
Havana, Cuba  
hình và bài viết ...Như Nguyệt 
 
Các bạn thân mến, 
 
Vì sợ Cuba không an toàn nên nhóm của N quyết định đi excursions qua dịch vụ của Royal Caribbean.  Thật 
sự ra Cuba khá an toàn vì ở nước cộng sản này nếu người dân cướp của, trộm cắp thì sẽ bị tù tội, phạt nặng 
vô cùng!  Nếu các bạn đi cruise qua Cuba, không cần thiết phải book tour qua cruise ship đâu, bạn nhé.  Ra 
bên ngoài (phải đi tầu nhỏ ra) đi taxi hoặc đi xe hơi classic vừa rẽ hơn lại vừa được đi nhiều chỗ, nhiều nơi 
hơn.   
 
Cảm giác đầu tiên của N khi đến Havana, thủ đô của nước cộng sản Cuba.. vào ngày Chủ Nhật… đúng là một 
Chủ Nhật buồn!  Đường xá thưa vắng người, những tòa nhà cũ kỹ, nhà dân chúng ở trong những khu chung 
cư nghèo nàn, buồn bã, tường bị bám đen.  N vào một nhà thờ, thấy có ông cha đọc kinh, làm phép cho 1 
cái hòm gỗ thô sơ, không một người thân đưa tiễn, chỉ có vài người khiêng cái hòm đi ra sau khi cha đánh dấu 
tay làm phép.  Quá đơn giản, “đám ma” lặng lẽ, không một ai thèm để ý đến trong một ngày trời u ám!  Tuy thế 
Havana vẫn có những buildings, những ngôi nhà thờ kiên cố còn giữ lại từ cái thuở huy hoàng ngày xửa ngày 
xưa, cái thời mà đảng cộng sản chưa cai trị đất nước này.  Thời mà hộp đêm, xòng bài, những nơi chốn ăn 
chơi khét tiếng mà dân nhà giàu, những người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới từng đổ đến nơi đây.  Cái 
thời mà cũng có mafia tung hoành, làm trời làm đất!  Đèn đuốc chớp nhoáng, âm nhạc vui nhộn, dàn vũ nữ 
quyến rũ; thiên hạ uống rượu, hút cigar, nhẩy nhót suốt đêm… Havana nights… những nơi ăn chơi thâu đêm 
suốt sáng giờ chắc không còn nữa cho dù chính quyền mới đang mở cửa mời du khách, cố gắng sửa sang, 
mở mang thêm khách sạn.  N nghe tour guide nói có những khách sạn hạng sang khách phải trả đến 3,4 
nghìn đô để ở 1 ngày. Mời các bạn xem toàn bộ show in Tropicana Club, Havana (2013) nha: Tropicana Club 
Show . Trên tầu có bán vé để đi xem show này vào buổi tối.  Đến 12 giờ đêm, tầu mới nhổ neo. 
 

  
Chụp từ trong xe bus.  Hai anh -đứng ngay cây dừa- này là công an?  

 

             

https://www.youtube.com/watch?v=zjKo7EK6_r0
https://www.youtube.com/watch?v=zjKo7EK6_r0


 

               
Có 2 người che chung 1 chiếc dù, cùng đứng nhìn ngắm biển.  N từ xe bus nhìn xuống, 
thưởng thức được cảnh đẹp nên thơ này!  Thấy họ tình tứ quá! 

 

  
 
 
Chỗ đầu tiên du khách đến viếng là một nghĩa trang lớn, nơi chôn cất những nhân vật tài ba, nổi tiếng ở 
Cuba. Có những ngôi mộ được xây dựng rất cầu kỳ, kiến trúc hoành tráng, những bức tượng được điêu khắc 
tinh xảo. Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng có mưa rào, đi viếng mộ đúng là… hợp lý quá chừng 
luôn.. : )) 
 

  
 



  
Ngôi mộ xây bằng đá marble 

 

  
The Pieta:  pho tượng nổi tiếng đức mẹ Maria ôm Chúa Jesus đang hấp hối cũng được bắt chước tạo dựng ở đây.   
The Pieta by Michelangelo 

 
The Pieta là pho tượng duy nhất mà Michelangelo ký tên ông.  Michelangelo nổi tiếng tức khắc sau khi ông 
cho ra đời bức tượng này. Hiện The Pieta đang nằm trong nhà thờ St. Peter's Basilica, Vatican City. Vài năm 
sau đó, wellknown (có nhiều người biết đến), thiên tài Michelangelo tạo được thêm một bức tượng rất nổi 
tiếng khác có tên là David. Phải mất đến hơn 2 năm, Michelangelo mới hoàn tất xong David, khi đó ông còn 
trẻ lắm, mới có 26 tuổi. David nổi tiếng đến độ mỗi năm có hàng trăm nghìn người, hàng triệu người đến Ý để 
được nhìn thấy original David.  
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enUS720US720&q=St.+Peter%27s+Basilica&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yMqrzH3E6Mgt8PLHPWEpi0lrTl5jNOLiCs7IL3fNK8ksqRRS4WKDsqS4eKTgmjQYpLi44DweAOJMg0NQAAAA


  
Cái áo này N được một chị bạn quen (khi đi xe bus New Mexico tour) móc tặng cho đó.  N rất quí và thích, appreciate 
món quà này vì biết những cái áo móc bằng tay hoặc đan tay như thế này làm khó khăn ghê lắm! N đã móc thử được 2 
cái (áo sát nách, giản dị thôi) cách đây mấy chục năm. Thấy cực khổ, công trình, mờ cả mắt, móc rất nhiều ngày mới 
xong mà lại không được đẹp. Vì mặc lần đầu nên sợi chỉ còn cứng, bạn của N lại móc theo kiểu áo rộng phùng phình à N 
đã mũm mĩm còn mũm mĩm hơn, hihi.. 

 
Ở Cuba và Haiti, họ bán nhiều áo móc bằng tay rất đẹp, rất rẽ, chỉ có khoảng $10 / 1 cái 
 

  
Con gái và cháu cưng của N  

 

  
Bên trong một nhà thờ, nhà thờ này ở gần bên nghĩa địa 

 
 
 
 
 



 
******* 

 
 
 
The Nobel Prize 
in Literature 1954 was  
awarded to Ernest Miller 
Hemingway " for his mastery  
of the art of narrative, most recently 
demonstrated in The Old Man and 
the Sea, and for the influence that he 
has exerted on contemporary style." 

  
 
 

Khu đất quanh ngôi nhà đại văn hào Hemingway.  Ông này người Mỹ, tác giả của truyện dài “Farewell to arm” (Giã từ vũ 
khí) nổi tiếng trên thế giới mà N đã được đọc hồi trung học. “The Old Man and the Sea” (Ngư ông và biển cả) và cách 
hành văn kể chuyện lôi cuốn, contemporary style đã giúp  
Ernest Miller Hemingway nhận được giải Nobel về văn chương năm 1954. Hemingway tự kết liễu đời mình khi ông 61 
tuổi. 

   
 

  
Bà ngoại mua cho con bé cái áo mưa này, mặc lên dễ thương đấy chứ nhỉ, hihi…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Căn gác mà Hemingway thường ngồi viết truyện. 1 căn phòng bên trong nhà của đại văn hào 

 

  
                                                       Nhà của văn sĩ ở có khác, có một giàn hoa tím thật là thơ mộng 

   

  
 

Trên đường đến tiệm ăn trưa 
 
Cuba ngày nay được nhiều người biết đến -ngoài cigar- là những chiếc xe Huê Kỳ mà họ sưu tập từ thời cổ lổ 
xỉ xa xưa. Những chiếc xe này được xếp vào loại xe cổ điển (classic).  Họ sơn lại láng bóng, ghế da còn rất 
tốt, máy chạy tốt…. là một điểm khác lạ, làm du khách chú ý đến, chụp rất nhiều hình khi họ đến nơi đây. 
 



  
 

  
 

  
 
Mặt trước của nhà hàng.  Thức ăn gồm có cơm nấu với đậu đen, thịt bò, gà, cá, khoai lang… Có 1 ban nhạc đến giúp vui 
khi mọi người đang ăn, họ đàn hát rất hay!  Thức ăn không được ngon cho lắm.  Có 1 ngày trên tầu (ship) cho ăn toàn 
những món Cuba, họ nấu ngon hơn nhiều! 

 
 
 
 



 

  
 

  
 
Ngày hôm đó… sóng biển dữ dội quá chừng!  Xe bus chạy từ trên đường, khá xa biển, bờ biển có xây tường 
ngăn mà sóng mạnh đến độ vỗ ập tràn lên mui xe, phủ nước trắng xóa cửa kính xe!  Sức nước mạnh lắm làm 
mọi người sợ hết hồn! 
 

  
Trong tiệm bán cigar (cigar Cuba nổi tiếng nhất trên thế giới) 



  
Họ vất hộp không (hộp cigars) đầy ngoài đường, cạnh tiệm bán cigars và rượu. Một loại xe Taxi đặc biệt ở Cuba 

 
Ernesto "Che" Guevara là bác sĩ người Argentina, 
ông cùng chiến đấu với Fidel Castro để biến Cuba 
thành 1 nước theo chủ nghĩa Cộng Sản, một cuộc 
cách mạng làm cho Cuba bị tê tái, tệ hại hơn nhiều! 
Time Magazine cho rằng Che là 1 trong 100 người có 
ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20.  Tấm hình này 
của Che` được xem là một trong những tấm hình nổi 
tiếng nhất trên thế giới! (N có xem phim về Che`).   
 
Đến Cuba, tour guide không hề nhắc nhở gì đến 
Fidel Castro, cho dù N có thấy 1 hình trên tường của 
ông ta (chắc họ cố ý không muốn cho du khách 
thấy??) nhưng hình của Che thì thấy khá nhiều, ngay 
trên hộp cigar cũng có.  Khi xe bus chạy ngang qua 1 
công viên, N thấy có tượng của Hồ Chí Minh, đề là 

Hồ Chí Minh Memorial.  Đúng là nước anh em cộng sản với nhau, N thấy có nhiều chỗ dân chúng đứng xếp 
hàng, không biết họ xếp hàng để làm gì nữa?  Dân khổ ơi là khổ!  Các “đồng chí” có thèm ngó ngàng gì đến 
dân đâu?!!! 

 
 
Che Guevara        Armando Valladares 
 

Năm 1989, N đọc được quyển sách “Against all 
hope” nói về 1 tù nhân chính trị người Cuba tên 
Valladares bị chính quyền Fidel Castro cầm tù đến 
22 năm.  
Armando Valladares bị bắt năm 1960 vì tin theo triết 
lý, tôn giáo khác với thuyết vô thần của chế độ cộng 
sản. Ông đã kể lại chi tiết những nhọc nhằn, gian 
khổ trong tù. Không thể nào tưởng tượng nỗi họ đã 
hành hạ, tra tấn ông như thế nào đâu?!!  Thật là 

khủng khiếp!  Armando là một tù nhân lương tâm nổi tiếng khi đến Mỹ. Vợ 
ông khi qua được Mỹ đã cố gắng vận động để chồng bà được thả ra năm 1982. Nếu thích đọc, các bạn có thể 
tìm mua trên Amazon.  
 
**************** 
Đêm hôm qua, N thức đến 3 giờ sáng để vừa lựa hình, vừa ziết kể chiện N đi thăm…. Cuba za nàm thao đó 
ạ.  Hy vọng các bạn thít nhe, hehe… 
(Còn tiếp….) 
 


