
NỮU ƯỚC TRONG MẮT TÔI 

 

Sáng thứ bảy tuần qua, chiếc Boeing 767-400 đã mang chúng tôi lên đường 

bay sang Nữu Ước. 

Chuyến du lịch ngắn ngày này là món quà của anh Gà và ba đứa nhỏ tặng 

vào dịp sinh nhật 60 của tôi. 

Rời Munich lúc 5h30, tuy là đầu thu nhưng khí hậu đã xuống 0 độ. Gió thổi 

lạnh căm căm buốt hết hai vành tai lẫn cả hai gò má. 

Hành lý và người ra đến phi trường thì mới hay phải chờ thêm một giờ nữa vì 

máy bay đến trễ.  

Chu du một tuần ở Nữu Ước, ngoài chuyện sinh nhật ra tôi còn có dịp gặp lại 

hai người bạn xa xưa ( có độ 49 năm dài thuở còn học lớp ba trường tiểu 

học Đa Nghĩa ở Đàlạt ).  Chúng tôi  đã hứa hẹn dành cho nhau một ngày gặp 

gỡ, hàn huyên, kể lể….sau gần một nửa đời người không gặp. 

 

Chủ nhật. 

Khác hẳn với khí hậu đầy gió lạnh và mưa dầm ở  đây tuần trước. Chúng tôi 

đã cất ngay vào tủ những đôi giày mùa đông, những áo khoác dày cộm, 

những áo len cao đến cổ mà thay vào đó là quần áo nhẹ, giày thể thao để dễ 

dàng đi tới đi lui thăm viếng. 



Hôm nay trời trong xanh, giấc ngủ trái giờ không làm tôi khó chịu mà ngược 

lại sự nôn nóng muốn gặp lại bạn bè xưa, tôi hối anh Gà và các cháu nhanh 

chân rời khỏi nhà đi đến nơi hẹn. 

 
Subway Marcy Avenue lúc 11h. 

Điện thoại reo vang, báo tin hai bạn Bùi Việt Hùng và Nguyễn Thị Đào đã đến 

nơi. 

Lòng càng nôn nao thêm bao nhiêu thì những hình ảnh xưa cũ lại hiện ra thật 

nhiều bấy nhiêu. Đám học trò bé nhỏ năm nào …từng khuôn mặt rồi từng 

khuôn mặt …cứ như nhảy múa quanh tôi. 

Cô bé Bùi Thiên Hương năm nào giờ đã là một cây viết nhiều người nghe 

tiếng. Cô bạn Đào Thúy Nga thì nay đã lên chức bà nội, bà ngoại. Nguyễn 

Công Thành đang lo làm đám cưới cho con trai, còn Nguyễn Xuân Phúc và 

Tạ Huy Thái thì đang ở nơi xứ Canada lạnh giá… Gần nhất chỉ có hai bạn 

Hùng và Đào thu xếp thời gian để gặp nhau, vậy mà từ Washington lên đây 

cũng phải mất 9 giờ ngồi xe buýt đi và về. 

Đi nhanh chân hơn, tôi lướt qua những người thân khi nhìn thấy tiệm ăn New 

Wonjo trước mặt. Mở cửa bước vào hai bạn Hùng và Đào đã ngồi chờ sẵn. 

Ôi! Cảnh gặp nhau này mới cảm động làm sao. 

Âm thanh cười rộn rã, tiếng chào hỏi bất tận, tay nắm tay ân cần.  Nhìn ánh 

mắt nào cũng có dấu chân chim, mái tóc nào cũng hai màu đen trắng nhưng 



tình cảm chân thành của những người bạn xưa hình như không một chút 

phôi phai. 

Nhìn bạn Hùng cứ thì thào to nhỏ với anh Gà…sẽ còn một người thứ ba nữa 

ghé thăm anh.  Anh Gà trố mắt nhìn Hùng hỏi nhanh là ai nhưng bạn tôi cứ 

cười tủm tỉm, gợi ra vài ba tên quen thân ở vùng Hoa Thịnh Đốn tên nào bạn 

Hùng cũng cứ lắc lắc cái đầu… 

Ai sẽ đến thăm anh Gà đây? 

Chẳng bao lâu thì người khách ấy đã bước vào cửa! 

À! Thì ra Trần Đức Hạnh một kha sinh của kha Lâm Viên khi còn ở Đàlạt.  

Một thoáng lại đã qua những…. 40 năm.  Nhìn thấy anh Gà lấy mắt kính ra 

lau mấy lần, tôi biết anh đã ngăn niềm cảm xúc đang dâng trào trong lòng. 

Nghe tin chúng tôi ghé thăm Nữu Ước, anh chẳng ngại ở xa mà vội vàng ghé 

đến thăm.  Ôi!  Tình bạn của chúng tôi thuở học trò, tình anh em trong gia 

đình Hướng Đạo, phải diễn tả làm sao cho thấu hết mối chân tình ấy. 

Sau buổi ăn trưa, anh Trần Đức Hạnh phải từ giả chúng tôi để về cho kịp 

chuyến xe.  Quyến luyến, tay trong tay…trong phút rời xa.  Một già… đã sắp 

bảy mươi, một trẻ.. đã hơn  năm mươi đang bịn rịn chia tay..nhìn hai người 

nắm tay trái thật chặt, tôi đây cũng không tránh được bồi hồi. 

 



Chúng tôi rời quán ăn, Hùng với chiếc máy ảnh nhà nghề không ngừng tay 

chụp hết góc phố này lại quay sang phố khác. Bây giờ là phần đi dạo ở High 

Line Park, con đường đi dạo thật là nên thơ từ một đường rầy xe lửa đã phá 

bỏ nhưng vật dụng phế thải đã không bỏ đi mà người ta dùng những sáng 

kiến tân kỳ để dựng ra một chốn nhàn du hữu tình. Hai bên đường là cỏ 

thơm, hoa đẹp, cây cối um tùm.  Xem cạnh những tàng cây cheo leo treo ở 

đó mấy căn nhà bé tí xíu xinh xinh dành cho đám chim con bay tới lui quay 

quần làm tổ.  Những băng ghế dài lấy lại từ những ghế cũ trong toa xe đặt rải 

rác hai bên đường cho khách bộ hành làm chốn nghỉ chân, chưa kể đến 

những băng …nằm cũng lấy từ những vật dụng bỏ đi trong toa xe lửa như gổ 

và bánh xe bằng sắt để tạo thành…nhìn người ta nằm đọc sách hay thiu thiu 

ngủ tôi lại ước mơ một chốn thanh bình nơi quê hương tôi. 

 



Chúng tôi vừa đi vừa nhắc với nhau nhiều chuyện xưa, chuyện nay, chuyện 

vợ chồng con cái, đời sống bạn bè ở đây ở kia tưởng như sẽ không bao giờ 

chấm dứt. 

Bạn Hùng nhìn đồng hồ thấy còn độ hơn nửa giờ xe bus mới đến, bạn hối đi 

nhanh lên mình sẽ tới thăm Times Square một vài phút, phải xem hoa đèn 

phố hội rồi mới được chia tay. 

Ban đêm ở Times Square, đèn chiếu ở những màn ảnh lớn như trong ciné 

sáng rực như ban ngày đủ màu đủ sắc. Những tấm biển quảng cáo thay 

nhau nhảy múa thay đổi liên miên. Cứ nghĩ đến New York một giờ không có 

điện thì chuyện gì sẽ xảy ra đây….Một thành phố chết ư?  Khó mà trả lời. 

 

Giờ đây phút chia tay..bạn ơi vui lên đi… 

Dùng câu hát của lúc chia tay trong trại Hướng đạo trong giờ phút này thật 

đúng, xe bus đã đến và các bạn của tôi chầm chậm bước lên xe. Mới đó mà 

cuộc vui đã tàn, tiếng từ giả, tiếng hứa hẹn lần họp mặt kỳ tới…Hứa với nhau 

mình sẽ không chờ sau …49 năm lần thứ hai! Hứa với nhau không để quá 

10…năm nữa. 



Ôi! Thời gian có giữ chúng ta đến khi gặp lại? Ngày mai ai biết ra sao? 

Hôm nay thứ hai. 

Tôi vừa đúng 60 tuổi. 

Anh Gà, ba đứa con, hôn phu của cô con gái út, bạn gái của cháu thứ hai.  

Tất cả đã mang tặng cho tôi một bó hoa Lilie thật đẹp, loài hoa tôi yêu thích 

từ lâu kèm theo những lời chúc đẹp, cô con gái cười tươi tắn thỏ thẻ bên tai: 

Hoa thì mámi đang cầm trên tay nhưng thiệp khi về London con sẽ gửi 

…sau, lý do là mua nhầm thiệp có số 65..hìhì… 

Cả nhà cười, thi nhau cười như những tảng thủy tinh vỡ. Tiếng ui! Ui!  Mámi 

chưa già mà… mới chỉ có… 60 thôi mà…. 

Nhà hàng wd.50. 

Hôm nay ở nhà hàng sang trọng này, tôi là người khách danh dự của gia 

đình.  Lại một lần nữa chúc tụng, cụng ly.  Cả nhà vui vẽ cười nói bên nhau, 

nhìn anh Gà, nhìn các con, nhìn chàng rễ tương lai hiền hậu, nhìn cô bạn gái 

của con thứ hai…tôi mơ một đại gia đình sau này.  Hạnh phúc như thủy triều 

dâng cao, cả đời tôi cho đến nay vẫn không hề mơ ước điều gì cao xa hơn 

như thế.  Thì thầm tôi cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn những người thân 

yêu bên tôi, cảm ơn bạn bè quý mến đã tặng cho tôi những giây phút hạnh 

phúc như vầy. 

Vẫn một ngày đẹp hôm sau. 

 

Chúng tôi đi thăm Wall Street, con đường nổi tiếng của thị trường chứng 

khoán, của những dãy nhà lộng lẫy cao ngút ngàn rồi đến khu Ground Zero. 



Những xây cất lớn lao, vĩ đại đang vẫn tiến hành. Chân tôi đang đặt lên vùng 

đất mà trước đây mười năm với tan hoang, kinh hoàng đổ nát.  Đâu đây vẫn 

còn tiếng thét hoảng hốt, tiếng nổ rầm trời.  Bao nhiêu nạn nhân đã phải tức 

tưởi ra đi?  Bao nhiêu người đã không muốn bỏ đi cái thế giới vừa tấp nập, 

vừa bươn chãi mà vẫn cao đầu hảnh diện với nơi mình sinh sống? Thế mà 

chỉ một thoáng đã hoàn toàn biến mất nơi này? 

 

Lặng thinh đi qua những nơi này như một phút giây tưởng niệm.  Mười năm 

trôi qua và thêm mười năm nữa, chúng ta ai ai cũng phải nhớ đến hình ảnh 

đau thương này. Tôi bước vào gian hàng kỷ niệm kế bên, cầm một chiếc ly 

có ghi hàng chữ 11 tháng 9 năm xưa.. gói cất mang về như một chút gì để 

nhớ. 

Thành phố Nữu Ước có nhiều nơi để đi thăm viếng, nhà ga chính cũng là nơi 

không được quên. 

Bắt đầu từ khi nào bọn tôi đã không còn đi nhàn du mà đã ra như hối hả, như 

vội vàng, có lúc đi như …bay cho kịp vào những nơi mình muốn đến thăm. 

Nhà ga chính của Nữu Ước. 

Mới thoạt nhìn khi mở cửa bước vào tôi đã phải thốt lên quá là sang trọng lẫn 

tân kỳ. 

Hai phòng chính hai bên luôn dành cho những lần triển lãm.  Hôm nay đang 

dành cho một họa sĩ á châu với những tấm ảnh chụp về chim chóc, rừng thu 

và thiên nhiên.  Đi sâu vào trong là những tuyến đường xe lửa đến và đi. 



Cổng số 41 và 42, cô con gái giải thích cho tôi biết đó là nơi những minh tinh, 

tài tử, nghệ sĩ hay xuất hiện và nơi những phóng viên báo chí hay có mặt để 

săn hình.  Ai muốn xem mặt ngang mày dọc của họ cứ đến đây xếp hàng và 

chờ sẽ thấy. 

Đi tiếp thêm một đoạn đường, ta sẽ thấy hai góc tường đối diện.  Nơi đây gọi 

nôm na là chốn …thì thầm!  Tôi đứng góc trái, anh Gà đứng góc phải anh nói 

nhỏ thật nhỏ vào nơi ấy, lạ thay khoảng cách khá xa vậy mà tôi ghé tai vào 

nghe rõ mồn một. Các con cười vang khi nghe anh nói với tôi: Có nghe anh 

nói hôn? 

 

Trở lui lại nơi quầy vé, nhìn lên trần nhà một màu xanh lục thật nhã.  Trên 

trần tõa rộng lấp lánh ngàn vì sao, ngàn tinh tú trên trời cao.  Nhìn chung 

quanh khung cảnh hữu tình, nếu không có những hành khách và những 

chiếc vali to kềnh tất bật chạy tới chạy lui thì khó có ai mà biết đây lại là nhà 

ga chính của thành phố này. 

Khi từ Munich sang đây nhìn báo chí la liệt nơi phòng đợi, với tay tôi cầm một 

tờ lướt vội.  Đúng lúc anh chàng họa sĩ trứ danh James  Rizzi,  (ông ta 

chuyên vẽ và cắt tranh ra từng phần nhỏ tỉ mỉ dán lên những miếng xốp nhỏ 

hay carton nhìn như 3D) đang viết một bài về thành phố Nữu Ước.  



Ông bảo: Nếu bạn 

không có nhiều thời 

gian vì thời gian của 

ông ta toàn là tiền bạc 

mà.. thì hãy theo ông ta 

đi một ngày vòng 

quanh thành phố này.  

Ông lại dặn dò: Nhớ 

dậy thật sớm, đúng 

6giờ thức dậy và 7 giờ 

thì theo ông ta đi ăn 

sáng ở Brooklyn Diner. 

Ăn cái gì? Trứng chiên, bánh Waffeln nóng với dâu hay Blueberry Pancake? 

Tôi không hảo ăn như thế, dậy sớm lúc 6 giờ thì được thôi, tôi sẽ không theo 

ông tới đó có điều đi đến Fifth Avenue, Battery Park, Rockefeller 

Center….như lời ông chỉ dẫn thì tôi quyết theo đến cùng. 

Rockefeller. Top of The Rock.  

 Nơi này quả thật trứ danh!  

Chúng tôi có mặt lúc 16h30 

chờ đến 17h trước cửa. 

Cao ốc 67 từng cao chót 

vót trên mây, nhìn lên tôi 

hơi choáng váng cứ ngỡ 

toà nhà cao này sẽ ngã đổ 

ập lên đầu của mình.  Bước 

vào trong thì nhân viên tra 

xét như đi lùng bắt khủng 

bố. Cấm ăn, cấm uống, 

quay phim chụp ảnh tự do.  

Từng nhóm từng nhóm 

bước vào thang máy, chỉ 

vài ba phút là mọi người đã 

có mặt nơi sân thượng. Từ 

nơi này chúng ta có thể 

nhìn toàn thể thành phố 

Nữu Ước một cách rõ ràng. 



Đập ngay vào mắt tôi: Công viên nổi tiếng với to lớn, rộng rãi mà mỗi lần xem 

phim nào có trình chiếu nơi này tôi vẫn cứ hằng mơ ước đến thăm. 

Central Park. 

 

Một bãi cỏ ngút ngàn, hàng hàng tàng cây cao tõa rộng, màu xanh của lá, 

của trời, của lớp cỏ phẳng lì, những tảng đá trọc nhô lên như những ngọn đồi 

thấp thoáng gần xa mà hai hôm sau tôi đã được đến tận nơi.  Xem kìa!  Con 

suối nhỏ nằm dưới chân cầu thật thơ mộng, người người du ngoạn ngược 

xuôi, vài bóng chim bay qua hiện dưới làn nước trong veo.  Cảnh thần tiên 

cũng chỉ là đây. 

Trở lại Rockefeller.  Top of The Rock. 

Không còn một chỗ nào gọi là trống cả, người là người đã bao quanh sân 

thượng.  Ai ai cũng chăm chú nhìn phía xa mịt mờ bên trời tây mặt trời đỏ 

rực đang từ từ lặn xuống chân mây……Chậm dần, chậm dần.  Vài ba đốm 

mây xám đang che khuất, ánh sáng cứ lóe lên rồi vụt tắt…Hình như mọi 

người đang nén hơi, nín thở trong phút giây này. 

Ồ!  Tiếng xuýt xoa, tiếng trầm trồ òa lên như tảng ong vỡ. 



 

Đúng ngay khi màu đỏ rực kia chìm hẳn xuống phía tây xa vời đó thì hàng 

hàng dãy cao ốc của thành phố Nữu Ước đồng loạt lên đèn.  Bóng tối và ánh 

sáng của triệu triệu ô cửa nhỏ xem ra thật là kỳ diệu, phố phố nhà nhà màu 

sắc đan nhau như tấm thảm thần của chàng Aladin ngày xưa. 

 



Giờ thì tôi đã rõ tại sao khi đến Nữu Ước ta phải một lần đi xem cảnh mặt trời 

lặn ở trên tầng lầu cao chót vót 67 từng này. 

Đi thăm thành phố này mà không ghé vào Chinatown cũng là một điều thiếu 

xót và chúng tôi đã ghé lại đến hai lần (ông James Rizzi đã dặn đi dặn lại 

mà). 

Một lần ăn Pizza ở quán Ý, quán ngon nên thực khách phải chờ khá lâu, sau 

đó ghé phố tàu thưởng thức món kem Pinkberry làm toàn bằng Joghurt và 

trái cây tươi không chỉ ngon tuyệt cú mèo mà còn trình bày quá là đẹp mắt. 

Ly kem trắng ngà thơm dìu dịu mùi dâu chín, mùi xoài, mùi đu đủ, trên mặt 

bày biện nào những là thơm tươi, dâu mọng đỏ, trái Brombeere đen thẫm 

ướp mát lạnh, cho kem vào miệng vị béo, vị thơm, vị tươi cứ tuôn xuống cổ 

họng….Ừm ngon thật là ngon. 

Lần hai chúng tôi lại ghé vào …tha về 5 con Lobster to tướng, mỗi trự nặng 

có đến ký lô.  Lại một buổi chiều có món tôm hùm luộc nhanh như ông bán 

hàng chỉ dẫn, dọn lên bàn ăn nào là sàlát dầu dấm, nào bánh mỳ nướng dòn 

với bơ hành lá tỏi, dĩa muối tiêu chanh kề bên…thiệt khó quên. 

Ngày mưa thứ tư. 

 

Hôm nay mưa dầm, sáng sớm đã nghe ngoài cửa sổ âm thanh rào rào của 

tiếng mưa rơi.  Mưa xối xã tràn xuống đường phố, mưa phủ mặt con sông 



dưới chân cầu Brooklyn, phố không một bóng người. Ở đây là vùng rất đông 

người Do Thái cư ngụ. Họ sống hầu như biệt lập với bên ngoài, đàn ông có 

gia đình đội một chiếc nón da lông thú đắt tiền to vành như cái rế, măn tô 

màu đen một kiểu, hai lọn tóc quấn quăn hai bên má để dài già trẻ giống như 

nhau.  Đàn bà thì từ quần áo, kiểu tóc, màu tóc khó mà có kiểu thứ hai nào 

tìm thấy ở đây, giày da đen, áo khoác đen, váy đen…Nhìn như một trại lính 

vào buổi chiều buồn. 

Được nghe kể là phong tục tập quán này họ đã gìn giữ hơn 100 năm, kể 

cũng là hay nhưng quá nhiều bảo thủ và khắt khe đi ngược với đà tiến triễn 

và nền văn minh đang đi lên ở thế kỷ 21 này. 

Trở lại ngày mưa thứ tư. 

 

Đứng trong nhà nhìn ra hai cánh cửa sổ to lớn, trước mắt tôi vẫn là chiếc cầu 

sắt nổi tiếng Brooklyn nằm im lìm.  Đêm đầu tiên ở đây tôi đã như mê mệt khi 

nhìn ra ngoài phong cảnh với đèn hoa lấp lánh phản chiếu  ánh sáng  rực rỡ 

dưới sóng nước của con sông rộng. Rồi hai đêm sau, đúng lúc trăng tròn ánh 

trăng lung linh tõa chiếu mọi nơi, quá đẹp và quá nên thơ hai đêm liền tôi đã 

trở mình thức dậy mang máy hình ra chụp liên hồi.  Bên trái khu Manhattan 



im lìm như ngủ quên, bên phải căn nhà trắng nhô cao nổi bật đám trẻ chỉ cho 

tôi biết đó là nơi phim King Kong đã được thu hình. 

Mưa vẫn rơi xối xã, chúng tôi cứ lẩn quẩn tới lui trong căn nhà rộng này chép 

miệng tiếc cho thời gian quá sức ngắn ngủi ở đây. 

Sáng thứ năm. 

Vẫn là Subway Marcy Avenue. 

Hôm nay chúng tôi sẽ đi thẳng đến bến phà từ đó lên tàu đi Ellis Island nơi có 

tượng Nữ Thần Tự Do nổi tiếng mà năm nay đã là 125 năm dài trãi qua. 

 

Xếp hàng khá lâu, bất chợt tôi nhìn lại tấm vé trên tay…. Vé của ngày hôm 

qua!  Vì mưa và sơ ý nên không một ai nhớ đến ngày nào sẽ đi ra đảo.  Năm 

gương mặt trở nên hơi căng thẳng, tim tôi cũng đập hơi nhanh…Nếu xui sẽ 

bị quay về còn hên thì….Cứ hy vọng mình sẽ được hên hôm nay. 

Người soát vé đi qua, ông ta chỉ lấy cây bút đen to tướng gạch ngang một 

cái.  Trạm xét thứ hai cũng check thiệt là nhanh….Hú hồn cả bọn chúng tôi 

hối nhau lên tàu, cứ sợ ông ta sẽ nhìn ra vé cũ và lôi chúng tôi ra cổng. Thì 

thầm với các con mình phải cảm ơn ông soát vé thật nhiều cho ngày đi thăm 

viếng hôm nay. 



Con sóng đập mạnh vào bờ, gió lạnh bởi cơn mưa hôm qua còn rơi rớt lại.  

Cô gái út nhắc chừng chúng tôi khi lên tàu nhớ đi về phía bên phải tìm chỗ 

ngồi, hướng đó khi tàu càng ra xa thì toàn cảnh thành phố Nữu Ước lại càng 

nhìn rõ hơn.  Quả là thú vị vô cùng, càng ra xa những căn nhà chọc trời cùng 

những mái nhọn nhô lên vun vút như những mũi tên.  Những cây cầu bắt 

ngang sông dù đã trãi qua hàng trăm năm vẫn hết sức mới mẻ và tân kỳ tàu 

càng chạy xem càng rõ nét.  Đến gần đảo người ta lại càng nô nức, tượng 

Nữ Thần Tự Do sừng sững đứng kia với màu xanh lục từ chất đồng tiết ra 

thật hòa hợp, tượng đứng ngang nhiên như thách thức thời gian, không gian, 

phong ba và bảo tố. 

Máy hình không ngừng nghỉ, tiếng lách cách, tiếng xì xào lẫn những âm 

thanh trầm trồ không ngớt vỏn vẹn ba chữ:  Đẹp vô cùng. 

Lên tới nơi chúng tôi đi một vòng quanh đảo, vào thăm bảo tàng viện nơi lưu 

trữ những tài liệu từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thành rồi bước vào trong thân 

tượng.  Lại một màn kiểm soát hành trang, túi xách, thức ăn, nước uống.  

Người nhân viên phục vụ chỉ vào hàng dãy tủ cá nhân:  Cứ bỏ hết vào đấy 

trả 2 Dollar là ổn nhất quý khách ạ. 

Pho tượng cao 92,99m và có 352 bậc thang nhưng khách thăm chỉ đi lên tới 

bậc 151 là chấm dứt phần còn lại dành cho những cặp tình nhân hay là tân 

hôn gì đó mà vài ba tháng trước cho đến nửa năm mới có phòng trống. 

Lên tàu trở về. 

Đường về thì những cái háo hức của mọi người đã biến mất, hình như khách 

du lịch chỉ mong tàu mau cập bến để thời gian còn lại đủ để đi thăm những 

nơi chưa đặt chân đến. 

Tượng Nữ Thần Tự Do xa dần. 

Nắng vẫn đẹp, một ngày mới lại đến.  Hôm nay chúng tôi đi thăm thư viện 

thành phố:  New York Public Library. 

Không hổ danh là Nữu Ước, thư viện to lớn đồ sộ đang mừng trăm năm 

thành lập.  Từng phòng, từng phòng rộng ngút ngàn.  Đi lên từng trên bao 

nhiêu người đang lặng yên chăm chú vào sách, nơi đây người ta chỉ cần đưa 

tên sách và tác giả bạn sẽ có ngay cuốn sách cần tham khảo rồi bước sang 

bên kia là bàn, ghế, máy Computer kể cả ngọn đèn cá nhân đặt sẳn đó, tha 

hồ đọc tha hồ nghiên cứu quên thôi. 



 

Ngày cuối cùng ở đây chúng tôi định đi xem một tiệm quần áo mới khai 

trương.  Nhưng khi đến nơi thì đã có đến bảy hay tám ngã tư với người đầy 

những người chờ sẵn với năm ngàn phần quà cho những ai vào trước.  Đi 

hoài, đi mãi vẫn không một chỗ chen chân.  Cảnh này ở âu châu thật là hiếm 

hoi để thấy. Tiệm H&M bên cạnh đã xuống giá  50% với những bảng giá đỏ 

tươi đập vào mắt nhưng vẫn không một bóng người. Tư bản với cạnh tranh 

ở đây thật kinh hồn khó mà tưởng tượng ra. 

Một tuần đã trôi qua thật nhanh. 

Chuyến bay đã mang chúng tôi trở về thành phố quen thuộc này.  Hình như 

có chút thanh thản so với những ngày …chạy đi thăm thành phố Nữu Ước.  

Tôi bổng nhớ những điều ví von của đám trẻ với những thành phố chúng đã 

đi qua.  Ở Đức mình đi, ở Paris đi nhanh một chút, sang London chuẩn 

bị..chạy rồi khi sang Nữu Ước mọi người chạy như bay cho kịp.  Thiệt là 

chẳng biết cho kịp với ai! 

Munich trời đã vào thu. 

 



Lá nhuộm khắp nơi một màu, từ Paris, London, Nữu Ước hay nơi đây cũng 

chỉ một màu quen thuộc.  Lá rơi nhẹ, một chút gió lay là lá lại rơi.  Từ giả 

những ngày đi quên thôi, cây cầu Brooklyn thơ mộng, căn nhà có hai cánh 

cửa sổ lớn dễ thương, từ giả khu Chinatown luôn ồn ào náo nhiệt và chào 

hơn 11triệu người ngày ngày đi như bay trên đường phố. 

Munich đã thật lạnh, nhận hành lý là tôi lấy nhanh chiếc áo ấm đã bỏ quên 

hơn tuần nay khoác vội lên người. 

Kỷ niệm xin ghi hết vào đây, cảm ơn anh Gà và các con thân yêu của tôi.  

Cảm ơn những người bạn thời xa xưa, tất cả đã tặng cho tôi một tuần thật 

trọn vẹn với niềm vui và tình người. 

Một lần trong đời với tuổi 60 này chắc chắn sẽ mãi mãi không bao giờ phai 

mờ trong ký ức của tôi. 

Minh Trang 
Ngày cuối tháng 10-2011 
Munich, Germany 

 


