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 Longle(LVT) 

 

 Nhân một chuyến đi vòng quanh Spain và Portugal trở về, các bạn cùng khóa (KSCC 1964-
1968) hỏi tôi đi về chắc chụp nhiều hình, gởi cho anh em xem đi chứ (khóa chúng tôi thường  liên lạc e-
mail với nhau hằng ngày để ẩu đả, đấu láo và tương trợ nhau). Ngay lúc đó tôi mù tịt, không biết gởi 
hình gì, viết gì, nói gì. 

Tôi cũng có đến Oporto, Lisbon thuột Portugal, thành phố nhỏ Gilbraltar nằm trong đất Spain 
nhưng lại là một quốc gia riêng biệt, thuộc địa của Anh quốc và xài đồng bản Anh, đi qua những thành 
phố thơ mộng dọc theo bờ Địa trung hải mà người địa phương gọi là Costa Del Sol (bờ biển của mặt 
trời), nơi đâu cũng thấy những lâu đài, thành quách, nhà thờ cổ kính với những kiến trúc mà phải nhìn 
thật gần, tận mắt mới thấy cái công phu, tỉ mỉ và đầu óc toán học của những nhà kiến trúc ngày xa xưa., 
nổi tiếng như Alhambra. Tôi cũng có cơ hội đi 
xem những bảo tàng viện nổi tiếng của Spain. 
Đêm đến tôi cũng được đi xem vũ nhạc 
Flamenco với những đập chân dồn dập, hòa nhịp 
với tiếng vổ tay rồn rập đi theo với những ngón 
tay và thân hình uốn éo theo từng điệu nhạc của 
các vủ công làm cho nhịp tim người xem không 
khỏi đập theo. Spain với những màn đấu bò khốc 
liệt lẫn với giáo bay và máu đổ, người xem 
không khỏi rùng mình nhưng vẩn cuồng nhiệt 
hùa theo. 

Nếu đem những hình ảnh đó gởi đến các 
bạn tôi thì bằng thừa, bài vở và hình ảnh trên 
mạn lưới (internet) còn đẹp hơn, hay hơn. 

 Cũng cám ơn là chúng ta đang ở trong thời đại digital, máy chụp hình không cần phim ảnh tốn 
kém và choán chổ như hồi mười năm trước đây, chỉ cần một cái memory card nhỏ chút xíu với máy chụp 
hình mỏng dính cũng chụp được vài trăm đến hơn ngàn tấm hình rồi, nên tôi chụp lia chia, đi đến đâu 

cũng chụp, thấy cái gi cũng chụp đến nổi 
bà chủ của tôi cự hòai, cũng nhờ vậy khi 
xem lại hình tôi thấy có một vài hình ảnh 
là lạ nên mới có ý nghỉ là thôi thì “có gì lạ 
ở Spain và xứ láng giềng Portugal” là đề 
tài để gởi đến các bạn tôi những hình ảnh 
bên lề của Spain và cũng từ đó tôi cạo rửa 
thêm cho đàng hòang hơn để gởi đến BBT 
lá thư AHCC. 

Nằm ở phía tây gần biển Atlantic, 
cổ thành  Obidos thuộc Portugal, trong 
khuôn viên nội thành, các cửa hàng bán đồ 
kỷ niệm cho du khách có bầy bán những 
bình tích với những hình dạng như hình 
trên 

Vì mê ăn ớt, không có ớt thì bửa 
ăn hết thú vị nên trước khi đi chúng tôi có 

dự định  mang ớt tươi theo nhưng cuối cùng lại để quên ở nhà nên đến nơi thiếu ớt tươi cay như vắng 
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người tình, ai nấy đều trách tôi (chúng tôi gồm có 8 người) giao một việc nhỏ như vậy mà cũng quên. Ba 
ngày sau chuyện lạ tìm đến, nhân trên đường đi 
từ  thành phố Salamanca (Spain) dọc theo hướng 
tây để đến Oporto thuộc xứ Portugal, xe bus đổ 
chúng tôi xuống một tiệm ăn bên lề xa lộ, vừa 
xuống xe thì một hàng ớt đỏ rực dọc theo bờ 
tường tiệm ăn hiện lên trước mắt chúng tôi, đẹp 
vô cùng, thèm rỏ giải, để gở tội quên của tôi, tôi 
vội đưa tay ra tính hái vài trái nhưng bên tai nghe 
tiếng bà chủ tôi “bộ muốn ngồi tù hả”, đúng vậy 
tôi quên hết. Chúng tôi bèn cầu cứu hướng dẫn 
viên xin chủ quán cho vài trái (đây là ớt chỉ thiên, 
rất cay), chủ quán phân bua chúng tôi trồng làm 
cảnh, hái đi thì mất đẹp, nhưng thôi được rồi mổi 
người chỉ được hái nhiều nhất khoảng năm sáu 
trái thôi, wuầu… thế thì dư đủ cho chúng tôi suốt 
cuộc hành trình nầy, thật bất ngờ và không nghỉ 
đến, chẳng khác gì lúc lạnh lẻo vớ được mền 
lông, số hoàng gia thì ngồi không cũng có hưởng, 
một người trong chúng tôi nói. Trên đường loanh 
quanh Portugal tôi có thấy một vài nơi trồng ớt 
trong chậu làm kiểng như vậy, té ra người ở đây 
cũng trồng ớt kiểng như người mình. 

Ở đây, người dân thấy có vẻ thư thả hơn, 
những nhà hàng ăn mở cửa cho khách ăn tối từ 
sau 9 giờ tối, nếu ai đó đến sớm hơn thì ráng ngồi chờ. Quí bà quí cô nếu muốn đi mua sắm ở các thương 
xá thì đừng đi vào buổi trưa, cửa tiệm đóng cửa từ 12 giờ trưa đến 3 hay 4 giờ chiều mới mở trở lại. Ở 
đây cũng có những xe đẩy bán hàng rong trên lề đường, những trưa hè rực nắng, trong lúc ngồi chờ đến 
giờ thương xá mở cửa mà được uống những ly nước ORXATA mát lạnh thì tuyệt diệu, nước ngòn ngọt, 
thơm thơm, trôi tới đâu thì biết tới đó. Nước giải khác nầy hơi giống như sửa đậu nành, được làm bằng 
hạt hạnh nhân (almond) hay tiger nuts, nước, đường và thêm mùi vị như cinamon, vanilla hay chanh. Ở 
Spain họ có luật lệ để bảo vệ 
phẩm chất của nước uống nầy, 
cũng như người bán phải nói rỏ 
nước làm bằng hạt gì và xuất 
phát (nơi trồng) từ đâu, Orxata 
làm từ hột tiger trồng ở làng 
Alboraia là nổi tiếng nhất. 

Nói đến ăn uống ở 
Spain thì người Spain giới thiệu 
ngay các món nhậu lai rai như 
Tapas, hay cơm chiên thập cẩm 
Paella mầu vàng rực của 
Saffron, một loại gia vị mắt như 
vàng, uống Sangria, thế nhưng 
một người bạn chúng tôi nhắc 
nhủ là qua bên đó nhớ ăn cho 
được một chú heo con quay, nên 
chúng tôi lặn lội tìm kiếm cho 
bằng dược, khi đến nơi thấy 
ngay chủ tiệm trình làng  hai chú heo con khác giống nằm chờ ở trước cửa ra vào, mời vô, xin mời… 
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Một đặc 

điểm khác lạ của 
người Spain là họ 
không tỏ ra niềm nở 
khi tiếp đón khách 
hàng, hướng dẫn 
viên của chúng tôi 
có nhắc nhở từ ngày 
đầu rằng, xin quí vị 
đừng ngạc nhiên khi 
không thấy người 
Spain mở nụ cười 
lúc tiếp đón quý vị, 
khác hẳn khi qua 
Portugal quý vị sẽ 
bắt gập sự niềm nở và nụ cười mọi nơi (huớng dẫn viên là người Spain). Đúng vậy, tôi để ý, trên đường 
phố, trong cửa tiệm, nơi nhà hàng ăn, khó tìm thấy nụ cười, khách vào mặt khách người bán cứ đứng đó 
nhìn, khách đến trả tiền không nghe được lời chào đón, trả tiền xong cứ việc tự nhiên đi ra đừng mong 
nghe lời cám ơn. 

Trong xã hội 
nào cũng có người 
giàu kẻ nghèo và 
Spain không ngoại lệ, 
tôi cũng tìm thấy -
thật sự rất ít- người 
không may mắn bị 
tàn tật ngồi xin du 
khách trên lề phố, 
bên cạnh đó cũng có 
những người hóa 
trang như những bức 
tượng để mua vui 
khách và kiếm tiền. 

Về xây 
dựng, Spain với rất 
nhiều công trình kiến 
trúc cổ xưa cũng như 
mới lạ ngày nay, đặc 
biệt hơn hết là nhà 
thờ SAGRADA 
FAMILIA CHURCH, 
được vẻ kiểu bởi nhà 
kiến trúc nổi tiếng 
thời bấy giờ là 
Antonio Gaudi (1852-1926) với cách nhìn và cấu trúc không giống bất cứ nhà thờ nào, những bức tượng 
được tạc theo nhân dáng khác hẳn mà chúng ta thường hay thấy nơi những nhà thờ khác, với mục đích và 
ý nghỉa riêng của nó. Nhà thờ khởi công từ 1884 và dự trù hoàn tất năm 2026, kỷ niệm 100 năm ngày giổ 
Gaudi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình chụp một góc cạnh nhà thờ với những tạc tượng  nhân dáng của người từ
những hành tinh khác đến 
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Gần đây 

nhất có khu giải trí 
tổng hợp Santiago 
Calatravo, thuộc 
thánh phố 
Valencia, trên giải 
đất được hình 
thành ở cuối hạ lưu 
sông Turia sau trận 
lụt kinh hoàng năm 
1957. Khu được 
xây cất từ năm 
1996, chưa hoàn 
thành, đang tiếp tục 
xây dựng, bao gồm 
nhiều công trình, 

đặc    biệt         như  

L’Hemisferic với hình dạng con mắt như hình 
dưới và Palau de les Arts hình bên 

Xa quê 
hương, xa biển 
đông hơn hai 
chục năm, không 
có cơ hội nhìn 
thấy mặt trời 
cuồn cuộn nổi lên 
từ  đáy biển 
(chúng tôi ở 
phương tây)  nên 
khi đến đây, trên 
bờ  Địa trung hải 
nầy được nhìn 
thấy hừng đông 
từ mặt biển nên 
mừng quá vội 
chụp lia lịa mấy 
hình nầy và cũng 
là kết thúc bài nói 
chuyện hôm nay. 


