Đi Thăm Dusseldorp trong hai ngày nghỉ cuối tuần
Miên Thụy
Mấy nhóc của tôi bất ngờ lên chương trình qua Dusseldorp vào hai ngày cuối tuần, thời tiết mùa hè năm nay rất
đẹp ở Âu Châu nên cũng hy vọng weekend qua bên đó không mưa để còn dạo phố ngắm cảnh. Tuy cảnh đẹp ở
Hoà Lan đi còn chưa hết nhưng lâu lâu cũng nên thay đổi không khí qua chốn lạ để xem mùa hè ở nơi khác có thú
vị hơn chốn này không. Dù bọn trẻ cùng ở Rotterdam, nhưng lần này chúng ở một nơi mà giờ hẹn lại một nơi
khác, tất cả đều hẹn gặp nhau tại Nijmegen buổi trưa rồi cùng đi qua Đức một thể. Tôi ở gần thằng nhóc thứ hai
nhất nên tôi với bé XH hẹn lên nó để cùng đi cho tiện.
Đến nhà ga Nijmegen lần này là lần thứ hai cách đó không
lâu, tôi cùng với Chân Nguyệt tới đây tham dự ngày cuối
cho cuộc đi bộ 4 ngày. Nhìn cảnh cũ sáng thứ bảy nơi này
cũng bình thường với những sinh hoạt, nơi đây không còn
tấp nập người và người như lần tôi với Chân Nguyệt đến,
nhưng cũng làm tôi một thoáng xao động vì nhớ lại. Bên kia
đường nơi quán ăn đã thấy mấy nhóc của tôi cả con bé D
tới đó ngồi chờ trước rồi. Xe bọn tôi ghé vào nhưng cũng
chỉ đủ giờ uống với nhau tách cà phê, ăn vội miếng toats rồi
cùng lên đường cho kịp. Kim đồng hồ trên nóc cao nhà ga
Nijmegen vừa chỉ đúng 12 giờ trưa.
Đoạn đường tới Dussedorp chừng hai tiếng lái xe, khi xe
qua khỏi biên giới Hoà Lan đã nhìn thấy địa phận Aeachen
trước tiên rồi Kreffel. Vừa qua Koln đã thấy hướng chỉ ngay
Dusseldorp.
Giao thông và bảng chỉ đường bên Đức không khác bên
Hoà lan nhiều, vì thế chúng tôi tìm đường rất dễ phần trong
xe mỗi đứa đều có gắn tomtom nên chẳng bao lâu đã đến
ngay địa điểm. Tìm pakking đậu xe an toàn đâu đó, chúng
tôi thả bộ về hướng khách sạn để lấy phòng và bỏ đồ trước.
Nhìn đồng hồ cũng vừa đúng hai giờ, thế mới biết bọn nhỏ
tính toán giờ đi đứng gọn lỏn chỉ xê xích ít phút thôi. Bọn tôi
đi 7 người nên mướn 3 phòng, một phòng với giá khoảng 45
euro một đêm và phải trả phòng trước 10 giờ sáng hôm sau.
Thì giờ dành đi chơi suốt buổi chiều không nhiều nên chúng
tôi vừa nhận phòng xong chỉ kịp liệng túi xách chứa đồ vào
trong rồi ra khỏi khách sạn tìm xe tram xuống phố
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Đường phố thật đông người vào chiều cuối tuần, một vài cửa hàng lớn nổi tiếng cũng rải rác nơi đây như tiệm mỹ
phẩm Christian Dior, tiệm quần áo Calvin Klein và đa số thì giống những cửa hàng bên Hoà Lan mà tôi vẫn thường
vào.Đặc biệt có một cửa hàng bán những sản phẩm của Nhựt, tiệm này lại được bọn trẻ nhà tôi thích vào thăm vì
nhiều mặt hàng bảo đảm và xem lạ mắt.

Lạng qua lạng lại các cửa tiệm thế mà đã mất toi một buổi chiều thật lẹ. Ghé vào quán ăn trong lòng phố nơi này
rất vui vì có nét như những hàng quán ở Amsterdam bên Hoà Lan vậy.
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Đi tà tà thế nào không biết mà cả bọn tôi lại tạt xuống gần mé biển, nơi đây đang triển lảm xe hơi có giá trị lâu đời
nhất, dọc theo mé biển cũng lại hàng quán tập nập đông người. Về phía cuối bãi là nơi tổ chức nhiều trò chơi
không những chỉ dành cho người lớn mà luôn cho trẻ em như leo dây, chạy xe, quần vợt bóng bàn v.v.. Chỗ này lý
thú thật, hơn thế lại có một đồi cỏ xanh mướt chạy dọc theo mé biển, và cũng là nơi mọi người có thể dừng chân
ngồi hay nằm nghĩ để hưởng chút ánh nắng mặt trời vẫn còn toả trên cao. Hôm nay chắc cũng phải lên đến 27 _
28 độ chứ không ít vì đến 7 giờ tối mà không khí vẫn còn hầm oi bức. Chúng tôi về lại khách sạn nghĩ chút rồi sau
đó 9 giờ tối còn đến nhà ga Hauftbahnhof đón nhỏ V, con bạn gái thằng con trai nhà tôi từ Hoà Lan đi bằng xe lửa
sang, vì hôm nay nó vẫn còn làm việc đến 5 giờ chiều mới ra khỏi chỗ.

Đón bạn gái của thằng nhóc tôi vừa xong thì trời cũng bắt
đầu sụp tối, chúng tôi đón xe tram đi hai chặng nữa rồi
xuống thả bộ, nơi này có nhiều quán ăn về đêm thật tập
nập. Tính ra dân cư nơi thành phố này cũng ăn chơi kinh
khủng và ồn ào. Không rõ ngoài Dussendorp còn nơi nào
náo nhiệt nữa không chứ mà ở Hoà Lan ngoài thành phố
lớn Amsterdam mới có những sinh hoạt ngày lẫn đêm tấp
nập như vậy thôi, ngoài ra những nơi khác sau 10 giờ đã
đóng cửa im ỉm rồi. Chúng tôi ghé vào quán ăn khuya, vẫn
còn có thể đặt theo thực đơn được dù lúc đó đã về khuya.
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Quán này lại có nhạc sống nên vẫn còn khách ra vào ăn uống. Cái thú bách bộ ban đêm rồi lại còn ghé ăn đêm
tính ra cũng thật thú vị đấy chứ, nhất là đi qua một nước khác mà không biết hưởng ứng theo những sinh hoạt về
đêm này thì thật uổng phí cho chuyến đi chơi xa.

Chuyến xe tram cuối cùng đưa chúng tôi về lại khách sạn đã
gần 1 giờ đêm, ngày mai chương trình của bọn tôi là đi chơi
ở Movie Park. Một nơi gần giống như Efteling bên Hoà Lan
hay cũng tựa như Disneyland bên Pháp vậy.
Sau một đêm ngủ thẳng giấc để lấy lại sức, sáng nay bọn tôi
đứa nào cũng dậy sớm như giờ đã hẹn vì còn phải dùng
bửa điểm tâm trước 10 giờ nếu không họ sẽ đóng cửa
phòng ăn. Menu buổi sáng cũng chẳng có gì khác hơn như
mọi ngày chúng tôi dùng tại nhà, không có gì khác ngoài
bánh mì thịt nguội, jam, trái cây và cà phê.

Phần ăn này chúng tôi phải trả mỗi đầu người 10 euro, ăn để mà có chút
gì trong bụng chứ mà chẳng ngon lạnh gì vì sáng nào cũng ăn những thứ
này mãi không khác hơn. Lại nhớ những buổi ăn sáng bên Cali năm ngoái
mà thèm, vì tảng sáng là cả nhóm kéo nhau đi ăn phở, hay thêm mục
cháo lòng rồi các thứ linh tinh. Cali ơi! lại nhớ mi, lại nhớ người cali nữa
rồi...
Chuyến đi chơi tại Movie Park sáng nay không có Pieter vì hắn thích nằm
phơi tên cát hơn, nên hắn chỉ đưa bọn tôi đến đó thôi rồi lái xe đi biển một
mình. Buổi sáng trời lạnh hơn chút vì hơn 11 giờ vẫn mù trời như sắp
chuyển mưa, tôi cũng đang lo vì nếu trong lúc dạo chơi mà mưa thì có mà
chịu trận. Xe vừa vào bãi đậu, trước mắt chúng tôi thấy cầu vòng xe điện
đã muốn chóng mặt rồi, vì thấy đoàn người đang la hét trên cao khi mỗi
vòng quay đưa họ lộn lên lộn xuống tưởng chừng lọt xuống đất. Bọn nhóc
nhà tôi dường như khoái lắm khi thấy cảnh đó,vì đối với chúng là chuyện
thường vì đã đi nhiều lần.
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Chúng bảo mỗi lần xe chạy lộn lên lộn xuống, cảm giác có lên ruột thiệt nhưng chúng lại thích với những cảm giác
chết người mới ghê chứ. Mấy năm về trước tôi cũng thi đua đi với bọn nhỏ có lần thiếu điều muốn rớt tim ra ngoài,
nhưng năm nay đi với chúng lần này tôi xin chừa vì sức người cỡ tuôi tôi cũng có hạn.
Vào khỏi cổng soát vé là gặp ngay thiên hạ đang đứng sắp hàng để chờ đi vào thạch động, đi trong này thú lắm vì
những cảnh mờ ảo xen những âm thanh gào thét gió mưa, tiếng hú loài cầm thú nghe rờn rợn. Qua một vài nơi có
suối phun thế là bọn tôi 6 đưá ngồi trên chiếc xuồng nhỏ lướt qua đều bị bắn nước tứ tung ướt từ đầu tới chân,
May là tôi giấu cái máy chụp hình trong xách tay mang theo chứ không cũng ướt sũng nước rồi. Ngoài ra còn có
nơi cho chúng tôi xem những cảnh giàn dựng phim trường, và người đóng phim, qua hoạt cảnh phim trường này
chúng ta có thể nhận thức những cảnh bắn giết, lửa khói trong phim đều là giả tạo. Phần này cũng mất gần 40
phút xem từ đầu đến cuối.

Còn nhiều trò chơi khác rất thú vị, đa số tụi trẻ tham dự nhiều hơn. Đi loanh quanh từ nơi nọ đến nơi kia chưa kể
mất thì giờ là phải chờ xếp hàng tới phiên. Có nơi đứng chờ 15 phút nhưng có nơi phải mất gần nữa giờ mới đến
lượt. Thế dó mà đã hết một buổi chiều thật nhanh. Chúng tôi rời khỏi Movie Park lúc 7 giờ tối sau đó kéo nhau
xuống những quán ăn gần bờ hồ để ăn tối.
Chúng tôi lái xe về lại Hoà Lan, vừa đến nhà cũng khoảng 12 giờ 30 nữa đêm, tuy thấm mệt, nhưng một người
trong bọn chúng tôi không phải lo lắng nhiều vì hôm sau không cần phải dậy sớm để khăn gói đi cày lo trả nợ đời
là nhóc con XH. Con bé thật vô tư hồn nhiên ở lúa tuổi sắp sửa mười lăm. Quay qua nhìn con bé, tôi mĩm cười
thấy thương hình ảnh lúc nó còn say ngủ....
Miên Thụy - 22 August 2009
5

6

