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                      Tr�n ��c H�p 
 
 
L�i gi�i thi�u: �ây là l�n ��u tiên tôi ��n vi�ng th�m Paris 
vào gi�a tháng 8 n�m 2003. ���c m	nh danh là Kinh �ô 
Ánh Sáng v
i nh�ng sinh ho�t v�n hoá và ngh	 thu�t ��y 
sáng t�o, v
i dòng sông Seine hin hoà, ng�n tháp Eiffel 
cao ng�t tr�i xanh, nhà th� Notre Dame �� s�, khu ph� 

Quartier Latin nh�n nh�p bên c�nh tr��ng ��i H�c 
Sorbonne danh ti�ng và ��c bi	t v
i nh�ng vi	n b�o 

tàng nh� Louvre, Orsey, Picasso mà không n�i nào 
trên th� gi
i có ���c ... 
 
 

 

Ái h�u Hoa Tr��ng Xuân �ã t�n tình �ón 
tôi t�i phi tr��ng Charles de Gaulle khi bi�t tôi 
qua th�m Paris và nhân ti	n mang theo 50 
cu
n Lá Th� Công Chánh s
 81 m�i ra lò �� 
trao t�n tay cho các ái h�u  Paris, v�a nhanh 
v�a �� ti�n c��c phí b�u �i	n. Các ái h�u 
công chánh ��a ph��ng �ã �ãi tôi t�i m�t 
nhà hàng Tàu, trong khu ph
  Qu�n 13 
làm tôi r�t c�m ��ng s� quý m�n và hi�u 
khách c�a các ái h�u �àn anh t�i Paris. 
Th�i ti�t Paris trong tháng 8 – 2003 th�t là 
nóng b�c, có ngày nhi	t �� lên ��n 104oF 
(40o C) �ã làm kh� tôi không ít. C� thành 
ph
 �ã lên c�n s
t ng�t ng�t ch�a t�ng khi 
nào có trong su
t 65 n�m qua. 

Tôi �ã tr
n cái nóng ác nghi	t c�a ban 
ngày b�ng cách �i th�m vi�ng vi	n b�o 
tàng Louvre và Orsey, còn chi�u t
i thì 
ng�i lì trên tàu Bateaux Mouches di chuy�n 
trên sông Seine cho ��n khuya, h�t chuy�n 
m�i tr v� khách s�n ng�. �ây là d�p 

nh�ng bình n��c l�nh ���c nh�ng ng��i bán 
d�o , �a s
 là ng��i Tàu và Phi Châu  nh�ng 
n�i �ông du khách qua l�i, và ���c chi�u c
 
t�n tình nh� d��i chân tháp Eiffel, n�i nh�ng 
b�c thang lên d
c c�a khu nhà th� Sacré Coeur 
... T�i Paris, m�i góc ���ng, hay khu ph
 ��u 
có nh�ng ti	m bánh ng�t r�t ngon, trình bày 
� p m!t và nh�ng siêu th� mini, bu�i sáng có 
bán bánh mì baguette thon dài, là �"c �i�m c�a 
Âu Châu. V�i h	 th
ng xe �i	n ng#m Metro và 
RIF n
i li�n v�i ngo�i ô Paris, tôi �ã �i ngang, 
d�c, di chuy�n qua nhi�u tr�m, ��i tàu v�i t�m 

 
 

Trên dòng sông Seine êm �m trôi, phía sau là khu 
Cité v
i nhà th� chính toà Notre Dame � qu�n 1 – 

Paris.
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C�ng chính l�i vào vi	n b�o tàng Louvre d�
i 
chân Kim T� Tháp b�ng kính nhìn t� bên trong 

b�n �� nh$ bé trong tay nh� m�t ng��i 
Parisien lành ngh�, �ã s
ng lâu n�m t�i Pháp. 
���ng ph
 Paris th�t c� kính, �ã ���c thi�t k� 
và xây d�ng nhi�u tr�m n�m v� tr��c, nhi�u 
ch� còn lót nh�ng c%c �á c�a th�i ��i hoàng 
kim La Mã. Con ���ng Champs Elysée  qu�n 

8 là ��i l� l�n nh�t  Paris v�i hai bên ���ng 
là nh�ng nhà hàng, ti	m �n trang trí � p m!t 
và m& thu�t không bi�t có ngon không, nh�ng 
tôi ch�a th' khi �i m�t mình. M�t ng��i b�n 
x�a c�a ái h�u Ph�m Nguyên Hanh khi còn 
h�c tr��ng Providence/ Thiên H�u  Hu� là 
anh Nguy(n Xuân H�ng và v� �ã �ón và �ãi 
tôi món 
c n��ng b� tr� danh c�a Pháp 
(escargots), th�t bê h#m và r��u vang  khu 
Quartier Latin. Khung c�nh hè ph
 bu�i 
chi�u t
i nhâm nhi trao ��i nh�ng câu 
chuy	n v� cu�c s
ng  M& và Pháp th�t là 
thú v� và ci m tuy chúng tôi không h� 
quen bi�t nhau t� tr��c và s
ng  hai n�i 
�ông tây bán c#u. 

Th�m vi�n b	o tàng Louvre, qu
n 1 – 
Paris 

�ã ��n Paris mà không vào th�m ���c 
vi	n b�o tàng Louvre qu� là m�t thi�u sót 
l�n trong chuy�n �i nên tôi �ã chu)n b� m�t 
ngày cho bu�i th�m vi�ng này. Ph�i nói 1 
ngày thì không th� xem h�t k& l��ng m�i 
tác ph)m ngh	 thu�t trong này, có l* ph�i 
m�t 3 ngày n�u mu
n xem toàn b�. ���c 
ng��i h��ng d+n gi�i thi	u, sau khi mua vé 

7,5 Euro, tôi �ã lang thang trong dòng du 
khách qua l�i nh�ng hành lang treo nh�ng tác 
ph)m l�n c�a nh�ng nhà danh ho� Âu Châu và 
�ã làm rung ��ng bi�t bao trái tim và nói lên 
nh�ng huy hoàng, tráng l	 c�a Âu Châu nh�ng 
th� k, 17, 18 và 19. Ng��i Pháp có l* s
ng 

hoài ni	m nhi�u v� quá kh�; không gi
ng 
nh� ng��i M& s
ng lo l!ng nhi�u cho t��ng 
lai cho nên 2 quan ni	m s
ng hay nhân sinh 
quan hoàn toàn khác nhau. Trong vi	n b�o 
tàng Louvre, nh�ng khu Ai C�p, Ba T� r�t 
l�n và �#y v- huy�n bí; riêng khu Indochina 
(�ông D��ng) có nh�ng pho t��ng �á ���c 
thâu th�p t� khu �� Thiên �� Thích 
(Angkor Vat và Angkor Thom)  
Campuchia �ã nói lên n�n v�n hoá Khmer 
�ã r�c r� và huy hoàng t� nh�ng th� k, th� 
7, 8, 9 và �ã bi�n m�t sau �ó. Riêng tôi thích 
lang thang trong khu nh�ng t��ng �á �iêu 
kh!c (sculpture) c� c�a Hy L�p, �ó là nh�ng 
k. công sáng t�o c�a thiên nhiên, v�n v�t và 
�ã ���c nh�ng nhà ngh	 thu�t gia tim, óc, 
m� hôi v�i nh�ng ch�t li	u c�a t�o hoá �ã �� 

l�i cho con ng��i và nh�ng th� h	 mai sau 
chiêm ng��ng và rung ��ng. 

H�i ho� trên hè ph (Place du Tertre) và 
Nhà Th� Sacré Coeur 

Cho dù có ph�i leo lên nhi�u tr�m b�c thang 
�� vào th�m bên trong nhà th� Thánh Tâm 

 

 
 

Nhà th� Sacré Coeur trên ��i khu Montmartre � 
qu�n 6 - Paris v
i h	 th�ng ���ng xe �i	n cho du 

khách kh�i leo m�i chân nhiu b�c thang (bên trái) 
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này, tôi c/ng �ã th�c hi	n. Sau này m�i bi�t có 
m�t ���ng tàu �i	n bên trái ch du khách lên 
cao kh$i ph�i leo trèo chi cho m	t, ch0 t
n 1 
ticket = 1,2 Euro mà thôi, �� t
n bi�t bao 
calories và ti�n mua n��c l�nh. Khi vào bên 
trong nhà th�, v�i nh�ng hàng ghé c� x�a và 
nh�ng con chiên ngoan ��o �ang im l"ng c#u 
nguy	n, lòng tôi c/ng tr#m l!ng và t1nh tâm 
cho s� hoà bình trong ��i s
ng c�a m�i ng��i 
và c�a th� gi�i. 

Ra ngoài, bên trái c�a nhà th� Sacré 
Coeur này kho�ng vài tr�m th��c thì trái 
l�i là m�t khu hoàn toàn �n ào và náo 
nhi	t v�i hàng tr�m ho� s1 v�i giá v* t�i 
ch� trong m�t khu công viên nh$ r�t n�i 
ti�ng – Place du Tertre. H� trình bày và 
sáng tác nhi�u lo�i ho� ph)m �"c s!c khác 
nhau, t� ký ho�, chân dung, phi�m ho�, 
màu n��c, s�n d#u. �ây là thiên ���ng 
c�a gi�i ho� s1 ��n t� nhi�u ngu�n g
c, 
tr��ng phái khác nhau làm khu này r�n 
r�p và phong phú nh� tr�m hoa �ua n, 
muôn màu muôn s!c. Tôi �ã say mê m�t 
b�c tranh nho nh$, kho�ng 12”x14” v* 1 
khu ph
 tiêu bi�u c�a Paris, v�i màu s!c 
r�t � p, do m�t ho� s1 ng��i Tàu sáng tác, 
giá kho�ng 450 Euro (500 USD) �ã làm tôi 
phân vân và cân nh!c vì chuy�n �i Âu Châu 
còn dài ngày, vì h�t ti�n thì ch0 có c!t ng!n 
ngày v� ... 

Khu Pigalle và Nhà Hát Moulin Rouge - 
qu
n 6 – Paris: 

Bên trên ��i là nhà th� Thánh Tâm và Place 
du Tertre, nh�ng bên d��i là khu �n ch�i 
Pigalle v�i nhà hát Moulin Rouge n�i ti�ng mà 
n� tài t' Nicole Kidman �ã �óng trong phim 

cùng tên. Nói v� �n ch�i khu này có l* c/ng 
t��ng t� nh� ���ng 42nd Street  Manhattan, 
New York nh�ng m�c �� có l* còn kém ph#n 
nh�n nh�p h�n. S� chào m�i, lôi kéo b�ng Anh 
Ng� �ã không cám d� và làm tôi ng�c nhiên 
l!m. M�t s� ki	n khác làm tôi b� “shock” và 
kinh ng�c , không tin �ã x�y ra tr��c m!t tôi 
ch0 cách kho�ng 3-5 th��c khi tôi �ang u
ng 
n��c tr��c nhà hát Moulin Rouge. Tr��c �ó 
tôi �ã ���c nghe k� th�i th�c dân Pháp cai tr� 
và �ô h� nh�ng n��c nh��c ti�u s� hành h� v/ 

phu, �ánh ��p tàn b�o c�a cai th� �
i v�i th� 
thuy�n nh�ng v+n x�y ra t�i Paris n�m 2003 
khi m�t gia �ình g�m ông b
 , bà m  và m�t 
cô bé gái �� 5-6 tu�i �ang vùng v�ng, gi�n d�i 
và ông b
 �ã hành ��ng th�t tàn b�o, dã man 
ngay trên ���ng ph
 Paris. Cô bé v�i c"p m!t 
�#y ho�ng s� và run r)y có l* s* mãi mãi là 
m�t �n t��ng x�u trong cu�c ��i và bà m  l�i 
im l"ng b�t l�c tr��c s� ��m �á thô b�o c�a 
ng��i ch�ng. Tôi �ã ch�t l"ng và m�t m�t bu�i 
chi�u �#y th� m�ng. Ôi m�t b� m"t trái c�a xã 
h�i Paris v+n còn t�n t�i. 

L�i k�t 
 
Nhà th� Nguyên Sa v
i b�n nh�c b�t h� “Paris có gì l� không em ?” �ã làm say ��m bi�t bao 
nhiêu con tim khi ta ch�a t�ng ��n th�m Paris. Riêng tôi, tuy �ã ��n Paris, ���c xem và ���c 
th�y t�n m�t, nh�ng tôi c ng ch! là m�t anh mù s� voi mà thôi, vì mu�n c�m nh�n và yêu m�n 
nó, ta ph�i s�ng, làm vi	c và hòa nh�p ��p v
i ng��i Parisien trong ��i s�ng hàng ngày. Tôi �ã 
vi�t bài này v
i tâm h�n phóng khoáng c�a m�t du khách, v m�t thành ph� mà tôi v�a thích, 
v�a s�, v�a yêu, v�a ghét,... Ôi Paris!!! 

 
 

Tr�
c nhà hát l
n Opera 
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