ĐI THĂM VIÊNG MADRID
Ngọc Hạnh
Vào buổi trưa cuối Thu trời se lạnh 4 mẹ con lái xe từ vùng Hoa thịnh Đốn đến phi trường Philadelphia đáp
máy bay đi Madrid. Đến Phila gởi xe bãi đậu lấy shuttle vào phi trường. Loại xe này chạy ra vào bãi đậu mỗi
15 phút và miễn phí. Chúng tôi có thể đi phi trường Dulles gần nhà hơn nhưng phải chuyển 1 lần máy bay.
Dọc đường từ nhà tới phi trường phần lớn cây dọc theo hai bên đường trơ cành trụi lá trông buồn hiu.
Máy bay US Airways 3 hàng ghế chứa đầy hành khách không còn chỗ trống. Cât cánh lúc 19 giờ 30 khi ánh
đèn rực rỡ. Vào 2 giờ sáng lúc mọi người ngon giấc đèn bật sáng phi cơ đã đến Madrid. Nhìn bên ngoài qua
cửa sổ ánh nắng ban mai phủ lên vạn vật. Đã 8 giờ sáng theo giờ địa phương Madrid đi trước Hoa thịnh Đốn
6 tiếng.
Máy bay đi ngoại quốc được xem phim thoải mái mỗi người có màn ảnh trước mặt và máy nghe nhỏ xíu
không phiền hà ai muốn nghe lớn nhỏ tùy thích. Lại được cho ăn tối. Tài xế hãng du lịch đến đón chúng tôi
đưa về khách sạn Catalonia Giralda ở số 9 đường Gran via. Trên đường đi bác tài dặn chúng tôi cẩn thận coi
chừng bị móc túi. Bác cũng cho biết khách sạn ở trung tâm thành phố có thể đi đến các địa điểm chính như
ngân hàng các quảng trường tòa đô chính nhà hàng ăn uống, v…v…đi bộ độ 5-10 phút đến nơi đừng gọi taxi
tốn tiền uổng phí.
ĐẠI CƯƠNG:
Madrid là thủ đô Tây Ban Nha dân số 6 triệu người gồm ngoại ô trong thành phố khoảng hơn 3 triệu dân lớn
thứ ba trong Liên Minh Âu Châu sau Luân Đôn thủ đô nước Anh và Bá Linh thủ đô nước Đức.
Madrid là trung tâm kỹ nghệ văn hóa nghệ thuật kinh tế khoa học tài chánh của Tây Ban Nha và cũng là một
trong những trung tâm tài chánh thương mại thế giới. Có nhiều giống dân ngoại quốc đến cư ngụ Madrid:
người Âu Châu, Á Châu, Trung Hoa, Ý, Brazil…Madrid có nhiều viện bảo tàng nổi tiếng nhất là viên bảo
tàng Prado ở ngay trung tâm thành phố. Mùa đông Madrid có tuyết và thường lạnh dưới 0 độ vào tháng 12.
Mùa hè vào tháng 6, 7, 8, it khi nào nóng đến trăm độ. Mùa Xuân và mùa Thu khí hậu ôn hòa tốt đẹp nhất.
DẠO PHỐ:
Theo nguyên tắc 14 giờ mới nhận phòng nên chúng tôi gởi hành lý nơi phòng tiếp tân khách sạn để đi lòng
vòng xem phố phường chung quanh và ăn trưa. Trước cửa khách sạn người qua lại đông đảo vui mắt. Các
công chức hay người làm việc văn phòng ăn mặc lịch sự tươm tất các cô trẻ tuổi mang giày ống cao (boot).
Có lẻ mốt mới vì thời tiết chưa đến nổi lạnh phải mang boot. Chúng tôi ra phố đi dọc theo con đường thấy
tiệm ăn nhanh Mc Donald rất to và đông khách tạt vào. Một cái sandwich cá 1, gói khoai chiên, ly coca tất cả
hơn 7 euros tính ra hơn 10 mỹ kim vì 1000 mỹ kim đổi được 700 Euros. Ăn xong
có hầu bàn tới dọn dẹp không như ở Mỹ mình phải dọn lấy. Khí hậu cuối Thu
Madrid rất dễ chịu. Mặc áo khoác nhẹ đi bộ nhìn các tiêm buôn dọc theo bên
đường trình bày sáng sủa hàng hóa nhiều vỉa hè rộng thật là thích. Qua đường
cũng dễ dàng nhanh chóng không chờ đợi lâu. Lúc chúng tôi đi gần đến tòa Đô
chính thì bị chặn lại thiện hạ đang biểu tình đông lắm có biểu ngữ ban nhạc đi
theo tiếng kèn tiếng trống vui tai. Người đứng xem 2 bên lề đường đông nghẹt.
Trên vỉa hè cách quảng ngắncó những vị mặc áo choàng ngồi trắng trước cái bàn
có ít dụng cụ y tế. Hỏi thì được biết Madrid biểu tình thường lắm khi to khi nhỏ
họ yêu cầu chính phủ nhiều việc … Bao giờ cũng có cảnh sát giữ trật tự nếu biểu
tình lớn còn có nhân viên y tế ban nhạc đi theo và giới hạn trong khoảng thời gian
nhất định mấy tiếng thôi. Đường trước tòa Đô Chính có cả chục làn xe cho hai
chiều xuôi ngược. Vỉa hè 6-7 mét rộng bằng phẳng sạch sẽ. Xe cảnh sát đậu trên
vỉa hè vẫn còn lối đi cho bộ hành.
Khi trở về khách sạn chúng tôi ghé tiệm bán quà lưu niệm mua chai nước ½ lít 2 euros, cái xâu chìa khóa (key
ring) xinh xinh có chữ Madrid giá 3,50 euros. Nước và quà lưu niệm trong khách sạn có bán nhưng đắt hơn
ngoài phố. Chúng tôi trở lại khách sạn nhận phòng mới biết khách sạn không có khăn mặt, may tôi có mang
theo vì biết trước trong lần đi Âu Châu. Phòng khách sạn rộng rãi tiện nghi bồn tắm cẩn gạch hoa đẹp khăn

tăm khăn tay đều có thêu chữ tắt tên khách sạn xinh xắn máy sấy tóc đủ cả nhưng không có khăn mặt không
biết tại sao. Khách sạn ở Turkey đẹp lắm nhưng cũng thế chỉ có khăn tắm và khăn tay.
ĐI NGẮM PHỐ PHƯỜNG:
Sau bửa ăn tối chúng tôi tản bộ đến quảng trường Puerta de Sol nơi có Cổng Mặt Trời như cửa ngỏ vào
Madrid từ đó có thể đi đến các viên bảo tàng bưu điện và các đường chính trong thành phố. Nơi này ồn ào
tấp nập càng trể càng đông người. Trạm xe điện ngầm trong khu vực nên càng nhiều người đi lại.
Các kiến trúc trung tâm Madrid bên ngoài còn giữ hình dạng cũ xưa được xây từ thế kỷ 16 17 chắc chắn
vững vàng không hư hỏng bằng đá tảng cao độ 10 tầng trở lại. Tôi nghĩ có thể họ đã tân trang phía trong vì
các ống dẫn nước điện không thể nào tồn tại hàng trăm năm...
CITY TOUR:
Ngày hôm sau khi điểm tâm chúng tôi lấy taxi đến hãng du lịch Julia
mua vé City tour đi xem một vòng thủ đô. Đến văn phòng thấy có nhiều
người ngồi kín hết các ghế một số đứng lố nhố phía bên trong chờ xe
bus đến đón. Chúng tôi đi chuyến 9 giờ 30 thời gian 3 tiếng hướng dẫn
viên nói tiếng Anh, Pháp, Tây ban nha. Trên xe hơn nửa là du khách
đến từ Mỹ và Canada: Florida, Texas, New York, Ottawa…
Xe chạy qua các công viên bồn nước công thự… đến đền thờ Egypt thả
khách xuống xe đi chỗ khác. Đền thờ nằm trên đồi cao phải leo lên cả
chục nấc thang đá rộng bề ngang 4 5 mét mới đến sân đền. Hướng dẫn
viên cho biết đền thờ do người Ai cập tặng để cám ơn người Tây ban
nha giúp họ xây đền Abu Simbal ở Ai cập. Trước đền có trồng mấy cây bách (cypress) cao vút thằng tấp như
những cây cột màu xanh có vườn hoa và nhiều cây kiểng miền sa mạc loại cây họ hàng với cây xương rồng.
Đường chung quanh đền rộng rãi. Có mấy người lên đấy đi bộ thanh tịnh yên tĩnh như một thế giới khác so
với sự nhộn nhịp ở con đường phía dưới xe chạy liên tục. Đối diện Egypt Temple là công viên một số cây lá
vẫn còn xanh một số cây lá đổi màu vàng lá rơi chậm chậm uốn lượn theo từng cơn gió ...
Xe chạy qua nhiều kiến trúc như nhà Quốc Hội, quảng trường Cibeles
nơi có nữ thần sinh sản Cibeles ngồi trên xe do 2 sư tử kéo bồn nước
Neptune, bô canh nông, vườn bách thảo, khu nhà mắc tiền của giới
thượng lưu, nhà ga xe lửa. Sân vận động Madrid lớn lắm chứa hơn
50,000 khán giả, lớn thứ 3 thế giới - Barcelona lớn thứ 2, lớn nhất ở
Brazil.
Xe ra khỏi thành phố chút xíu thấy quá nhiều cao ốc 50-70 tầng lầu cao
vọi nhìn mút mắt. Hướng dẫn viên gọi đó là New Town. Khu vực nhiều
cao ốc tưởng chừng như ở Nữu Ước tối tân mới mẻ. Nhà ga xe lửa
rộng lớn. Hướng dẫn viên giải thích liên tục bằng tiếng Anh tiếng Pháp
và tiếng Tây Ban Nha. Bà cho xe đi ngang công viên hồ nước hay kiên
trúc tráng lệ nhưng không ngừng lại cho du khách chụp ảnh mãi đến khi tới nơi đấu bò (bull fighting) mới thả
khách xuống. Khu vực đấu bò quá rộng lớn. Trên tường khu vực này có nhiều tượng bò mộng bằng đồng đen
thật khéo. Hướng dẫn viên cho biết đấu trường chứa được 23.000 khán giả - nhưng còn nhỏ hơn nơi đấu bò
ở Mexico chứa 50.000 người. Từ tháng 3 đến tháng 10 có đấu bò mỗi chủ nhật. Sau đó thì đóng cửa. Bà nói
hội bảo vệ súc vật ở Hoa kỳ lên án việc đấu bò cho là tàn nhẫn với súc vật làm cho nó đau đớn thương tích
trước khi chết nhưng ở Spain xem đấu bò là một nghệ thuật người đấu phải tập dượt rất lâu. Ngay y phục của
nghệ sĩ đấu bò (toreador) cũng phải nghiên cứu tùy theo mùa sao cho đẹp nhưng thoải mái xoay trở dễ dàng
và không quá nóng bức. Tuy nhiên sau trận đấu cả người và thú đều bị thương có khi người thành phế nhân
(theo lời hướng dẫn viên).
Sau đó bà đưa cả nhóm đi bộ lại quán Hard Rock Coffee xinh xắn giải lao miễn phí ai muốn uống ca-phê
nước ngọt ăn bánh ngọt hay nhâm nhi các đĩa nhỏ đựng cá tùy ý chỉ cần cho hầu bàn biết. Sau ½ giờ giải lao
mọi người theo bà đi bộ trên đường dốc thăm Cung Điện Hoàng Gia (Royal Palace.

Royal Palace:
Rộng 135.000 mét vuông xây từ thế kỷ 16 bị hỏa hoạn năm1734. Vua Tây ban nha Philip V cho xât cất lại 17
năm mới hoàn thành (1738-1755) lớn thứ nhì Âu châu. Trong cung điện có nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị
của các nghệ sĩ tên tuổi trong nước và ngoại quốc. Ngoài ra còn gìn giữ các loại binh khí y phục thời xưa đồ
gốm thời cổ các vật dụng bàn ghế bằng gỗ quý… Các bức tường bên ngoài trang trí nhiều tượng điêu khắc
hình người hình các vua chúa bà hoàng các thiếu nữ xinh đẹp hoa lá… thật khéo léo.
Chúng tôi đi xuống mấy bậc thang đến công viên Sabatini bên cạnh hoàng cung cây cảnh xanh tươi trồng theo
kiểu cách hình nọ hình kia xinh xắn. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống công viên như bức tranh khổng lồ tuyệt
đẹp. Du khách muốn thăm viếng lâu đài phải đi cửa gần vườn hoa có linh gác. Chúng tôi đến cổng trước cửa
chính hoàng cung. Sân trước rộng mênh mông như một quảng trường. Du khách đông lắm người lớn trẻ con.
Có xe cảnh sát đậu một góc xa xa và mấy người cảnh sát, cỡi những con ngựa to lớn, đi chậm chậm vòng
trong sân. Nơi đây có người nghệ sĩ mặc tử tế ngồi trên ghế đàn violon bên cạnh có cốc nước to và cái nón
lật ngửa. Gần đấy có người thật mặc y phục nhà binh đứng yên trên bục gỗ như pho tượng. Trẻ con người
lớn xúm lại xem có người bỏ tiền vào cái lon nhỏ gần đó.
Không thấy ai vào cổng trước trừ
mấy chiếc công xa bóng loáng.
Hai người lính cầm súng đứng
trước trạm gát. Chúng tôi đến
nhằm lúc đổi phiên gác. Một toán
lính mang súng trên 10 người đội
mũ mặc đồng phục bước đều đến
trước công chính lâu đài nơi có
những lính người khác đứng
nghiêm chờ. Hai nữ kỵ mã cỡi 2
con ngựa béo tốt đi vòng quanh
lâu đài cũng dừng lại theo tiếng hô của người lính đi theo toán binh đổi gác. Y phục xinh đẹp đội mũ mang
súng họ nghiêm trang trình diễn việc đổi phiên gát ngoạn mục xảy ra hàng ngày ở cung điện hoàng gia. Du
khách đứng xa xa trong hàng rào di chuyễn mới dựng ra 5-7 phút trước đó. Đối diện mặt tiền cung điện có
vườn cây cảnh đẹp và lối đi vườn cây có hai hàng tượng trên bệ đá cao hơn người thật.
Như thế chúng tôi đã đi theo bà hướng dẫn hơn 3 tiếng. Ai muốn về thì lên xe buýt hãng du lịch ai muốn tham
quan nữa thì về tự túc. Chúng tôi đi lòng vòng xem các kiến trúc chung quanh lâu đài đi bộ khi lên đồi khi
xuống dốc đến lúc mỏi chân gọi taxi về. Khu vực này xe taxi qua lại nhiều lắm nhưng không được đậu lâu.
Taxi màu trắng có sọc đỏ nằm xéo bên hông xe. Về đến khánh sạn tốn 7 euros.
Tạm kết: Nhìn Tây Ban Nha có những kiến lâu đời kiên cố tráng lệ nhiều cao ốc cao vọi trang bị tối tân đường
phố sạch sẽ dân trí cao sân vân động rông lớn tôi ước gì Viêt Nam cũng được văn minh tiến bộ như thế.
Xem thêm:
Đi Thăm Madrid và Segovia (Tây Ban Nha) - Hướng Dương txđ

