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KÝ SỰ DU LỊCH 
DU NGOẠN TRÊN SÔNG DANUBE Ở BUDAPEST 

Bài và ảnh: AH TRỊNH HẢO TÂM 

Sông Danube dài 2,850 km là con 

sông huyết mạch và lớn thứ nhì ở Âu 

Châu chỉ sau sông Volga ở Nga. Khi nhắc 

đến dòng sông Danube thơ mộng, người 

ta thường nghĩ đó là tài sản riêng của 

nước Áo vì bản nhạc nổi tiếng theo điệu 

valse “Dòng Sông Xanh” (“The Blue 

Danube”) là sáng tác của nhà soạn nhạc 

tài hoa người Áo Johann Strauss II. Thật 

ra sông Danube bắt nguồn từ nước Đức 

chảy qua 9 quốc gia khác nữa là  Áo, 

Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, 

Bulgaria, Romania, Moldova và Ukraine, 

cuối cùng đổ ra Hắc Hải. 

Từ lâu âm điệu bản nhạc “Dòng 

Sông Xanh” thôi thúc tôi phải tìm tới cho 

được dòng sông Danube và nhạc sĩ Phạm 

Duy qua nhạc phẩm “Bên Cầu Biên Giới” 

cũng đã mơ ước rằng: 

“Ôi giấc mơ qua, 

Mộng đời phiêu lãng giang hồ:  

Sống trong lòng người đẹp Tô Châu  
Hay là chết bên dòng sông Danube.” 

Mơ ước của nhạc sĩ, một cách nôm 

na ngắn gọn là: “Nếu sống là phải sống 

với người đẹp đất Tô Châu bên Tàu và 

nếu có chết thì phải chết trên dòng sông 

Danube!” Con gái Tô Châu rất đẹp và có 

giọng nói thanh tao, ngọt ngào. Người 
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Trung Hoa có câu “Thà là nghe con gái 

Tô Châu chưỡi lộn còn hơn nghe người 

Ninh Ba ca hát!” (xem quyển “Ký Sự Du 

Lịch Trung Quốc” cùng tác giả). Tôi đã 

đến Tô Châu nhưng “sống trong lòng 

người đẹp Tô Châu” thì không dám vì 

mình không biết tiếng Tàu mà sống với 

gái Tô Châu, ngôn ngữ bất đồng, chắc 

phải nghe “ngộ tả nị” suốt ngày! Còn chết 

bên dòng sông Danube, tôi lại cũng không 

muốn! Có chết về chết ở Bolsa, ngày 

ngày nằm trong Peak Family còn nghe 

tiếng Việt mến yêu. Khi buồn nằm trong 

mộ...réo tên người thì có người còn hiểu! 

Xe buýt đưa đoàn du lịch Đức 

chúng tôi chạy cập theo bờ sông lên 

hướng Bắc để đến bến du thuyền gần cầu 

và đảo Margeret (tên của một công chúa 

Hung). Cuối tháng Chín đã hết những 

tháng hè nên số du thuyền trên sông cũng 

đã giảm vì ít du khách. Trong mùa cao 

điểm suốt bờ sông bên thành phố Pest, du 

thuyền đông đảo neo đậu nơi những cầu 

tàu dọc theo bờ sông từ cầu Liberty 

Bridge gần chợ Budapest lên đến đảo 

Margeret (chỉ trừ đoạn bờ sông từ Cầu 

Dây Xích tới Cầu Margeret là không có 

bến du thuyền vì bảo vệ cảnh quan hoành 

tráng trước tòa nhà Quốc Hội). Có những 

du thuyền rất dài chở được hàng ngàn du 

khách, có nhà hàng ca nhạc, khiêu vũ trên 

đó. Vé du ngoạn với bữa ăn tối Buffet 

khoảng 5,000 Forints (25 USD) và không 

ăn tối là 2,200 Forints (11 USD). Du 

thuyền có ca nhạc và ăn tối chỉ hoạt động 

mỗi đêm (từ 7:30 đến 9:30) trong tháng 

hè (từ 8 tháng Năm cho đến 10 tháng 

Chín) và giãm xuống 3 đêm cuối tuần 

trong tháng Tư, tháng Chín và tháng 

Mười. Hôm nay chúng tôi du ngoạn trên 

sông vào ban ngày nên không có ăn tối 

cũng như giải khát nên vé là 11 USD. 

Chúng tôi đã đóng tiền và đặt vé trước, 

chuyến du ngoạn sẽ khởi hành lúc 3 giờ, 

kéo dài một tiếng đồng hồ. 

Chúng tôi tuần tự theo nhau xuống 

cầu tàu, phải bước qua một tàu khác mới 

đến tàu của mình đậu phía ngoài. Ngoài 

hầm máy phía dưới, tầng giữa tàu là nhà 

hàng và phía trên sân thượng là phòng lái. 

Chúng tôi lên boong tàu trước phòng lái, 

nơi đây có hàng chục chiếc ghế nhựa sắp 

sẵn để du khách ngồi. Tàu không lớn, 

trọng tải chừng vài chục tấn và chỉ chỡ 

đoàn chúng tôi là 23 người. Vừa lên tàu là 

nghe âm thanh bản nhạc “Dòng Sông 

Xanh” dìu dặt phát ra từ những chiếc loa. 

Sau vài hồi còi theo luật lệ, thủy thủ tháo 

dây cột với tàu bên cạnh và tài công rồ 

máy để tàu rời bến. Sông Danube rất 

rộng, tàu chúng tôi đi cũng chỉ như một lá 

tre trôi giữa dòng. Tàu chạy đường cung 

để quay mũi lại về hướng Nam, chui qua 

cầu Margeret. Cầu Margaret cũng như cầu 

Chữ Y ở Sài Gòn: 2 nhánh bắc qua sông 

Danube và nhánh còn lại bắc qua đảo 

Margeret. Đảo Margeret nằm ở giữa sông 

thuộc vùng phía Bắc của Budapest, ngày 

xưa là vùng hoang vu để mùa hè hoàng 

gia đi săn bắn vịt trời, chim chóc, rái cá. 

Hiện nay đã xây dựng thành vườn hoa 

Nhật Bản, có dinh thự, tượng đài, khách 

sạn suối nước nóng, ban đêm có nhạc 

nước và muốn vào xem phải mua vé. Đảo 

lấy tên công chúa Margeret, nghe đâu 

công chúa này lý do gì đó mà bị hoàng 

gia bắt an trí tại đảo này cho tới khi qua 

đời!  

Buổi chiều mùa thu nắng vàng 

nhàn nhạt, cây cối bên bờ sông cũng bắt 

đầu chuyển sang màu lá vàng, từng cơn 

gió lạnh mơn man trên mặt sông khiến tôi 

liên tưởng đến bản “Nắng Chiều” của Lư 

Trọng Nguyễn: “Qua bến nước xưa, lá 

hoa về chiều, lạnh lùng... mềm đưa trong 
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nắng lưa thưa”. “Dòng Sông Xanh” 

nhưng nước sông hôm nay không xanh 

mấy mà hơi đục vì bị ô nhiễm nhưng 

dòng nước trôi êm ả, lặng lờ và gió thổi 

khiến mặt sông xôn xao, lung linh phản 

chiếu ánh nắng vàng như những ánh hào 

quang. 

 

Tòa nhà Quốc Hội Parliament 

Building ở bên bờ Đông của sông đón 

nhận ánh nắng chiều từ hướng Tây rọi 

vào một màu vàng chói trông thật hoành 

tráng rực rỡ. Kế đến bên bờ Tây bên phải, 

Thành Những Người Đánh Cá 

(Fishermen’s Bastion) và ngôi nhà thờ cổ 

Matthias uy nghi, diễm lệ nằm trên ngọn 

đồi cao vươn những tháp nhọn lên trên 

bầu trời chiều. Thuyền lướt nhẹ dưới gầm 

của Cầu Dây Xích, mỗi trụ chân cầu chôn 

xuống nước là những khối đá chạm trổ 

nhiều hình tượng đầu người rất lạ mắt mà 

xe chạy bên trên không thấy được, chỉ có 

ngồi thuyền dưới sông mới thấy những 

bức tượng này. Kế đến du thuyền đi 

ngang qua Hoàng Thành Buda uy nghi 

ngạo nghễ nằm trên đồi, Sau đó đến cầu 

Elisabeth rộng lớn với 6 lanes xe lưu 

thông bên trên và 2 chân trụ cầu không 

cắm xuống sông mà lại chôn xuống đất ở 

trên bờ. Kế đến du thuyền qua đồi Gellért, 

trên đỉnh tượng Nữ Thần Tự Do tư thế 

nhẹ nhàng của vũ công ballet nâng cao 

cành lá cọ trên ngọn đồi xanh tươi nhiều 

cây cối. Du thuyền bắt đầu quay mũi trở 

về trước khi đến chân cầu Liberty. Trên 

đường về du thuyền nhẹ nhàng lướt 

ngược sóng, trời càng về chiều gió càng 

thắm lạnh và thuyền qua những con phố 

thương mại bên khu Pest, nơi đây có 

những cao ốc, công viên, khách sạn, 

những bến du thuyền. 

Sông Danube chảy ngang qua 

nhiều thành phố nhưng không nơi nào 

sông Danube đẹp và lãng mạn như ở 

Budapest. Có lẽ vì nơi đây sông đã đổi 

khúc không còn chảy xiết theo hướng Tây 

Đông mà trở nên êm ả lặng lờ xuôi theo 

Bắc Nam. Budapest là một thành phố cổ, 

nét đẹp đài các như một vương phi và lại 

càng lộng lẫy, kiêu sa hơn nữa với dòng 

chuỗi hạt kim cương Danube lóng lánh 

trên cổ trắng ngần giữa đôi bờ vai cân đối. 

Ngoài vẻ đẹp, sông Danube và các phụ 

lưu của nó còn rất cần thiết cho đời sống 

người dân Hungary. Chúng là nguồn nước 

cho dân chúng dùng cũng như tiêu tưới 

mùa màng và nuôi gia súc. Ngoài ra trước 

đây, khi các hệ thống giao thông như 

đường xá, đường sắt và đường hàng 

không chưa phát triển, sông Danube là 

trục thủy lộ thương mại chính, là nơi vận 

chuyển hàng hoá xuất và nhập khẩu 

không những cho Hungary mà còn cho 

nhiều nước khác ở châu Âu. Hiện nay 

sông Danube vẫn được sử dụng để chuyên 

chở đồ nặng như sắt, xi-măng, gỗ v.v... 

Sông Danube là nguồn cung cấp 

nhiều thủy sản như các loại cá nước ngọt 

trong đó nổi tiếng là cá tầm, con rất to, 

dùng làm thức ăn và lấy trứng làm trứng 

cá muối, tức caviar. Ai cũng biết caviar ở 

Romania là một trong những loại caviar 

ngon nhất thế giới hiện nay. Tại vùng 

châu thổ sông Danube, có hàng triệu chim 
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di trú vào mùa Đông hoặc ghé qua trên 

đường thiên di hàng năm. Có khoảng 300 

loại chim tới đây thường xuyên. Vào cuối 

mùa Xuân cho tới tháng 10, vùng châu 

thổ sông Danube là nơi tập trung khoảng 

2 ngàn cặp chim bồ nông, loại thủy cầm 

có cái túi dưới mỏ dài để đựng thức ăn.  

Năm 1856, nguyên thủ các cường 

quốc Âu châu ký một thoả ước về sông 

Danube, theo đó sông Danube là con 

đường thuỷ tự do dành cho tàu bè tất cả 

các nước. Họ cũng thành lập một Ủy ban 

Quốc tế nhằm quy định việc đi lại trên 

sông, giải quyết những vụ xung đột cũng 

như giữ cho giòng nước được trong sạch. 

Năm 1948, sau thế chiến thứ hai, uỷ ban 

này được thay thế bằng Ủy ban Sông 

Danube, trụ sở đặt tại thủ đô Budespest 

của Hungary. Thành viên của ủy ban là tất 

cả các nước có sông Danube chảy qua, 

ngoại trừ Đức. Một dịch vụ phát thanh 

đặc biệt được thành lập để cung cấp bản 

tin hàng ngày về mực nước sông Danube, 

giúp các thuyền trưởng điều khiển con tàu 

của mình dễ dàng hơn. Vì sông Danube 

đã trở thành dòng sông quốc tế nên bản 

tin đó được phát bằng nhiều ngôn ngữ 

khác nhau. Sông Danube đã được cơ quan 

Văn Hóa Liên Hiệp Quốc là tổ chức 

UNESCO đưa lên danh sách Di Sản Văn 

Hóa Thế Giới cần được quan tâm bảo vệ. 

Tiếc thay với sự phát triển kỹ nghệ, 

những năm gần đây, sông Danube đã rơi 

vào tình trạng bị ô nhiễm trầm trọng. 

Trong hai năm 1999 và 2000, sông 

Danube có hàm lượng xyanua (cyanide) 

cao, sau khi một mỏ vàng ở Romania vô ý 

làm đổ một khối lượng lớn xyanua, một 

hợp chất hoá học rất độc, xuống sông. Ba 

quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất là 

Romania, Hungary và Nam Tư. Sau tai 

nạn này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

còn phát hiện là sông Danube có một số 

hoá chất nguy hiểm khác. Các quốc gia sở 

hữu dòng Danube đang làm hết sức mình 

để con sông nổi tiếng này trong xanh trở 

lại, không chỉ vì mục đích phát triển du 

lịch mà còn vì bảo vệ môi trường sống 

của chính mình. 

Trời đã về chiều, ánh nắng mặt trời 

sắp tắt le lói ở phía Tây, trả lại dòng sông 

êm đềm với nét lặng lờ cố hữu. Du thuyền 

đã trở về bến cũ, trên bờ Budapest đã bắt 

đầu lên đèn và trong khoang tàu âm thanh 

theo tiết tấu Valse của bản nhạc “The 

Blue Danube” vẫn dìu dặt mênh mang 

như sóng vỗ mạn thuyền. Nhạc không lời 

nhưng nghe trong không gian như tiếng ai 

hát theo lời chuyển dịch của Phạm Duy: 

“Một dòng xanh xanh, một dòng tràn 

mông mênh  

Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy 

kiếp  

Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình 

thương mến  

Một dòng còn quyến luyến, một dòng 

nhớ  

Quay về miền đời lúc mơ huyền...” 

 

 


