Tuy nhiên, sau khi người tình là vua Henri đệ nhị qua đời vào năm 1599, vợ 

của ông là hoàng hậu Catherine de Medici lên nhiếp chính.  Hoàng hậu lập tức trả thù tình địch 

của mình bằng cách bắt bà đi đày biệt xứ và nhốt suốt đời trong lãnh cung của lâu đài 

Chaumont.   

Kể từ đó, hoàng hậu đã biến lâu đài Chenonceau thành dinh thự yêu thích của riêng mình, và 

cho bài trí thêm nhiều vườn hoa mới.  Là người nhiếp chính của Pháp quốc, Catherine đã đổ cả 

gia sản khổng lồ cho lâu đài cùng với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng.  Vào năm 1560, lần 

bắn pháo bông đầu tiên ở Pháp đã diễn ra trong suốt các lễ hội đánh dấu sự đăng quang của 

vua Francis đệ nhị, con trai của hoàng hậu.  Hành lang chính (Grand gallery) được mở rộng 

dọc theo chiếc cầu bắc qua con sông được khánh thành vào năm 1577.  Nhưng niềm vui chẳng 

tận hưởng được bao lâu, thì ông thầy bói thân tín của hoàng hậu đã tiên đoán trước một việc 

chẳng lành.  Đó là cái chết bất đắc kỳ tử của cả ba người con trai của Catherine. 

 

Hoàng hậu Catherine qua đời vào năm 1589, tòa lâu đài được chuyển sang cho cháu gái nội 

của bà là hoàng hậu Louise de Lorraine-Vaudémont, vợ của vua Henry đệ tam. Khi được tin 

chồng bị ám sát, Louise rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm. Trong hết quãng đời còn lại, Louise luôn 

mặc trang phục màu trắng, đi lang thang thơ thẩn như người mất hồn dọc theo các hành lang 

to lớn được trang trí với các tấm thảm màu đen ảm đạm.   

Lâu đài sau đó đã được bán cho nhiều chủ nhân, và người cuối cùng là vợ của một điền chủ 

tên là Louis Dupin, là người đã mang sự sống trở lại cho tòa lâu đài.  Chính bà đã đón tiếp các 
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nhân vật thời danh tại tòa lâu đài như Voltaire, Montesquieu, Buffon, Jean-Jacques Rousseau.  

Bà đã cứu thoát lâu đài khỏi bị phá hủy trong cuộc Cách mạng Pháp vì nó là chiếc cầu duy nhất 

bắc ngang qua con sông, phục vụ cho việc di chuyển và thương mại trong nhiều dặm liền. Bà 

cũng là người được cho là đã thay đổi cách phát âm tên của tòa lâu đài (từ Chenonceaux thành 

Chenonceau) để làm vui lòng những người dân trong làng trong cuộc Cách mạng Pháp. Bà đã 

bỏ chữ 'x' ở cuối tên Chenonceaux vì nó được xem là một biểu tượng của hoàng gia từ thời 

cộng hòa. Dù không có văn bản chính thức nào để chứng minh cho suy luận này, nhưng tòa 

lâu đài đã gắn liền và được mọi người chấp nhận với cái tên là Chenonceau. Ngày nay, tòa lâu 

đài có lối kiến trúc thời Phục Hưng này thuộc về dòng họ Menier, một nhà sản xuất chocolat nổi 

tiếng, và được mở cửa cho công chúng thăm viếng. 

Nội thất bên trong tòa lâu đài được tạo dựng rất cầu kỳ, cầu kỳ từ cái ... trần nhà trở đi.  Mỗi 

căn phòng có một kiểu trần riêng, hành lang có kiểu trần riêng, dù lát gỗ hay là lát đá thì cũng 

đều tinh xảo và đẹp mắt như nhau. Từ cửa bước vào, phòng đầu tiên là phòng vệ binh (the 

Guard's room), dành cho binh lính sử dụng làm nơi nghỉ chân.  Đặc biệt trên trần nhà có đính 

hình chữ H và C, là tên viết tắt của vua Henri đệ nhị và hoàng hậu Catherine de Medici. Tuy 

vậy, vua sau đó đã cho người vẽ lại cho giống chữ D và H để bày tỏ tình yêu của mình với 

người tình yêu dấu, Diane de Poitiers. Tương tự như thế, khi bước vào phòng ngủ của Diane 

(Diane de Poitiers' bedroom), phía trên lò sưởi do Jean Goujon thiết kế, là ký hiệu H và C.  

Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy khi hai chữ này được lồng ghép vào nhau, nó tạo thành 

chữ H và D. Phía trên lại có treo bức chân dung của hoàng hậu Catherine do nhà danh họa 

Sauvage phác họa. Tiếp đến là phòng làm việc (Green study) của hoàng hậu. Căn phòng ban 

đầu có màu xanh lá cây, nhưng theo thời gian nay đã ngả sang màu xanh da trời. Trên tường 

có treo nhiều bức họa của các họa sĩ nổi tiếng đương thời như Paolo Veronese, Anthony Van 

Dyck. 

 

 

Phòng ngủ của hoàng hậu Catherine de Medici 

Tầng trên cùng là khu phòng ngủ của 5 bà hoàng hậu khác đã từng là nữ chủ nhân của lâu đài 

(Five queens' bedroom), Margot (vợ vua Henry đệ tứ), Elisabeth ở Valoise (vợ vua Philip đệ nhị 

của Tây Ban Nha), Mary Stuart (vợ vua Francis đệ nhị), Elisabeth ở Áo quốc (vợ vua Charles 

đệ cửu), Louise ở Lorraine (vợ vua Henry đệ tam). Đặc biệt nhất là phòng ngủ của hoàng hậu 

Louise đã nói ở trên, toàn bộ đều phủ màu đen tuyền, nhưng do bà hay mặc đồ tang trắng nên 

phòng được gọi là White queen. 
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Phòng ngủ màu đen của hoàng hậu Louise 

Ngoài phòng ngủ của các bà ra, Chenonceau còn nổi tiếng vì có một gian bếp rất to lớn.  Nó 

được lưu giữ rất tốt và đủ cho khách tham quan hình dung ra một căn bếp của thế kỷ 16 nó 

như thế nào. Nơi đây vẫn còn đủ bộ dao, kéo, máy ép, lò nướng, tất cả đều được bảo lưu một 

cách nguyên vẹn. 

Xem xong thì vừa đến giờ ăn trưa. Chúng tôi tranh thủ đi bộ ra ngoài, ghé vào ngôi làng du lịch 

nhỏ Chenonceau nằm sát bìa rừng để tìm một quán ăn dân dã.  Mặc dù hiện đại về tiện nghi, 

những ngôi nhà ở đây thật thấp bé nếu đem so với tòa lâu đài mà chúng tôi vừa mới dời chân.  

Mái thì lợp đỏ, xen lẫn với những tòa tháp tròn phủ đầy dây leo, đột nhiên làm lòng khách 

chùng xuống. Không khí xưa cũ dường như vẫn phảng phất nơi bụi cây ngọn cỏ, hay toát ra từ 

những trang truyền thuyết lãng mạn về các lâu đài cổ thung lũng sông Loire mà tôi đã từng đọc 

qua.   

Thấp thoáng cuối làng là một quán cóc bày bên lề đường theo kiểu Việt Nam chúng ta, nhưng 

sạch sẽ và lịch sự hơn nhiều. Thoạt nhìn vào, tôi như hình dung ra được một góc phố cổ Hà 

Nội qua một bài hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải sáng tác trong nước sau này: 

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, 

Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, 

Quán cóc liêu xiêu một câu thơ. 

(Trương Quý Hải/Bùi Thanh Tuấn-Hà Nội mùa vắng những cơn mưa) 

Chúng tôi liền ghé vào ăn thử mấy món ăn do hai mẹ con bà chủ quán đích thân đảm trách. 

Món ăn giữa chốn đồng quê im vắng thật thanh bạc mà sao tôi lại thấy ngon tuyệt trần.  Nghe 

đồn món khoai tây chiên xuất xứ từ nước Pháp, đến bây giờ tôi mới được thưởng thức hết 

hương vị thơm ngon của nó. Người đời đặt tên cho món ấy là French fries quả không ngoa chút 

nào. Miếng khoai tây ở đây có màu vàng nhạt giống như màu bơ của Pháp, chứ không trắng 

hếu hoặc nâu nhạt như thứ khoai tây Úc Mỹ chán ngấy vì dầu mỡ và béo ngậy chứa đầy chất 

mỡ. Giống khoai tây Pháp sau khi chiên lên không hút dầu như các loại khoai tây khác, và 

thoang thoảng mùi hương thật khó diễn tả cho hết ý. Nó là hương vị của các thứ rau trái tươi 

ngon mới vừa hái ngoài đồng đem về và được trồng theo lối phát triển tự nhiên, chứ không bị 

vun tưới bằng các chất kích thích tố hay hóa học khử trùng. Bây giờ chúng ta gọi chung các 

loại thực phẩm đó là Organic food. 
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Hành tây ngâm dấm ở Pháp cũng không có mùi hăng nồng nặc như loại hành của các nước 

khác. Củ hành Pháp nhỏ bé khiêm tốn là thế, vậy mà ăn sống trộn với xà lách lại đượm vị ngọt 

thơm, nhẹ nhàng và thanh thoát như những người đẹp diễm kiều của nước Pháp vậy.   

Đến món gà nấu rượu (Coq au vin) mới quyến rũ làm sao. Thịt gà Pháp tôi đã từng nghe tiếng 

từ ở tận bên xứ Úc xa tít mù tắp, đặc biệt là loại gà mang nhãn hiệu Poulet de Bresse đặc sản 

của vùng Bourgogne (Burgundy). Giống gà này được giới ẩm thực Pháp liệt vào hàng 'gà quý 

phái', và được chính phủ dành cho quy chế AOC (Apellation d'Origine Controlée) thượng hạng 

dán ngoài nhãn hiệu, đứng ngang hàng với loại rượu vang do Pháp sản xuất.  Tiệm ăn nào ở 

Pháp mà treo bảng quảng cáo chỉ nấu loại gà cao cấp này là sẽ đảm bảo chất lượng với những 

thực khách khó tính nhất.  Mới đây, chương trình nấu ăn của đài truyền hình BBC bên Anh 

quốc, In Search of Perfection cooking show, do tay đầu bếp số một là Heston Blumenthal đã 

xếp giống gà này vào hàng đầu thế giới, làm cho Hoa Kỳ phải sang đến tận Pháp để gây giống 

về nuôi. Người Mỹ gọi giống gà đó là 'Gà Chân Xanh' (California Poulet Bleu), được nuôi ở tiểu 

bang California, nhưng mùi vị không thể sánh được với giống gà nòi chính tông của Pháp.  Bây 

giờ ăn thử món gà trứ danh ở đây, tôi mới biết vì sao thịt gà Pháp có màu đỏ hồng, ăn vào rất 

đậm đà, thịt dai mà không bở, sớ thịt mềm mà không khô cứng.  Còn lớp mỡ gà khi hấp lên lại 

có màu vàng ửng, tỏa hương thơm ngào ngạt mà không béo nồng.  Nó ngon hơn loại gà chân 

vàng chạy bộ của Việt Nam chúng ta rất nhiều.   

Chung quy chỉ vì gà ở đây không phải là gà nuôi công nghiệp. Chúng được tuyển chọn rất kỹ, 

chủ trại chỉ lựa nuôi những chú gà trống thuần giống to khỏe, đẹp mã nhất thuộc nòi Bresse 

mới cho đạp mái. Những chú gà trống đó phải hội đủ ba điều kiện gắt gao mới được dán nhãn 

hiệu AOC. Thứ nhất, bộ lông phải hoàn toàn trắng, không có lẫn màu sắc tạp nhạp nào khác. 

Thứ hai, mào gà phải dựng đứng, to lớn, oai hùng và có màu đỏ tươi. Và thứ ba, chân gà phải 

có màu xanh thẫm như nước biển, tức là gồm cả 3 màu xanh, trắng, đỏ, y hệt như màu lá cờ 

tam tài của nước Pháp. 

Người Pháp còn truyền nhau một câu chuyện thần kỳ về lai lịch giống gà này, trở thành biểu 
tượng oai hùng của nước Pháp. Tương truyền vua Henry đệ tứ trong lúc đang du hành bằng xe 
tứ mã qua vùng Bresse thì chiếc xe của ông bị gẫy trục. Nhà vua và đoàn tùy tùng đành phải 
vào nghỉ trọ tại một quán nhỏ trong làng và ăn bữa tối ở đó. Chủ quán đã dọn lên hầu vua món 
thịt gà.  Vua vừa thưởng thức vừa tấm tắc ngợi khen là thịt gà của nơi đây có mùi vị thơm ngon 
khoái khẩu chưa từng thấy. Ngài nói rằng mặc dầu ngài đã nếm thử những của ngon vật lạ ở 
nhiều vùng trong nước, nhưng không nơi nào khác có được thứ thịt gà quý giá đến như vậy.  
Nhân đó, ngài mới thốt ra một câu ước nguyện còn được truyền tụng cho tới bây giờ là: 'Ước gì 
thần dân của trẫm luôn có được một con gà như thế này để bỏ vào nồi' (Nguyên văn tiếng 
Pháp: 'toujours, mon people puisse mettre la poule au pot'). Từ đó, giống gà Bresse được vua 
ban cho cái tước hiệu Nữ hoàng của mọi loài gà vịt, và là 'Con Gà để các Vua thưởng thức'. 
(Nguyên văn tiếng Pháp: 'Le Reine des Volailles et la Volaille des Rois') 
 
Để bảo đảm chất lượng của đàn gà, chúng được thả rong trong nông trại, suốt ngày chỉ ăn các 

loại cỏ, bắp ngô, hạt dẻ rơi rụng, hoặc ấu trùng ngoài thiên nhiên có nhiều chất dinh dưỡng 

cao, nên các nước khác không thể nào sánh kịp về khoản thức ăn do Pháp chế biến được.  

Nhờ được ăn nhiều hạt bắp nên da của chúng có màu vàng óng ả.  Ngoài ra, theo luật lệ hiện 

hành, mỗi con gà cần phải có một diện tích đồng cỏ ít nhất là 10 mét vuông để bới đất kiếm ăn, 

vì vậy số lượng thịt gà được sản xuất rất hạn chế, nâng cao giá thành bán ngoài siêu thị lên 

đến $15 euro một kí lô. Tuy ăn nhiều, da dẻ mượt mà như thế nhưng chúng lại không lớn con 

to xương như các loại khác. Đó là vì đất ở vùng Bresse không có trộn lẫn đá vôi nên con gà 

xương nhỏ thịt mềm, khác hẳn với giống gà ở vùng núi Jura gần đó vốn ăn nhiều đá vôi nên 

xương to thịt cứng và nặng ký hơn, mặc dù dáng vẻ bên ngoài của chúng trông rất giống nhau.  



Cách nhau chỉ một quả đồi mà đã khác xa như vậy, huống chi là đem so với giống gà chạy bộ 

của Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên ngon hay dở cũng còn tùy theo khẩu vị mỗi người nữa. 

 

Nhưng riêng đối với tôi, khỏi phải nói món gà nấu rượu hôm đó thơm ngọt không sao kể xiết.  

Mà muốn nấu cho ngon, phải chọn chú gà trống thiến quý phái thì hương vị mới đủ mặn nồng 

để có thể hòa lẫn với thứ rượu đỏ đặc sản của vùng khi nấu chúng.  Thịt gà trống thiến ở đây 

họ gọi là chapon để phân biệt với thứ trống thiến tầm thường khác, được giới sành ăn cho là 

còn bùi béo thơm ngon hơn cả gà mài tơ.  Ăn xong mà vẫn còn thèm, tôi phải vét cho kỳ hết 

nước sốt còn đọng lại trong đĩa, không bỏ lại chút nào, ngoại trừ mấy miếng xương. Xưa giờ, 

tôi rất mê ăn Gà Quý Phi xé phay của Trung Hoa, nay lại mắc thêm cái chứng thèm Gà Quý 

Phái của Tây nữa, thế có chết không chứ! 

Gà hoạt động cả ngày như vậy nên trứng gà Pháp cũng rất ngon. Trứng tuy nhỏ, vỏ trứng và 

lòng đỏ có màu vàng nhạt thay vì màu đỏ đậm như chúng ta thường thấy, khi luộc lên ăn với 

rau trộn rất bùi miệng. Còn các bánh tráng miệng được làm từ bơ trứng ra như món crème 

brulée, bánh flan hay crème caramel thì ngon khỏi chê rồi. 

Ngồi ăn mà tôi cứ đi từ ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác, không ngờ mình lại có diễm 

phúc được thưởng thức những món ăn tuyệt vời đến như thế. Tôi là người không uống bia 

rượu bao giờ, vậy mà hôm đó đã làm thử một ly rượu nho khai vị của hai mẹ con bà chủ.  Chao 

ơi là ngon tuyệt! Tôi chắc họ không mời chúng tôi uống loại rượu đắt tiền đâu, vì rượu được 

bao gồm trong chi phí của bữa ăn mà!  Loại rượu của họ là thứ rượu ép từ những cây nho 

trồng sau vườn, ủ trong những thùng gỗ lâu năm cất dưới hầm nhà, rồi mới rót ra chiếc bình sứ 

đem đến mời chúng tôi. Cả đoàn đều say mê về cái bình rượu này, cứ chuyền tay nhau rót ra ly 

uống cho đến hết mới thôi.  Rượu không tên mà lại ngon hơn nhiều loại rượu đắt tiền khác, có 

kẻ trong đoàn đã thốt lên như vậy, để lại dư vị ngọt đậm trên môi lưỡi của thực khách, pha lẫn 

với mùi của nho ép và mùi gỗ lâu năm cất ủ trong thùng múc ra.  Sau này, tôi mới biết nơi đây 

là vùng sản xuất rượu nho ngon có tiếng của Pháp, chỉ đứng sau vùng Bordeaux mà thôi.  

Người Pháp quả là bậc thầy về nghệ thuật thưởng thức ẩm thực, họa may chỉ thua có người 

Hoa mà thôi. 

Chambord – 
Lâu đài dâng hiến cho tình yêu vĩnh cửu 
 
Chúng tôi tiếp tục lên đường đến tòa lâu đài cuối cùng trong chuyến du ngoạn thắng cảnh.  Đó 

là tòa lâu đài Chambord lớn nhất của thung lũng Loire với hơn 440 căn phòng rộng mênh 

mông, nằm cách Chenonceau khá xa. Lâu đài do vua Francois đệ nhất xây dựng từ năm 1519 

cho đến năm 1541 mới hoàn thành, dựa theo bản thiết kế của kiến trúc sư Dominique de 

Cortone với sự tham gia của gần 2 ngàn thợ xây cất. Xe lăn bánh đưa chúng tôi qua những con 

đường quê quanh co ngoạn mục, hai bên là những hàng cây tỏa rợp bóng mát. 

Rồi chúng tôi cũng tới con đường nhỏ dẫn vào lâu đài.  Nơi đây không có xóm làng, không có 

nhiều hoạt cảnh sinh động như ở ngoài kia. Giữa một không gian im vắng, lâu đài Chambord uy 

nghi và đồ sộ toạ lạc giữa cánh rừng. Chúng tôi gửi xe đi vào con đường đá sỏi dẫn ra hồ nước 

phiá sau tòa lâu đài. Qua những tàng cây, bấy giờ chúng tôi mới thấy phía bên phải là những 

quán xá chắc để bán đồ lưu niệm và những tiệm ăn, nhà ở cho những nhân viên bảo tồn phục 

vụ. Tôi đi theo con đường đá cũ, tới bức tường thành một phần đã đổ nát bên hồ nước, yên 

lặng nhìn toàn cảnh lâu đài lặng yên soi bóng bên hồ, hoang vu mà lồng lộng giữa khoảng trời 

xanh. 



Nếu ngày xưa còn bé, đọc chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, mơ ước làm hoàng tử để 

đánh thức nàng công chúa dậy trong một lâu đài mơ mộng ở trong rừng thì hôm nay đây, giữa 

đất Pháp trữ tình và lãng mạn này, một phần ước mơ đã thành sự thực. Lâu đài Chambord đẹp 

quá, tuy rằng có những chỗ rêu phong mái đổ trầm buồn, nhưng càng buồn càng đẹp với thời 

gian. 

Lâu đài có bốn ngọn tháp to ở bốn góc, bốn tầng cao và hơn 20 ngọn tháp chen chúc nhau ở 

phía trung tâm.  Mái nhọn cao vút lên không của những ngọn tháp mang đến cho tôi cảm tưởng 

như lọt vào một không gian xa xưa với những tình yêu mang đầy huyền thoại. Thì chính tình 

yêu đã xây dựng nên lâu đài này đây. Nghe chuyện có thật trong sử sách mà cứ tưởng như 

chuyện thần tiên hoang đường. 

Mua vé xong chúng tôi đi vòng bên hông lâu đài tiến về phía trước vào con đường trải đá trước 

cổng lâu đài.  Tọa lạc trong một cánh rừng rộng hơn 13 ngàn mẫu với vô vàn muông thú, tôi 

được nghe kể rằng, lâu đài được vua xây dựng chỉ dùng để nghỉ chân khi săn bắn và luôn thể 

gần nàng nhân tình vốn là vợ của một nhân vật trong gia đình giàu có Pháp, chủ lâu đài Muides 

ở gần đó.  Mê gái đến độ xây hẳn một lâu đài nguy nga để dâng tặng người tình thì trên đời này 

mấy ai hơn được ông vua này. Huy hiệu của nàng Claude Rohan, người tình nhân tốt số, được 

trang trí trong khắp lâu đài đủ cho ta biết vua Francois lãng mạng vô cùng.  Vua đã thế, trách 

nào dân Pháp không đa tình sao được! 

Trình vé qua cổng, tôi theo đoàn người tiến vào sân gạch được bao quanh bởi bốn bức tường 

cao biệt lập với bên ngoài. Hôm nay là mùa hè nghỉ mát, nên người xếp hàng vào xem đông 

như họp chợ, làm giảm đi phần nào vẻ rêu phong hoang phế của tòa lâu đài cổ kính vốn có tự 

nhiều thế kỷ trước. Người khách du nếu muốn tìm một khoảng không trống vắng cho riêng 

mình, thì phải cất công len sâu vào tận những tòa hậu cung nằm khuất nẻo bên trong, nơi đã 

bao năm chưa từng in hằn vết chân người. Lúc đó, khách mới cảm thông được nỗi buồn tủi bị 

quân vương ruồng bỏ của những nàng cung phi tài sắc nhưng bạc phận.  Riêng tôi thì một khi 

bước lạc vào đây, đã không tài nào quên được áng thơ nôm bất hủ Cung oán ngâm khúc của 

cụ Nguyễn Gia Thiều (1741-1789).  Không gian u trầm ở chốn thâm cung này là cái không gian 

bưng bít của chốn tiêu phòng lạnh lẽo, của một cuộc đời đầy những phù du, mộng ảo: 

Trăm năm còn có gì đâu,   

Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì. 

Quay gót trở về với hiện tại, tôi liền đi thẳng đến trung tâm lâu đài, để theo đoàn người leo lên 

hết 4 tầng lầu bằng những bậc thang có hình xoắn ốc kép nổi tiếng khắp thế giới này.  Người ta 

đồn rằng cầu thang là do vị họa sư tài danh Leonardo da Vinci đã góp công sức trong việc thiết 

kế, chứ không phải do Domenico da Cortona vẽ kiểu.  Đây là một công trình kiến trúc độc đáo 

với hai vòng xoáy đan xen vào nhau chạy quanh một trục, cho phép hai người đi lên và xuống 

cầu thang cùng một lúc mà không hề chạm mặt nhau.  Được đỡ bởi 8 cột đá trắng, chiếc cầu 

thang này đã đưa chúng tôi đi tham quan lần lượt qua 4 tầng lầu trước khi lên sân thượng 

ngắm nhìn toàn cảnh khu vực. 

Về lịch sử của lâu đài Chambord cũng lạ lùng không kém. Khi vua Franc,ois đệ nhất mất đi, lâu 

đài bị bỏ hoang phế mục nát trong 80 năm sau đó. Đến năm 1639 vua Louis thứ 13 mới cho 

người em là Gaston d‘Oleans đến chỉnh trang lại một phần. Rồi trải sang đời vua Louis thứ 14, 

lâu đài được tu sửa lại hoàn toàn nhưng cũng chỉ dùng để nghỉ ngơi trong lúc săn bắn mà thôi, 

và từ năm 1685 trở đi, lâu đài cũng trở thành hoang phế. Đời vua Louis thứ 15 lâu đài được 

tặng cho Stanislas Leszcinsky, là vị vua Ba Lan bị truất ngôi, và cũng là nhạc gia của Louis thứ 



15.  Sau bao nhiêu trôi nổi điêu tàn, cuối cùng lâu đài thuộc về giòng họ Ducal, rồi thành tài sản 

của chính phủ Pháp ngày nay. 

Bên trong lâu đài được tô bằng đất sét màu ngà. Trần nhà được khắc tỉ mỉ những huy hiệu của 

vua Francois đệ nhất là những con rồng lửa. Tôi leo cầu thang lên tới đỉnh, cả một mặt bằng 

của sân thượng rộng mênh mông được xây dựng nên hơn 20 ngọn tháp với đủ hình đủ kiểu và 

những mái nhọn cao vút lên trời. Tôi đứng rất lâu để nhìn ngắm một công trình vừa vĩ đại vừa 

lãng mạng của người xưa. Tình yêu quả là vỹ đại để trong vòng hai mươi mấy năm trời, với 

bao nhiêu công sức tiền của của người dân Pháp xây dựng nên, kết quả mới xây được lâu đài 

như chúng ta thấy hôm nay. Trên bậc thang cuối cùng để lên tầng tháp, có biết bao nhiêu tên 

tuổi và trái tim được khắc vào tường đá của những cặp tình nhân đã đến đây.  Tôi cũng muốn 

khắc tên mình vào trong đá nhưng chợt nhớ ra rằng quả tim mình hãy còn nhiều khoảng trống 

chưa khỏa lấp, cho nên tôi chỉ khắc được một quả tim thổn thức cô độc xuyên qua mũi tên 

rướm máu mà thôi. 

Đi hết những tháp cổ chúng tôi xuống thang vào những phòng được trưng bày bên trong như 

phòng ngủ của vua Louis thứ 14, phòng giải trí và vô số các phòng khác mà tôi không thể nào 

nhớ hết.  Chúng tôi lần lượt đi qua các phòng để những dụng cụ quyền quý thuở xưa, như cỗ 

xe ngựa vương giả mà vua chúa ngày xưa đã dùng. Những bức tượng khoả thân của những 

nàng thiếu nữ với vòng đo không thể chê vào đâu được.  Tại đây còn có một phòng trưng bày 

hàng nghìn bộ gạc hươu nai và những cũi chó dùng để đi săn nổi tiếng thế giới, mà cũi lớn nhất 

nhốt tới 70 con chó. 

Lâu đài Chambord được xem là một kỳ công thời Phục Hưng mà từ bao thế kỷ nay đã trở thành 

một khung cảnh cho các trò chơi ú tim chung quanh chiếc cầu thang xoắn ốc nằm ngay trung 

tâm lâu đài.  Những chiếc cầu thang này tiếp tục vươn lên trên nóc và trở thành một toà tháp 

được điêu khắc cầu kỳ, một kiểu thiết kế đã làm cho lâu đài trở thành một kiệt tác về thiết kế 

kiến trúc, nhưng lại làm cho lâu đài này không bao giờ có thể lắp được hệ thống sưởi ấm vào 

mùa đông. 

Cuộc du ngoạn sông nước thành Loire đến đây là chấm dứt.  Đoàn chúng tôi ra xe về lại đô 

thành Ba Lê với một tâm trạng lâng lâng khó tả.  Nhìn từng một ngọn cây, một bờ cỏ, một đợt 

sóng vỗ ở trên mặt nước, cái gì tôi cũng tưởng tượng như nó đã từng được thấy những lúc 

võng giá rộn ràng, xiêm đai lộng lẫy của các đế hầu, vương công.  Cái gì in hằn trên mặt đường 

đá sỏi kia, phải chăng là dấu vết của bánh xe loan đưa chúa thượng đến thăm người đẹp yêu 

kiều?  Cái gì loang loáng trên gương nước kia, phải chăng là phấn vãi hương thừa của các bà 

tần phi còn lại?   

Ngây nhìn một lúc, rồi tôi bất giác phải thở dài một tiếng.  Nghĩ lại cái phồn hoa của một nơi 

vương phủ, cái oanh liệt của một triều đế vương thời xưa ở đây, tới nay còn tìm đâu thấy nữa?  

Nay người qua viếng, chỉ còn đấy mấy gian điện mốc, tiêu điều ở giữa chốn đồng hoang cỏ 

cháy, lá rụng trong sương sớm, quạ kêu dưới bóng chiều! 

Công hầu đế há trăm năm trắng, 
Phú quý công danh một giấc vàng. 

 
Đứng trước phong cảnh đẹp não nùng đó, vô tình cảm tác nên hai câu thơ trên, gọi là đồng 

cảm với người xưa cảnh cũ. 

 



 

Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 
*Định nghĩa buồn  
từ nền văn hoá không chuyên: 
Thế cũng là định nghĩa, ư? 
Nếu thế thì: Định nghĩa rồi cũng tử, gọi là nghĩa tử, ư? 
  
Chết trong chùa gọi là Tự Tử, 
bị cảm mà chết gọi là Cảm Tử, 
chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử, 
chết mà bị điện giật gọi là Điện Tử, 
cha chết gọi là Phụ Tử, 
mẹ chết gọi là Mẫu Tử, 
em chết gọi là Đệ Tử, 
vợ chết gọi là Thê Tử, 
thầy chùa chết gọi là Sư Tử, 
học trò chết gọi là Sĩ Tử, 
quân lính chết gọi là Quân Tử, 
bị đánh bầm dập chết gọi là Nhừ Tử, 
chết mà bị chặt ra nhiều khúc gọi là Thái Tử, 
già quá mà chết gọi là Lão Tử, 
ăn bánh bao nhiều quá mà chết gọi là Bao tử. 
 
*Sao lại sợ? 
Sợ gì thì sợ, chứ sao lại sợ…vợ chết trước? 
Dân gian ở phố chợ, nay phổ biến cho nhau bài thơ…thẩn cũng hơi lẩn thẩn (?!?), như sau:. 

 
“Mất gì thì mất bà ơi 

Xin trời để lại còn tôi còn bà 

Nếu mà có phải đi xa 

Để tôi đi trước còn bà đi sau 

Mong bà đừng ốm đừng đau 

Để tôi có bát cơm rau sớm chiều 

Càng già càng quý càng yêu 

Bâng khuâng lại nhớ ít nhiều ngày xưa 

Mất gì thì mất bà ơi 

Xin trời để lại còn tôi còn bà 

Tôi bà nay tuổi đã già 

Mà tôi vẫn sợ còn tôi mất bà”. 

*Lại một thứ tự điển, cũng rất thơ: 

Tự điển viết thành thơ, rất lơ tơ mơ, chuyện của ông Dương văn Mùi, rất 35, như sau: 
Chuyện Dê ! 

Dê gọi là Dương 

Dê to lớn có quốc tịch Pháp gọi là Đại tây dương 

Dê không thích đánh nhau gọi là Thái bình dương 

Dê số nghèo không may mắn gọi là Dương cực 

 



Lịch khoả thân gọi là Dương lịch 

Hai con dê cao hứng gọi là Dương Dương tự đắc 

Oai phong của dê gọi là Dương oai 

Dê đi nước ngoài gọi là Xuất Dương 

 

Cuộc đời của dê gọi là Dương thế 

Dê không mặc áo gọi là Dương trần 

Bạn của dê đực gọi là Dê cái 

Dê cao niên gọi là Dê già 

 

Dê già thích gái trẻ gọi là Già Dê 

Đàn dê gọi là Dương cầm 

Tiếng của dê gọi là Âm dương 

Dê không ngay thẳng gọi là Dương gian  

 

Dê hay nghĩ ngơi gọi là Dương suy 

Dê không đàng hoàng gọi là Dê bậy 

Dê nói năng tùm lum gọi là Dương sảng 

Dê manh khoẻ gọi là Cường dương 

  

Dê ngồi xe lăn gọi là Liệt dương 

Dê biển gọi là Hải dương 

Dê núi gọi là Sơn dương 

Dê ở đồng bằng gọi là Bình dương 

   

Dê rừng gọi là Dương lâm 

Dê kéo xe gọi là Dương vận hạm 

Dê chạy dzòng quanh mấy nàng dê cái gọi là Tuần dương hạm 

Ăn thịt dê gọi là Hưởng dương 

 

Dê đực là Nam dương 

Dê mắc bịnh giang mai gọi là Dương liểu 

Dê ..vất vả là Dương cực 

Cơm của dê gọi là Dương châu 

 

Đồ ... chơi của dê gọi là Dương vật ... (cấm cười bậy) 

Dê có cha làm lớn gọi là Dương gia tướng 

Dê có mắt nhỏ híu gọi là Dương hí 

Dê hay đi chơi xa gọi là Du Dương 

 

Dê chỉ có một móng ở chân gọi là Nhất Dương chỉ 

Dê thái giám gọi là Thái Dương 

Phở mà nấu thịt dê gọi là phở tái dê (xin đừng nói lái... ) 

Dê ở Thái Lan gọi là Thái Dương 

Dê Thái Lan liên hệ với dê ở nơi khác gọi là Thái Dương Hệ 

Dương Văn Mùi Sưu tầm 

 

*Hết thơ về Phở lại thơ về Bồ: 

Bồ hay Phở, Phở hay Bồ ai tài hơn ai, chắc chi bằng chính “cơm nhà” là “vợ”? 

Bồ là cô gái qua đường 

Vợ mới trân quí nhớ thương vô vàn 

Bồ thì nũng nịu than van 

Vợ lo nhà cửa lầm than vô cùng 



 

Bồ hay mơ mộng mông lung 

Vợ rất thực tế vô cùng đáng yêu 

Bồ luôn đòi hỏi đủ điều 

Vợ lo cơm sáng cơm chiều quanh năm 

 

Bồ chỉ lo chuyện ăn nằm 

Vợ thường chịu đựng cả năm mới tài 

Bồ nào nghĩ đến tương lai 

Vợ lo tính toán chuyện dài mai sau 

 

Bồ thì chưng diện muôn màu 

Vợ chỉ quanh quẩn trước sau trong ngoài 

Bồ luôn đòi hỏi, ăn xài 

Vợ thì vun xén một hai ba đồng ... 

 

Bồ như chim hót trong lồng 

Vợ làm vất vả cho chồng cho con 

Bồ là con gái còn son 

Vợ đâu có thể ỷ on suốt ngày 

 

Bồ như có chút men say 

Vợ đầy thương nhớ ngất ngây tình nồng 

Bồ như một đoá hoa hồng 

Vợ đẹp như cả vườn hồng ngát hương 

 

Bồ thường giả dối yêu thương 

Vợ thì chung thủy, cuối đường có nhau 

Bồ đâu chịu đựợc âu sầu 

Vợ luôn che dấu niềm đau trong lòng 

 

Bồ là chỗ tựa đêm đông 

Vợ mang hơi ấm tình nồng suốt năm 

Bồ không một chút ân cần 

Vợ thường lo lắng phân trần đúng sai 

 

Bồ không cần biết đến ai 

Vợ lo nội ngoại, nhớ ơn sinh thành 

Bồ như trái chín trên cành 

Vợ mang hạnh phúc an lành ấm êm 

 

Bồ là những đứa moi tiền 

Vợ hiền lại đẹp là Tiên trên đời !!! 

 

*Một loại thơ vui…rất nịnh vợ: 

Thơ này chắc chắn của các cụ ông đã trải dài nhiều kinh nghiệm…sợ rồi nịnh, phải thế không? 

Thơ rằng: 

Thân trai cũng mười hai bến nước 

Nặng nỗi lo vô phước gặp "chằng" 

Thế nhưng chuyện chẳng khó khăn, 

Miễn là khéo nịnh, khéo ăn, khéo "mần" 

  

“Mần” cho tuyệt phải cần nghệ thuật, 



Đòi hỏi mình nên rất “ga-lăng”, 

Khi mà bà xã nấu ăn, 

Xắt hành, xắt tỏi lăng xăng phụ bà. 

  

Canh bả nấu dù là mặn chát, 

Cũng khen rằng: “ Ngọt mát em ơi !”. 

Thức ăn dù chẳng muốn xơi, 

Cũng gồng cái miệng nuốt trôi cho rồi ! 

  

Khi tan sở, về nơi tổ ấm, 

Dù vợ nhà chưa tắm cũng hôn, 

Khen rằng: “Mít chín chẳng hơn, 

Thơm sao mà cả tâm hồn ngất ngây !” 

  

Khi thấy vợ mặt mày ủ dột, 

Phải khôi hài theo “mốt” Văn Chung, 

Đang đi bỗng té cái đùng ! 

Để cho mặt vợ sáng trưng nụ cười. 

  

Khi bả bị trở trời, nhức mỏi, 

Đừng làm lơ, phải hỏi, phải han, 

Bắt bà nằm sấp, chân dang, 

Trổ tài đấm bóp nhiều màn mê ly ! 

  

  

Khi thấy vợ kẻ mi, vẽ mắt, 

Phải ngắm nhìn rồi gật gù khen, 

Khen rằng: “Nguyệt thẹn, hoa ghen, 

Dung nhan em rất “ăn đèn” em ơi ! 

  

Khi bả muốn vào nơi mỹ viện, 

Mà túi tiền chẳng tiện bỏ ra, 

Nịnh rằng: “ Em đẹp thướt tha, 

Sửa chi cho mất... cái mà anh yêu !? 

  

Lỡ bè bạn có kêu đi nhậu, 

Nửa đêm về, bị cấu, bị la, 

Dẫu đau cũng ráng hề hà: 

“Lẽ ra anh ngủ tại nhà bạn anh, 

 

Nhưng men rượu nó hành anh nhớ, 

Nhớ thương em, anh trở về đây, 

Xin “cưng” đừng có quấy rầy, 

Để cho anh được... “trả bài” đêm nay!” 

  

Thấy vợ có lai rai tóc ngứa, 

Lấy nhíp ra, ngồi tựa bên nàng, 

Nhổ từng cọng tóc ngã vàng, 

Cho nàng đã ngứa, mơ màng mắt nhung... 

  

Vợ đi tắm, phải cùng đi tắm, 

Để nàng cần sờ sẫm, kỳ lưng, 

Lên xe, phải đỡ, phải bưng, 



Xuống xe, phải ẵm, xin đừng lãng quên. 

  

Nếu gặp chuyện chẳng hên đưa tới, 

“Tò tí” cùng “em mới” thơm tho, 

Cuộc vui bại lộ bất ngờ, 

Bị bà bắt gặp, phải lo giải bầy, 

  

  

Rằng: “Anh trót nhậu say, lỡ dại, 

Bị ma men khơi dậy máu dê, 

Ả này chẳng đáng anh mê, 

Nhưng mà không... “ấy”, ả chê “cù lần”. 

 

Em xinh đẹp bội phần hơn ả, 

Thôi thì nên hỉ xả cho anh, 

Cho anh cơ hội làm lành, 

Chẳng còn tái phạm, tập tành thói hư !” 

  

“Làng Đực Rựa” vốn dư “chiêu thức”, 

Phục vụ bà tích cực đêm ngày. 

Có chàng thì rất dẻo dai, 

Có chàng kiểu cọ lại hay... lắm trò. 

  

Tài sức ấy đủ cho vợ khoái, 

Muốn thêm “suya” thì phải nịnh bà. 

Ở vào thời đại chúng ta, 

Phải theo mẫu hệ, các bà mới mê ! 

  

Bọn phong kiến hay đè bẹp vợ, 

Dân Vũng Tàu để vợ ngồi trên, 

Dẫu rằng nghẹt thở cũng nên, 

Miễn sao bà xã được lên non Bồng. 

  

Các bả “lái” các ông vất vả, 

Lái nhiều, bằng lái đã... có râu! 

Các ông lả lướt tới đâu, 

Thế nào cũng phải qua cầu... tòng thê. 

  

Thôi thì trót nặng thề phu phụ, 

“Nâng dĩa” bà là sự ấm êm ! 

Góp kinh nghiệm với anh em: 

Vợ mình, mình nịnh, chả thèm nịnh ai ! 

 

*Lại một giòng thơ, có định nghĩa: 

Định nghĩ hay không, cũng là thơ.  

Thơ đời, thơ đạo cũng xục xạo nhiều điều để ta vui. Thơ hôm nay, là thế này: 

 

Làm sao giữ lại.. 

Làm sao giữ lại điều không thể.. 

Cát biển tuôn dần qua kẽ tay, 

Làm sao miên viễn... đời dâu bể 

Bảo gió trên ngàn thôi cuốn mây! 

  



Làm sao níu áo thời gian lại 

Ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. 

Làm sao tìm thấy dòng sông cũ 

Lạ lẫm chiều nay bến lỡ, bồi. 

  

Làm sao giữ được tình ban sớm 

Chưa kịp hoàng hôn đã úa màu. 

Ta trách sao người thay đổi vội 

Chắc gì.. ta chẳng đổi thay đâu! 

  

Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa 

Hào phú.. vang danh của một thời. 

Phút chốc một chiều bao '' cái của..'' 

Đồng tình đội nón chạy xa xôi. 

  

Soi gương thấy nụ cười năm đó 

Chẳng biết vì đâu.. méo mó rồi! 

Làm sao giữ được điều không thể... 

Cầm bằng như... nước cuốn hoa trôi. 

  

-Vốc nước lòng tay khôn giữ được 

Mọi vật trên đời cũng..  rứa thôi! 

 

*Cũng là thơ…với thẩn, nhưng là thơ MỆT: 
 
Mệt hay không mệt, cũng làm thơ. Chẳng phải con cóc, chẳng phải thơ. Thgơ với thẩn, cũng lẩn thẩn 
giống như thơ. Thôi thì, mời bạn cứ đaọc cho hết …MỆt, rất như sau: 
 
      Mỉm cười không Mệt ... 
Tức giận mới Mệt ... 
     Ðơn giản không mệt, 
phức tạp mới mệt. 
     Yêu thương không mệt 

Ghen ghét mới mệt 

     Tương tư không mệt, 

đơn phương mới mệt.  

     Tương ái không mệt, 

tương tàn mới mệt. 

     Chung tình không mệt, 

đa tình mới mệt. 

     Nói thiệt không mệt, 

Nói sạo mới mệt. 

    Tình bạn không mệt, 

tư tình mới mệt. 

     Nghe khen không mệt, 

Nghe chửi mới mệt. 

  

     Chân thành không mệt, 

giả dối mới mệt. 

     Rộng rãi không mệt, 

ích kỷ mới mệt. 

     Ðược mất không mệt, 

tính toán mới mệt. 

     Thể chất mệt không phải mệt, 



tâm can mệt mới là mệt. 

      Người viết bài này không Mệt, 

Người chuyển tiếp bài này không Mệt, 

     Người đọc bài này mới Mệt... 

Cho nên ... mới xem tựa bài đã thấy ..."Mệt!... 

Vậy chuyển tiếp bài nầy đi sẽ hết ... "Mệt". 

 

 

*Giòng đời nổi trôi, có những hành-xử như thế này thì quá tốt: 

Đây là giòng thư đi thư về giữa những người anh em trong gia đình, rất An Phong mà thôi. Thư rằng: 

    
 

Uy thân,  

Anh chị em Gia Đình An Phong ở Sydney muốn gửi quà tặng Trung Tâm Mục Vụ DCCT mot it tiền.  

Uy cho anh biết nên gửi về cho ai vao tuan nay? 

Cho anh biết gấp nhé. 

Mai Ta 

     
 

Kinh thua cac anh chi Gia Đinh AP Sydney, 

 

Em la Lm. Quang Uy DCCT,  

Hom qua em nhan duoc so tien 10 

trieu le 2 ngàn rồi. Em nhớ đã có gửi 

Mail bao tin ngay den anh chi roi ma 

sao lai bi ai lay mat roi. 

Vay em xin ghi lai thành lời cám ơn 

luôn, chứ hôm qua chi moi la bao tin 

da nhan duoc tien thoi. 

Kinh tham ông ba anh chi Gia Dinh 

An Phong Sydney, 

 
 VND. Em đã góp vào Quỹ Me Hang Cuu Giup dang cuu gop cho truong hop số 442, chị Ma Rương, 

người dân tộc. Em chân thành bgiết ơn mọi người. 

 

http://www.trungtammucvudcct.com/web/hotnew_detail.php 

 

Và đôi lời cảm tạ từ Linh mục Phụ-trách trang www.Chuacưuthe.com 

Tức Lm Lê Ngọc Thanh, như sau: 

 
Lê Ngọc Thanh 
 

Feb 15  

 

  
 

 

Kính gởi Gia Đình An Phong Sydney, 
 
Cháu xin thay mặt cho Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs) chân thành cám ơn Quý bác quý 
chú cùng gia quyến đã chuyển về góp sức cho họat động truyền thông của Tỉnh Dòng 10 triệu đồng. 
 
Nguyện xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp ở cùng và ban muôn ơn phúc cho Gia đình An Phong 
Sydney và từng thành viên một. 
 
Mến 
An Thanh, CSsR 

 
*Và đây, tâm tình của người anh em ở Cheo Reo, Pleichet, Pleiku: 
 

Loi Huynh 
 

Feb 14  

 

  
 

  

Forward den Ta la thu cam on cua Cha Tin. 
Phan cua Cha Tran dinh Thi,  

http://www.trungtammucvudcct.com/web/hotnew_detail.php
http://www.chuacưuthe.com/


moi goi sang nay , se email sau. 
Yuse Loi 
 
On Friday, 14 February 2014  
 
Mến chào Anh Giuse Huỳnh Công Lợi. 
 
J. Trần Sĩ Tín vừa nhận số tiền 10 012 500vnd nơi anh Ngô Đức Khải do Anh Chị Em trong Gia Đình An 
Phong Úc đóng góp cho Sứ Vụ Jrai. TST sẽ chuyển số tiền này cho Nhóm Phiên Dịch Thánh Kinh sang 
tiếng Jrai.  
 
Thường Nhóm làm việc 2 lần 1 tháng, mỗi lần 4 ngày, mỗi lần chi #6 800 000vnd, chủ yếu cho 8 người 
Jrai từ nhiều địa phương khác nhau qui tụ về Plei Chuêt (Pleiku) để thống nhất phần nào từ ngữ và cách 
viết. Những người này vốn không dư giả gì, lại là những người chủ chốt phục vụ không công trong các 
giáo đoàn. Việc anh chị em Gia Đình ta đóng góp làm vơi nhẹ phần nào gánh nặng cho Giáo Phận 
Kontum. Nhóm đã dịch xong Tân Ước, Thánh Vịnh, Ngũ Kinh, Isaia, đang dịch Yêrêmia chương 23. TST 
không biết có hoàn thành công việc này hay không để có thể nói NUNC DIMITTIS! Cám ơn anh chị 
em đã đóng góp vào việc phổ biến Lời Chúa trong Sứ Vụ Jrai. Thật là một sự khích lệ và an ủi lớn lao 
cho chúng tôi. Xin Chúa Cứu Thế chúc lành cho anh chị em.  
J. Trần Sĩ Tín CSsR. 
 
Sau đây là bản chi tiêu của Nhóm trong năm 2013: 

Chi Ngày-Tháng Số Người Tiền Nhân Sự Tiền Ăn Tiền xăng TỔNG vnđ 

Từ 05-08/08/(4)13 08(+5) 4 000 000 2 000 000 700 000 6 700 000 

Từ 02-05/09/(4)13 08(+4) 4 000 000 2 000 000 700 000 6 700 000 

Từ 09-12/09(4)13 08(+4) 4 000 000 2 000 000 700 000 6 700 000 

Từ 21-24/10(4)13 08(+4) 4 000 000 2 000 000 700 000 6 700 000 

Từ 18-21/11(4)13 08(+4) 4 000 000 2 000 000 700 000 6 700 000 

Từ 03-06/12(4)13 08(+4) 4 000 000 2 000 000 700 000 6 700 000 

Từ 09-12/12(4)13 08(+4) 4 000 000 2 000 000 700 000 6 700 000 

Từ 30/12-2/1(4)14 08(+4) 4 000 000 2 000 000 700 000 6 700 000 

          56 600 000 

08.01.2014 nhận từ TGM 50 000 000  6 600 000 = 43 400 000 

Từ 06-09/1(4)14 08(+4) 4 000 000 2 000 000 700 000 -6 700 000 

Từ 10-13/2(4)14 08(+4) 4 000 000 2 100 000 700 000 -6 800 000 

          29 900 000 

14.02.2014 nhận từ GĐ Anphong Uc 10 012 500 + 39 912 500 

 
TB. Số tiền tiếp theo của anh em xin gửi cho Lm Phaolô Nguyễn Đình Thi CSsR  
phụ trách Giáo Đoàn Jrai Pleikly, Trung Tâm Pleikly.  
Xin cứ gửi về địa chỉ ÔNG Ngô Đức Khải.  
Cám ơn. 
TST 
Và, bá cáo của Linh mục Tởng Thư Kính Tỉnh Dòng 
Thay mặt cho Lm Nguyễn Văn Công 



 
    
 Xin bá cáo là  
khoản tiền của cha Công là 10.004.000  
đã tới và hiện Thoại đang giữ. 
 
Thư của người em xứ miền Đà Lạt, tìm mãi mới ra 
  
Thứ Sáu 21/2/2014 18:08 
Lâm ơi, 
Sáng nay mình đã nhận số tiền là 10 triệu 30 ngàn VN của anh Trần Ngọc Tá gửi . 
Cho mình gửi lời cảm ơn nhiều Anh Chị Em Gia Đình Anphong  
và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả Anh Chị Em và gia đình. 
 
Lm Xuân Thu,  
DCCT Đà Lạt 
 
Và thư tâm tình từ xứ miền rất Huế mình gửi Gia Đình An Phong Sydney, qua anh Tá 
 
Anh Tá thân mến, 
Kính chào Anh Tá và các Anh Chị thân hữu. Duy chào thăm và cám ơn tất cả các Anh chị. Duy đã nhận 
được quà cho người nghèo mười triệu đồng vn. 
Tết, Noel Duy đã làm vài việc: Hợp với vài ba anh chị chiêu đãi một bữa cơm cho trên 300 em mồ côi 
hoặc khuyết tật, nấu bánh Tét chia sẻ, đi thăm đồng bào thiểu số... 
Bây giờ Các Anh chị gởi về, Duy hy vọng có cái gì chia sẻ với đồng bào trong tương lai. Hiệp thông tạ ơn 
Chúa! 

Và một thư khác cũng từ Tây Nguyên qua anh Huỳnh Công Lợi: 

Ta oi, 
Forward den Ta, mail cua cha Tran dinh Thi cam on va cho biet cong viec va chuong trinhngai dang lam. 
Rat dang giup. 
 
On Friday, 28 February 2014 8:30 PM, Thi Nguyen dinh <thicssr72@yahoo.com.vn> wrote: 
 
Bac Loi Kinh Men, 
Con la Linh Muc Phaolo Nguyen Dinh Thi, hien dang phuc vu tai Trung Tam truyen Giao Pleikly. 
That cam dong khi Cha Giuse Tran Si Tin ke vai tam tinh cua Bac( cung lop voi Cha Tin), va gio day 
Bac da chia se voi dan toc Jrai. Con ta on Chua qua Bac mon qua (10.000.000d). 
 
Hien tai cong viec phuc vu cho nguoi Jrai van theo buoc cha anh, con dang giup lam nha cho ong Ama 
Neo, o buon Treng, EHleo, Dak lak, cach trung tam gan 40 km. Doi net de Bac cung chia se: o day chua 
co Nha Tho, cung nhu Nha Nguyen, chung con da muon nha cua ong Ama Neo nhieu nam nay de lam 
noi dang Thanh le. Ngoi nha ba gian bang go, lop ton, dung van, nha nay la nha to nhat cua ong Ama 
Neo. Con ong ba va 4 dua con o nha san phia sau nho siu , chi ke duoc ba cai giuong. Gio con Gai va 
con trai da lap gia dinh va con con, nen ngoi nha cang chat hep va kho so hon gap ngan lan. Vo chong 
tre chang co cho rieng tu !!!! Kho so tu be. Dua con trai doi lay lai nha de o, ong ba Ama Neo buon qua 
va tam su voi con ve hoan canh gia dinh ong ba. Ong ba rat buon, neu lay lai nha, thi cong doan Jrai o 
day khong noi cau nguyen va dang Thanh le nua. Nha Nuoc Viet Nam thi luon lam kho, nen nguy co 
cong doan bi tan ra??? 
 
Thay vay, con dang mua mot nha go khac (khong 50 trieu dong vn) de lam nha cho ong ba co noi o ... 
nhu tra lai cong on ong ba da cho cong doan muon lau nay de co noi Tho Phuong Chua. De hoan thanh 
chac khoang 70-80 trieu. (lam nen xi mang...)  
 
Cong doan Jrai o day dang phat trien rat manh ve niem tin, so giao dan da gan 800 nguoi roi. 
hien tai phai lam len lut thoi. 
 
Doi loi tam su cung Bac, xin Bac cau nguyen cho chung con voi nhe de cong viec duoc hoan thanh. 
Con Trung Tam Pleikly nha cua dang xuong cap tram trong theo thoi gian... 
Chao Bac nhe, cam on Bac nhieu, hiep thong trong loi Cau nguyen hang ngay. 
 

mailto:thicssr72@yahoo.com.vn


Con, Lm Paul Nguyen Dinh Thi 
 

*Một chuyến ra đi của người anh em trong Tỉnh Dòng: 
 

Thánh lễ an táng cha Giuse Cao Đình Trị, DCCT 
– Sài Gòn – “Bản thân tôi đã nhiều lần tiếp cận với cha Giuse Cao Đình Trị. Cảm nhận riêng của tôi, thì 
đây là con người công chính. Ngài là người đầy tớ trung thành và khôn ngoan của Chúa giữa lòng thế 
giới hôm nay.” Đó là lời của Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Gm Giáo phận Kon Tum trong bài giảng 
lễ an táng cho cha Giuse Cao Đình Trị, DCCT diễn ra vào lúc 6 giờ, ngày 17.02 tại Đền Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp SàiGòn. 
 
Đúng 06 giờ, sau khi một thầy Học viện đọc tiểu sử của cha Giuse, đoàn đồng tế từ nhà khách Tu viện 
tiến ra nhà thờ trong khi cộng đoàn cất lời hát nhập lễ: “Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm 
về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.” 
 
Thánh lễ an táng cho cha Giuse Cao Đình Trị hôm nay có rất đông linh mục, tu sĩ cũng như bà con giáo 
dân trong và ngoài Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tham dự. Cùng đồng tế với Đức cha Micae có 
khoảng 130 linh mục dòng cũng như triều, trong đó có cha Giuse Ngô Sĩ Đình, Giám Tỉnh dòng Đaminh 
Việt Nam, quý cha Quản Hạt, quý cha Bề trên thuộc các cộng đoàn tu tại Sài Gòn. 
 
Ngồi phía dưới lòng nhà thờ, ngoài thân nhân và bà con giáo dân cũng có hơn 100 nam nữ tu sĩ thuộc 
các dòng tu khác nhau. Chúng tôi thấy tu phục của các thầy dòng Thánh Thể, quý soeur dòng Đaminh, 
Mến Thánh Giá, Phaolô, Nữ Tử Bác Ái, Con Đức Mẹ Nam Vang và một số dòng tu khác. 
 
Ngoài thân nhân, những người đội chiếc khăn trắng trên đầu tham dự thánh lễ đưa tiễn cha Giuse, cũng 
có nhiều hội đoàn trong và ngoài Giáo xứ Đức Mẹ đã được cha thành lập, linh hướng hay đồng hành 
trước đây đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha. 
 
Trong bài giảng, sau khi nói về tầm qua trọng của những việc lành – là người bạn sẽ theo con người ra 
trước mặt Chúa, Đức cha Micae nói rằng: “Khi chúng ta nhớ tới cha Giuse thì chúng ta nghĩ tới một 
người đã khôn ngoan và trung tín với Chúa.” 
 
Cuối bài giảng, Đức cha Micae nhắc tới ba nguyện ước: “Với cha Giuse, chúng ta nguyện ước cho ngài 
hưởng ánh tôn nhan Chúa”. “Với Giáo hội Việt Nam, nguyện xin Chúa ban cho có nhiều ơn gọi tân hiến 
như gương của cha Giuse để phục vụ, đặc biệt những người nghèo khổ, những người bị áp bước, 
những người bị bỏ rơi.” “Nguyện xin cho xã hội và thế giới có nhiều ngời đón nhận niềm tin vào một 
Thiên Chúa là Cha, để thế giới bớt đi hận thù.” 
 
Cuối thánh lễ, cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Phó Giám Tỉnh đã cử hành nghi thức tiễn biệt cha Giuse. Sau 
đó, quý thầy Học viện đã đưa linh cữu cha Giuse ra xe để tới nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa. Tại đây, cha 
Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Giám đốc Học viện DCCT cùng với quý cha quý thầy trong Dòng và bà con thân 
nhân cũng như những người yêu mến cha Giuse đã cử hành nghi thức cuối cùng tiễn biệt cha về với 
Chúa. https://www.chuacuuthe.com/images2013/BAI-GIANG.mp3 
 
  

*Tâm tình bạn đồng môn gửi cho nhau: 
Lâu lắm mới lại thấy người anh em cùng lớp đã bỏ chút thì giờ viết cho nhau những tâm tình sau buổi 

gặp gỡ ở Sydney. Tâm tình đó là những giòng tự sự của anh Chi Hội Phó Gia Đình An Phong Chi hội 

Sydney là anh Phạm Văn Chương gửi bạn thân Lê Văn Khuê cùng lớp Têrêsa với anh, như sau: 

Bạn Khuê thân mến,  
Viết thư này, để mong muốn được gởi đến bạn tất cả tâm tư của một người bạn cùng lớp, cùng trường. 
 
Trước khi bạn cùng bà xã lên đường Úc du, tớ cũng đã dự tính sẽ làm một cái gì đó để tiếp đón bạn 
cùng bà xã. Thế nhưng, bất ngờ tớ bị bị khám phá đang mang bệnh tiểu đường ở mức độ cao, thế là mọi 
toan tính đều đổ xụp và bản thân tớ cũng thấy không ổn định. Rồi bạn cùng bà xã cũng tới Sydney thăm 
người con trai trưởng nam là Thụ Nhân. Lúc đó, tớ rất muốn đưa bạn và bà xã đi thưởng thức đệ nhất 
phở Sydney là phở An ở Bankstown, nhưng không lẽ tớ mời hai bạn tới thưởng thức mà lại không ăn, thì 
coi sao được. Do đó tớ mới có ý nghĩ mua take away đem tới nhà để hai bạn thưởng thức, tuy không tới 
tiệm ăn, nhưng cũng nếm được mùi vị của nó ra sao. Tiếp theo tớ có mời hai bạn cùng một số anh em, 

http://www.chuacuuthe.com/images2013/BAI-GIANG.mp3
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nhất là có Tá cùng lớp mới đi du lịch về, tới nhà để cùng chung vui. Thế nhưng với kết quả thử FOBT 
dương tính, Bác sĩ gia đình của tớ đã nghi ngờ có vấn đề sức khỏe và gởi tới đi gặp Bác sĩ chuyên khoa 
và ngay sau đó, nhờ có bảo hiểm y tế tư, tớ đã được nhập viện ngay để làm colonoscopy  và 
gastroscopy. Nhờ vào những ủy lạo của bạn và tất cả các bạn hữu khác, Chúa đã thương tớ và kết quả 
không bị một căn bệnh ác tính nào tuy nhiên có đôi chút trục trặc. 
 
Cám ơn bạn cách riêng, và tất cả các bạn đã có những sự nâng đỡ tinh thần cho tớ. Thuế nhưng, hiện 
nay tớ vẫn đang chống trả với căn bệnh tiểu đường, một tên sát thủ vô hình, nếu mình không đề phòng, 
nó sẽ hạ mình bất cứ lúc nào. Tớ đang gia nhập hội những người “ba cao, một thấp” nghe lạ tai phải 
không hai bạn, ba cao đây tức là cao mỡ, cao máu và cao đường, còn thấp đây là lợi tức thấp, ý nói 
những người cao niên hưởng tiền hưu trí, mà nói tới tiền hưu thì phải thành thật khen bạn, vì bạn là 
người không những đã tự nuôi sống mình mà còn bao yểm cả người bạn đời, mà năm nay bạn đang 
bước vào cái tuổi “ thấp thập cổ lai hy” rồi.  
 
Vắn tắt chúc bạn và bà xã luôn được mọi sự an lành.  
Sydney ngày 09.02.14 
một người bạn năm xưa  
Chương   
 
*Lại thấy có những nhận định về đàn ông và đàn bà: 
Như dưới đây: 
Khi cùng giới tụ tập: 
Ðàn bà thường khoe tiền của / Ðàn ông thường khoe tài, tình. 
Khi lĩnh lương: 
Ðàn bà thường đi siêu thị / Ðàn ông thường đi xiêu vẹo (say). 
Khi có tiền: 
Ðàn bà thường mua mỹ phẩm / Ðàn ông thường mua mỹ nhân. 
Khi hai người khác giới gặp riêng: 
Ðàn bà thường than thiếu tiền / Ðàn ông thường than thiếu tình (dù thừa). 
Khi đang yêu: 
Ðàn bà thường nói nhiều / Ðàn ông thường "hành động" nhiều. 
Khi đã thành vợ chồng: 
Ðàn bà thường than:  
"Có chồng như gông đeo cổ" /  
Ðàn ông thường than:  
"Có vợ như nợ vào thân".  
 

*Thư  từ đến cũng chậm dù là thự điện hoặc điện thư: 
Thư đây là thư của người linh mục,  
ở Tỉnh Nhà rất Việt Nam, gửi anh chị em trong Gia Đình An Phong ở Sydney: 
 

Tu Viện DCCT Sài Gòn, ngày 28 tháng 02 năm 2014 
Kính gửi anh Trần Ngọc Tá, Anh Lâm và các anh chị em Hội Sedney kính mến! 
Lời đầu thư, em lời cảm ơn Quý Anh Chị đã gửi quà cho em (10.004.000 VNĐ). 
Trong 4 ngày qua em về Sài Gòn để dựHội Nghị các Bề Trên. Trong Hội Nghị có đề cập đến 
Gia Đình Anphong tuyến 2 là một cánh tay đắc lực cho hoạt động DCCT. Cho nên, trong tương 
lai sẽ thiết lập gia đình giáo dân thừa sai DCCT dựa trên An-phon tuyến hai. Đó là một tin mừng 
cho chúng ta. 
Nguyện xin Chúa ban bình an và sức khỏe cho quý anh chị em. 
Trong Chúa Ki-tô Cứu Thế 
Hiệp thông 
Lm. Phao-lô Nguyễn Văn Công, CSsR 
(Bề Trên CĐ Mang Yang)  

 
Nhân đây em xin gửi vài tấm hình để biết anh chị biết côn việc của em: 



 
Các em Nội Trú cấp II 

 
Em và Nhóm Giáo Phu Học Lời Chúa 

 

 



Nhóm Giáo Phu ghép Lời Chúa vào dân ca Bahnar 

 

 

 

Thánh lễ Minh Niên Giáp Ngọ  

 


