
MÙA HÈ NĂM NAY 

 

Mùa hè năm nay bắt đầu thật sớm, hai cháu đi học xa ,không cùng đi hè chung như 

những năm trước ,hai vợ chồng đồng ý là mổi tháng  đi chơi một tuần trước , đợi cháu 

Kim-Linh từ Mỷ về giữa tháng Tám rồi cùng đi nghỉ một tuần cuối với nhau . 

Tháng Năm xuống miền Nam nước Pháp ,vùng Marseille ,Cassis , Ciotat ,thích nhất là 

lấy tàu đi dọc theo các hòn đão nhỏ ngoài khơi ! 

Tháng Sáu qua vùng Andalousie ,miền nam nước Tây-Ban-Nha ,các thành-phố thật đẹp 

với nhiều thắng cảnh , nhất là các ngôi nhà thờ có từ thời Trung-cổ ,mà theo chiều dài cũa 

thời-gian khi là Thánh-đường công-giáo , khi là Mosquees cũa Hồi-giáo tuỳ theo sự 

thống-trị Công-giáo hay Hồi-giáo cũa mỗi thời ! 

Tháng Bảy đi nghỉ ở đảo Rhodes , vùng địa-trung-hãi ,ỏ giữa Hy-Lạp và Thổ-Nhĩ-Kỳ , 

trời tốt , biển xanh ,cảnh đẹp ,lại có dịp nhớ lại huyền-thoại anh chàng khổng-lồ thành 

Rhodes . 

Rồi tháng Tám cũng đến ,Mỹ-Linh lo chuẩn bị bảo-vệ luận-án thành ra không đi chung 

được .Kim-Linh từ NY về sau một năm học dài ,chắc thú-vị và ngạc-nhiên vì cháu cũng 

chưa biết đi hè ở đâu ! 
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Sáng sớm người tài-xế taxi quen thuộc đã đợi sẳn trước cổng nhà ,khoảng đường 30 cây-

số đến phi-trường quốc-tế Charles de Gaulle cũng không nhiều xe như mọi lần ! Thủ-tục 

đăng-ký cũng đơn-giãn . 

Sau gần hai giờ bay ,chiếc Airbus 320 cũa hảng hàng-không Pháp từ từ hạ xuống phi-

trường Copenhague ở Đan-Mạch ,thành-phố đầu tiên trong năm thành-phố miền Bắc Âu 

mà mình sẽ tham-quan . Chiếc xe bus lớn đợi sẳn,rồi cũng đến bến sau hai mươi phút 

chạy ngoằn-nghèo qua những khoẳng rừng vắng . Con tàu lớn hình như quá khỗ hiện ra 

trước mặt , thủ-tục lên tàu cũng không có gì rắc rối lắm ! Chiếc cabine mà Bà Xả đã chọn 

trước ở tầng thứ tám cũng thoải mái , xinh-xắn , lại có thêm một balcon nhỏ , mình nghĩ 

thầm ,ngồi đây nhìn trời biển mà hút cigare chắc thú-vi lắm , thiếu chăng là những người 

bạn năm xưa ! Các hành-lý đăng-ký từ Paris cũng được để sẳn trong phòng , cũng tiện lợi 

, khỏi mất công bưng vác ! Nghỉ ngơi vài phút ,ba bà con bắt đầu ra khỏi cabine , làm 

quen với con tàu ! 
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Hôm nay tàu lênh đênh trên biển Baltique ,nằm giữa các nước Bắc Âu . Biển lặng yên , ít 

sóng gió .Con tàu cứ bập-bềnh rẻ sóng mà đi . Thư-thản ,hai vợ chồng đi hết các ngõ 

ngách cũa con tàu . 

Từng Một với các phòng khách ,phòng nghe nhạc , vũ-trường ,chổ đánh bài .Cũng có 

những gian-hàng đẹp bán áo quần , đồ trang-sức chen lẩn với những salon ngồi uống 



nước . 

Từng Hai với những phòng ăn rộng lớn , sang trọng ở giửa ,chứa đũ ba ngàn du-khách 

,hai đầu là những quầy bếp dành cho kiểu ăn buffet . Thường thì trong ngày tự-do thoải-

mái đi ăn ở các buffet ,mỗi buffet là một đặc-sẳn , buỗi tối thường ăn ở nhà hàng lớn , ăn 

ngon lại được dịp nhìn ngắm bà con trong các bộ quần áo xinh đẹp ! 

Từng Ba cho tới từng Tám dành cho những cabine ,có cái nhìn ra biển với balcon , có cái 

vào trong không có cữa sổ .Ở giữa là những hành-lang hẹp , chạy dài hơn cã trăm mètres 

. Ở đâu cũng có nhân-viên đứng sẳn ,phần nhiều là người Phi , một ít là Nam Mỹ .Gần 

một ngàn nhân-viên phục-vụ cho ba ngàn du-khách ! Tỷ-lệ cũng khá cao ! 

Từng Chín dành riêng cho sân vận-động và hồ bơi với những hàng ghế dài để du-khách 

nằm ngắm trời trăng mây nước ! 

Từng Mười là sân thượng với phòng tập thể-dục với những máy móc hiện-đại : chèo 

thuyền ,chạy bộ ,tập tạ ,đạp xe ... 
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Bảy giờ sáng , tàu từ từ tiến vào Stockholm thũ-đô cuã nước Thụy-Điển bằng một con 

sông lớn , đang ăn sáng , từ trên tàu nhìn xuống , những biệt-thự nho nhỏ nằm giữa 

những khu vườn rộng lớn trong màn sương mỏng chưa được xé tan đầu ngày , có một 

không-khí thanh-bình yên-tỉnh lạ thường ! 

Chiếc taxi màu vàng chở cả ba chúng tôi vào trung-tâm thành-phố .Nhữmg căn nhà cỗ-

kính chen lẩn với những công-trình kiến-trúc hiện-đại ,mới lạ .Chúng tôi dừng lại thăm 

các thắng cảnh chính : toà thị-sãnh mà mỗi năm ở đó vẩn có một bữa đại-tiệc cho các nhà 

thông-thái được giãi thưỡng Nobel và các khách được mời . Bão-tàng-viện Vâsa với 

chiếc tàu đựơc xây cất năm 1628 ,  là chiếc tàu chiến lớn nhất thời đó , nhưng ngày 

khánh-thành chỉ ra được 300 mètres rồi chìm xuống và ngũ yên ở cữa sông từ đó ,đến 

đúng 300 năm sau mới được kéo lên và trùng-tu lại ! 

Về lại tàu vừa kịp ăn cơm tối và cũng đúng lúc con tàu nhổ neo , màn đêm xuống dần 

,trời Bắc Âu mau tối dể sợ ! 
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Sáng nay tàu cập bến sớm ,thành-phố Helsinki từ từ hiện ra trong sương mù dày đặc . 

Thủ-đô cũa  nước Phần-Lan tương-đối nhỏ nhưng được nhiều người biết đến ! Dưới bầu 

trời âm u xuống thấp , chúng tôi bắt đầu thăm viếng , trước hết là ngôi thánh-đường được 

xây trong một núi đá rất đặc-biệt ,hình như đây là 'thắng-cảnh' được thăm viếng nhiều 

nhất ở Phần-Lan , mỗi năm có tới 500.000 du-khách đến thăm ! Trời bắt đầu đổ mưa , 

chúng tôi lại lên xe bus chở du-khách , chạy một vòng quanh thành-phố mới thấy được 

nét đặc-thù cũa các nước Bắc Âu : đường phố sạch-sẻ ,rất nhiều công-viên xanh màu cây 

cõ  ,ít xe cộ , ngược lại rất nhiều người đi xe đạp trên những con đường dành riêng . 

Xe chạy ngang sân vận động quốc-tế, những khu phố chính và dừng lại ở toà thị-sãnh . 



Chúng tôi tiếp-tục đi bộ vùng trung-tâm thành-phố , các kiến-trúc cỗ-điển khá đẹp : phủ 

thủ-tướng , trường đại-học ,hí-viện . Trời lại đổ mưa, sối sã ,chúng tôi tạm trú trong một 

quán ăn , những món đặc-sãn bằng thịt nai cũng không hấp-dẩn lắm ! Chắc thiếu mắm , 

ruốc chăng ! 
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Hôm nay đặc-biệt , viếng-thăm thành-phố nổi tiếng Saint-Petersbourg cũa Nga .Từ sáng 

sớm đã phải nối đuôi dài ,đợi chờ làm thủ-tục vào thành-phố . Những con đường ngoại ô 

vắng vẽ ,những toà nhà chung-cư màu xám không được tu-bổ ,hình ảnh cũa các nước 

Đông Âu mấy mươi năm về trước trong truyền-hình và sách vở là đây chăng ! Rồi chiếc 

xe bus cũa hãng du-lịch cũng đưa chúng tôi vào tới trung-tâm thành-phố . Một tương-

phãn rõ rệt so với vùng ngoại ô ,ở đây đường xá sạch sẻ ,các công-thự được trùng-tu mới 

mẽ ,các lâu đải cũ thật đẹp ! Chúng tôi lại tiếp-tục viếng thăm các thánh-đường : Thánh 

Isaac ,một trong ba thánh-đường ,có đôm tròn ở trên lớn nhất thế-giới , chỉ sau nhà thờ 

Thánh Phê-Rô ở Rome và nhà thờ Thánh Phao-lồ ở Londres , tiếp đến là nhà thờ Đức Bà 

de Kazan với 30 cây cột trụ to lớn ở mặt tiền . Nhưng đặc-biệt hơn cã là nhà thờ Chúa 

Sống Lại với năm cái tháp cao như năm bông hoa nỡ giữa trời ! Trước giờ ăn trưa chúng 

tôi tranh-thủ ghé ngang qua bão-tàng-viện L'Ermitage nổi tiếng ,không những kiến-trúc 

rất đẹp mà lại còn có rất nhiều bão vật ở đó . Chiều lại chúng tôi tiếp-tục thăm-viếng lâu-

đài Peterhof ,cách thành-phố gần nữa giờ xe ,nơi nghỉ mát và là chổ tiếp khách cũa các 

Nga Hoàng ngày xưa . Lâu đài thật đẹp , nằm giữa một khu vườn rộng lớn với nhiều tháp 

nước và tượng đồng . 
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Thành-phố Tallinn thủ-đô cũa nước Estonie hiện ra trước mặt ,từ bến tàu đến trung-tâm 

thành phố chỉ mất khoãng hai mươi phút .Chúng tôi cứ thế mà đi . Trời hôm nay trong 

xanh ,không một đám mây ,khí-hậu lại ấm áp ,rất thích hợp cho việc tham quan .Thành-

phố sạch-sẽ , kiến-trúc cổ-điển rất đẹp bên cạnh những khu phố mới . Rất nhiều vườn 

tược và những cánh rừng nhỏ chiếm tới 27% diện-tích cũa thành-phố . Ngược về phố cỗ , 

chúng tôi ghé thăm một nhà thuốc có từ năm 1422 , theo truyền thuyết thì đây là nhà 

thuốc đầu tiên trên thế-giới . Tallinn lại là thành-phố được UNESCO ghi nhận là di-sãn 

cũa thế-giới từ năm 1977. Trên đường về lại bến tàu , tôi thầm nghỉ thành-phố Tallinn nói 

riêng và nước Estonie nói chung được giàu có ,tiến-bộ như hôm nay chắc là nhờ sớm kịp 

thời tách ra khõi quỹ đạo cũa nước Nga và quay về với cộng-đồng Âu Châu ! 

Tối nay trên tàu có dạ-tiệc cũa thuyền trưởng khao đải ,không khí ỡ phòng ăn cũng có 

khác mọi hôm! Đàn ông trong những bộ đồ veste lịch-sự các bà trang-đài trong những cái 

robes lộng lẩy , đúng là trai thanh gái lịch ! 
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Hôm nay là ngày cuối , tàu trỡ lại Copenhague . Cã buổi sáng là chương-trình thăm viếng 



. Đầu tiên là tượng Mỹ nhân ngư , biểu-tượng cũa thành-phố Copenhague ,bức tượng 

bằng đồng quay mặt vào đất liền ,tuy nhỏ nhưng có sức hấp dẩn lạ thường ! Vào trung-

tâm thành-phố , chúng tôi lại tiếp tục tham quan , nhà cữa khang-trang trên những nhánh 

sông nhỏ . Cũng như những thành-phố khác ỡ Bắc Âu ,Copenhague có nhiều ,công-viên 

,bãi cõ , đường phố sạch sẻ ,ít xe hơi ,nhiều xe đạp ,ít người ngoại quốc cư ngụ . 

Chiếc xe bus du-lịch chỡ chúng tôi ra lại phi-trường Copenhague để về lại Paris . 

Một tuần qua mau . Kỹ-niệm thật nhiều . 

Hy-vọng một ngày gần đây ,các nước chậm tiến rồi cũng vươn lên cho bằng được các 

nước Bắc Âu 
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