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Sau cùng thì ngày mong đợi mà chúng tôi nao nức chuẩn bị từ hơn nửa năm qua cũng đã tới: Ngày đi Cruise 
6 nước Bắc Âu. Sau 9 tiếng đồng hồ bay vượt Đại Tây Dương, chúng tôi tới phi trường Copenhagen, Đan 
Mạch lúc 1:30 pm trong tiết trời dịu mát của Bắc Âu mặc dù đang giữa tháng 8. Chiếc shuttle bus đón chúng 
tôi tới khách sạn bốn sao Bella Sky cách trung tâm Copenhagen 4 km với kiến trúc tân kỳ độc đáo. Nhóm du 
khách chúng tôi dưới sự hướng dẫn của anh chị Nguyễn Minh Triết-Kim Liên gồm tất cả là 42 (nhóm 42) 
người đa số là cựu sinh viên QGHC đến từ nhiều miền ở Bắc Mỹ như Houston, Washington DC, New Jersey, 
Florida, Portland, Toronto, Montreal. Điều trước tiên làm tôi vui thích nhất là gặp lại chị bạn đồng môn xinh đẹp 
tài hoa khóa XI ĐS, sau 49 năm trời xa cách là chị Nguyễn Thu Thủy. Thiệt đúng là: 
 
                   Tứ thập cửu niên hậu-Lạc địa hỉ tương phùng  
 
Ngày xưa, lúc học QGHC, ngũ long công chúa khóa tôi ưu tiên ngồi bàn đầu dãy tay mặt (ngày xưa Việt Nam 
ta cũng biết lady first rồi chớ bộ) rồi các nam sinh viên theo thứ hạng trúng tuyển được lần lượt ngồi kế tiếp. 
Tôi đứng thứ hạng 20 nên được xếp ngồi ngay sau lưng 5 chị, hai bên tôi là Đinh bá Tâm và Hàn minh Đức 
(Mr. Silence). Nói thiệt là với 5 chị nầy nhất là người mang tên Thu Thủy thì đứa con trai nhà quê lên Sài Gòn 
học thì chỉ biết kính nhi viễn chi mà thôi. Cho tới bi giờ, nhờ ơn Cách Mạng phiêu bạt xứ người, tôi  mới có dịp 
lần đầu tiên trực diện nói chuyện 
 

   
Rồi 49 năm sau từ số 10 Trần Quốc Toản Sài Gòn tới Stockholm(Thụy Điển. Từ trái: Tấn Phát-Trọng Kỳ-Thu Thủy-Xuân Mơ  với 
người đẹp. Trước tiền đình khách sạn Bella Sky. Du thuyền trên hệ thống kinh rạch ở thủ đô Copenhagen 

 
Vì trải qua một đoạn đường bay dài mệt mỏi so với tuối đời và nhất là sự khác biệt giờ giấc nên sau khi check 
in, ai nấy vội về phòng nghỉ ngơi. 
 
Copenhagen, thủ đô Đan Mạch: 
                  
Sáng thứ ba 18/8/2015, chúng tôi mở đầu chuyến du lịch bằng cách xử dụng bus hop on hop off đậu ngay 
trước khách sạn. Đây là loại bus hai tầng chở du khách đi vòng thành phố để sightseeing với giá là 230 krone 
(lối 35 US dollars) cho hai ngày. 
 
Copenhagen là thủ đô nước Đan Mạch rộng 87 km2 với dân số 584.000 người. Các kiến trúc cổ kính mà 

chúng tôi thăm viếng bằng bus và du thuyền (including trong vé xe bus) 
là Christianborg Palace cũng là trụ sở Quốc Hội, Rosenborg Castle 
(thời vua Christian Đệ Tứ), Amelienborg Palace (khu hoàng cung), 
Copenhagen Zoo, Tòa Thị Chính, Tivoli Gardens mà chính Walt Disney 
sau khi đi thăm Đan Mạch vào năm 1951 đã dựa vào đó mà phác họa 
ra khu Disneyland ở Anaheim vào bốn năm sau đó.  
 
Trên bến tàu chuẩn bị đi Tallinn, Estonia 

 
Đặc biệt Copenhagen có những con kinh đào chảy lượn quanh thành 
phố mang phần nào màu sắc Venise. Đa số dân chúng sống bằng kỹ 



nghệ chăn nuôi. Tiền Krone của Đan Mạch hối suất lối 1 mỹ kim= 7.5 krone 
 

Như hầu hết dân tộc Scandinavian, người Đan Mạch thành thật, hiền hòa cởi mở và 
tự trọng. Đặc biệt, Đan Mạch có nhiều tuyến đường xe đạp tấp nập nhất thế giới. 
Ngôn ngữ chính là tiếng Danish nhưng nhiều người Đan Mạch kể cả tài xế taxi nói 
thông thạo các ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức.  Nói tới Đan Mạch mà không nhắc tới ha ̀̉ i 
tặc Vikings là cả một thiếu sót lớn lao. Vikings là nhóm người Đan Mạch kết hợp thành 
đội chiến thuyền hùng mạnh nhất thế giới vào thế kỷ thứ 8,9,10 và 11. Họ hùng cứ cả 
vùng Đại Tây Dương nhất là khu biển Manche để cướp phá thương thuyền qua lại. 
Ngoài ra chính họ đã tìm ra các đảo Iceland, Greenland, Vinland và chiếm luôn vài 
vùng biển của Anh, Pháp. 
 
Hollywood từng sản xuất nhiều bộ phim về Vikings mà tôi thích nhất là phim The 
Vikings 1958 casting Kirk Douglas (tướng cướp độc nhãn), Tony Curtis, Ernest 
Borgnine, Janet Leigh(vợ Tony Curtis). 
 

 
Bắt đầu chuyến cruise.      
            
Trưa thứ tư 19/8, chúng tôi trả phòng và thuê xe taxi từ khách sạn xuống bến tàu để ngao du sơn thủy vùng 
biển Baltic. Chiếc Norwegian Star thuộc hãng Norwegian Cruise Line là chiếc du thuyền hạng trung có chiều 
dài 294m, chiều ngang 33m, trọng tải 91.740 tấn với 1.176 phòng ngủ đủ loại lớn nhỏ và sức chứa 2.348 du 
khách và 1.083 thủy thủ đoàn. Nhưng theo lời nhân viên trên tàu cho biết thì tổng số hành khách chuyến hải 
hành nầy là 2.600.        
 
Sau khi làm thủ tục security check in, chúng tôi  lấy phòng mà đa số ở deck 8. Tàu có 13 decks với đầy rẫy 
những restautants, bars rượu, phòngbuffet, cà phê, hồ tắm, hot tubs, spa, casino fitness gym, kid game room, 
sân chơi bóng rỗ, bóng bàn, shuffleboard, sân goft, thư viện, phòng chụp hình, trưng bày ảnh, rạp hát, các loại 
show ca nhạc, kịch nghệ, ảo thuật, phòng họp. Với những sinh hoạt đầy đủ suốt ngày đêm như vậy, ta có thể 
tưởng tương rằng chiếc cruise như là một thành phố nổi nho nhỏ. Tôi thích nhất là nghe ban nhạc Phi Luâ ̣́t 
Tân mỗi đêm trình diễn những bản nhạc êm dịu ngày xưa như : My Way, Unchained Melody, Fall in love with 
you, Oh! Carol, You never walk alone, Love me tender, El Paso, Love letter in sand…Nghe mà bồi hồi tưởng 
nhớ lại giai điệu dìu dặt ru hồn của những ngày xưa thân ạ́ i. 
 
Bá Linh, thủ đô Cộng Hòa Liên Bang Đức: 
 
Trong ngày đầu tiên thứ năm 20/8, con tàu rời bến trực chỉ cảng Warnemunde thuộc quận hạt Rostock, Cộng 
Hòa Liên Bang Đức. Con tàu bềnh bồng nhè nḥe với sóng nước ôm ấp vỗ về làm chúng tôi chìm sâu vào giấc 
ngủ nồng say. Sáng hôm sau, chúng tôi cùng lên tầng 12 ăn buffet điểm tâm rồi rời tàu đáp xe bus đã mướn 
sẵn từ Warnemunde lên Bá Linh với đoạn đường 240 km trên lộ trình 3 tiếng rưỡi.  
 
Chính vì khoảng thời gian quá dài, nên để tránh temps mort dễ gây  mỏi mệt tẻ nhạt, tôi đề nghị các anh chị 
em trong đoàn lần lượt lên tùy sở thích mà ca hát, ngâm thơ, kể chuyện vui, câu đố … để cho hành trình thêm 
sinh động. Ý kiến nầy được nhiều người tán đồng và cùng tham gia. Nhờ đó, nhóm mới khám phá ra nhiều 
nhân tài như chị Mỹ Hạnh đa tài ngâm thơ không thua Hoàng Oanh, hát không nhường Phương Hồng Quế, 
đặc biệt đôi song ca nữ khóa 18 ĐS Cửu Quý-Kim Dung cất giọng oanh vàng cứ như là Thể Tần Hồng Hảo.  
 
Riêng tay Phạm Quang Hải khóa 17 ĐS và cũng là người đồng cư Toronto với tôi lên kể chuyện tếu chọc cù 
lét thiên hạ cười lăn cười lộn, chị Thư phu nhân anh Lê Quý Đính khóa 10 ĐS-CH 3 kể những mẫu chuyện vui 
ý nhị về chồng mình, anh Thái văn Khị khóa 10 ĐS-CH 3 nhắc lại những cuộc đối thoại chính trị giữa anh và 
đám cán bộ cao cấp Việt Cộng sang Mỹ tu nghiệp khóa Quản Trị Hành Chánh, anh Phạm Minh Trân em rể chị 
Mai văn Giỏi (anh Giỏi khóa ĐS11 đã mất) kể những kỷ niệm cay đắng trong trại tù cải tạo và trong chế độ 
Cộng Sản, anh bác sĩ Hưng, Portland-Oregon chồng ngâm ca sĩ Mỹ Hạnh và cũng là bạn nhạc sĩ gốc Hành 
Chánh Từ Công Phụng nói về buồn vui đời tị nạn trên xứ người…Riêng người viết bài nầy đã khơi mào buổi 
sinh hoạt bỏ túi bằng cách kể một số câu chuyện vui, câu đố và nghêu ngao vài bản nhạc Việt Mỹ. 

http://www.imdb.com/media/rm3250887936/tt0052365?ref_=tt_ov_i


Tới Berlin, chúng tôi được anh Tiến-bạn anh Trung (anh Trung là em anh Nguyễn Minh Triết) là sinh viên du 
học Tây Đức thời Việt Nam Cộng Hòa hướng dẫn đi thăm thành phố. Trước tiên, anh Tiến đưa chúng tôi thăm 
City Palace ngay trung tâm Berlin do vua Frederic Đệ Tam xây cất cho hoàng hậu Sophie Charlotte.  
 
Kế tiếp, anh hướng dẫn đi thăm Brandenburg Gate, nơi tổ chức diễn hành hằng năm mừng ngày nước Đức 
thống nhất, Phủ Thủ Tướng, Holocaust Memorial tưởng niệm các nạn nhân Do Thái của NAZI thời Hitler, bức 
tường ô nhục Bá Linh (Berlin Wall of Shame) phân chia Đông Cộng Sản và Tây Tự Do.  Bức tường dài ̣́96 
miles (155km) là nơi xảy ra nhiều cảnh đau thương não lòng khi nhiều người dân Đông Đức liều mạng vượt 
bức tường tìm tự do bị lính Đông Đức bắn chết thảm thương. Bức tường đã bị giật sập ngày 9 tháng 11 năm 
1989. Hiện nay, chính phủ Đức chỉ cho giữ lại 1km bức tường ô nhục như một di tích lịch sử. Trên bức tường 
đó, nhiều họa sĩ từ khắp nơi tới vẽ nhiều bức tranh đủ thể loại trông thật vui mắt. Đặc biệt ở khoảng giữa bức 
tường còn sót lại nầy, năm 1990 chỉ một năm sau ngày bức tường Bá Linh sụp đổ, họa sĩ người Nga Dmitri 
Vrubel đã vẽ biếm họa chân dung Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Nga Leonid Breznev ôm hôn thắm thiết Tổng 
Bí Thư đảng Cộng Sản Đông ̣́Đức Eric Honecker như để hứa hẹn là sau đó cả hai nước Cô ̣́ng Sản anh em 
nầy sập tiệm luôn. 
 

   
 Một góc của nhóm 42 chụp hình lưu niệm tại photoshop của tàu lúc at sea 
 Biếm họa: Hai trùm Cộng Sản Breznev và Honecker hôn môi nhau  
 Phát-Mơ chụp hình với thuyền trưởng khổng lồ Mattias Anderson 6’  8” tall 

  
Trước đó, anh chị Triết và anh Trung đã đãi cho chúng tôi ăn một bữa ăn hương vị Đức nhất là cái món giò 
heo hết xẩy. Đặc biệt bia Đức hiệu Georg Braeu Brauhauss thơm ngọt nhẹ nhàng không bia nào sánh bằng. 
Tưởng cũng nên nói thêm là mặc dù là nước tiền tiến nhưng Đức cũng như nhiều quốc gia Âu Châu khác có 
khuyết điểm là mỗi lần xử dụng public washroom phải trả tiền, thường là 50 Euro cents. 
      
Trong chuyến thăm viếng nầy, tôi nhận thấy, sau 26 năm thống nhất nhưng  Đông Bá Linh vẫn chưa thực sự 
khoác lên bộ mặt phồn vinh như Tây Bá Linh mặc dù Tây Đức đã dốc bao kinh phí cho việc tái thiết. Có lẽ do 
Cộng Sản đã băng hoại phá nát đất nước tận gốc rể từ thể chất tới tinh thần nên cần phải một thời gian dài để 
hàn gắn lại. 
 
Tới 5:00 giờ chiều xe bus đưa chúng tôi trở lại bên tàu cho kịp trước giờ tàu rời bến lúc 10:00 giờ đêm để tiếp 
tục chuyến hải hành tới Tallinn, Estonia. 
 
Trọn ngày thứ sáu 21/8, con tàu lướt sóng trên biển Baltic (at sea), tất cả du khách hoàn toàn free time. Tuy 
vậy anh chị Triết cũng có hoạch định chương trình cho chúng tôi (hành chánh gia mà).   

 3:00 pm en tenue cho đẹp để chụp hình lưu niệm tại photo gallery. Bây giờ tôi mới biết lý do tại sao chị 
Triết căn dặn phải mang theo veste.  

 5:30 pm ăn tối tại nhà hàng Versailles deck 6, trang phục tươm tất.  Ăn nhà hàng thì được cái là 
ambiance thanh lịch, thức ăn ngon do chính mình order (Thi sĩ Tản Đà nổi tiếng với câu châm ngôn: 
“Ăn ngon phải có chỗ ngồi ngon, người cùng ngồi ăn ngon, mới gọi là ngon được”). Nhưng khổ nổi là 
chờ  đợi lâu quá nên sau đó nhiều người bỏ đi ăn buffet. 

 9:00 pm họp nhóm 42 tại phòng họp London deck 12 mà anh chị Triết đề nghị tôi làm MC. Sau phần 
trình bày của anh Triết về chương trình những ngày tới cũng như rút tỉa ưu khuyết điểm những ngày 
qua, các anh chị trong đoàn cũng góp ý cho chuyến du lịch hoàn mỹ hơn. Kế tiếp cũng là phần văn 
nghệ bỏ túi, kể chuyện, ca hát … 

 



Cũng trong dịp nầy, chị Th u Thủy có yêu cầu tôi làm hai bài thơ: một diễn tả cảm nghĩ chuyến chơi và một bài 
thơ có tên tất cả 42 bạn đồng hành chuyến cruise. Cái nầy là chị muốn làm khó tôi đó nha chị Thủy. Chỉ có 
hơn hai tiếng đồng hồ mà chị bắt nhà em cáng đáng“ đại sự” như vậy đó hả? Nhưng bản tính tôi từ xưa tới 
nay ít khi “say no” với ai nhất là đối với người đẹp, the best way là cung kính bất như tuân mệnh vậy. 
 
Mở hội trùng dương 
 
  Một chuyến hải hành trên chiếc cruise 
  Khát khao một thuở mộng phiêu du 
  Người nơi đất Mỹ hồng nhân bản 
  Kẻ xứ Lá Phong trắng tuyết mù 
  Bốn biển anh em tình vạn kiếp 
  Muôn phương huynh đệ nghĩa thiên thu 
  Trời mây cảnh sắc lòng phơi phới 
  Sóng biển vỗ về êm tiếng ru./. 
                           Norwegian Cruise 
                              21/8/2015 
           Nguyên Trần  
          
Sau phiên họp chúng tôi đi lang thang dọc theo  hành lang tàu giữa  lúc biển hơi động làm tàu lắc lư. Từ tình 
huống nầy, nhìn ra màn đêm tối đen trên vùng biển mịt mùng, tôi bỗng chạnh lòng nhớ thời gian hơn 35 năm 
trời trước với một con thuyền nhỏ  mong manh, chúng tôi đã liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do trên chuyến hải 
hành đầy bão tố kinh hoàng rùng rợn. Cùng một khung cảnh với hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Giờ thì 
relax mà ngày đó sao hãi hùng khủng khiếp. Đã 35 năm trôi qua mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn run sợ, ngoài 
ra cũng cảm thương cho đồng bào VN bất hạnh của chúng ta. 
 
Tallinn, thủ đô Estonia: 
 
Tới sáng thứ bảy 22/8, đoàn đáp xe hop-on-hop-off sightseeing bus (20 mỹ kim/người) đậu ngay bến tàu để 
thăm viếng thủ đô Tallinn của nước Estonia (thối thân của Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết). Tallinn rộng 160km2 
với dân số 436.576 người chiếm 32% tổng số dân Estonian. Tallinn cũng là thành phố lớn nhất Estonia mà 
thương mại và du lịch là hai nguồn tài nguyên chính. 
 
 

  
 Brandenburg gate – Bá Linh           Holocaust Memorial (Bá Linh) 

 
      Toompea Castle-Tallinn (Estonia) 

 
Lộ trình sightseeing của bus có tới 11 nơi đáng xem nhưng vì không nhiều thì giờ nên chúng tôi chỉ cỡi ngựa 
xem hoa vài địa ̣́điểm mà trạm đầu tiên là Toompea Castle là một tòa lâu đài với những tháp canh (tháp 
Hermann cao 48m) cao vút được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 trên vùng đất cao. Hiện nay  tòa nhà được dùng 
làm trụ sở Quốc Hội Estonia. Cạnh bên là nhà thờ uy nghi cổ kính và có nhiều người ăn mày ngồi kín lối ra 
vào. Và như một truyền thống Âu Châu, restrooms ở đây cũng phải trả 50 Euro cents (fixed price). 
 
Kế tiếp chúng tôi tới Viru Square là khu chợ búa thương mại, có vẻ nghèo nàn so với Bắc Mỹ. Estonia gia 
nhập khối Euro, đơn vị tiền tệ của họ là đồng Kroon EEK (1 Euro=15.65 EEK). 



Địa điểm thăm viếng sau đó là Kadriorg Palace Ensemble. Tòa lâu đài ẩn sau mô ̣́t vườn hoa rộng lớn với 
nhiều bức tượng đồng đen chạm trỗ mỹ thuật. Sau cùng, trong khi đi thăm Estonian History Museum ở lâu đài 
Maarjamae, điều khiến chúng tôi thích thú là ở sân sau Viện Bảo Tàng, tượng Lenin bị đập nát từng mảnh vụn 
còn nằm ngổn ngang như một di tích lịch sử oai hùng của người dân Estonian vùng lên phá vỡ chế độ Cộng 
Sản. Bức tượng đổ nát nầy được gọi là Forgotten Lenin Statue. 
 

Tượng Lenin bị người dân Estonian đập phá tại lâu đài Maarjamae, Tallinn  

 
Toàn thể bức tượng cao hơn 10m giờ chỉ còn có 4m như đang đứng 
nhìn một đống đá vụn từ chính bức tượng mình. Trước cảnh điêu tàn 
thú vị nầy, tôi chợt nghĩ là không biết đến bao giờ, người dân Việt Nam 
chúng ta mới có được cái hạnh phúc nhất đời là phá sập lăng Ba Đình 
rồi quăng cái thây ma chưa chôn của Hồ tặc xuống sông Hồng cho cá 
tôm rỉa. 
 
Lúc bấy giờ cũng đã 4:00 giờ chiều, chúng tôi đón xe bus trở về tàu 
trước 5:30 pm là giờ tàu rời bến đi St.Petersburg (Nga). 

 
St. Petersburg, thành phố cổ kính của Nga: 
 
Ngày chúa nhật 23/8, nhờ chị Triết book trước tour nên cà̉̀̉  đoàn đáp chuyến chartered bus đi thăm St. 
Petersburg. Nhưng trước khi lên được bus, nhiều du khách đã trần thân với các quan lớn di trú Nga làm việc 
tại hải cảng. Đừng nói đâu xa, chính anh Huy trong đoàn, người Houston đã bị chúng oạnh oẹ hạch sách hơn 
cả nửa tiếng mới cho đi. Đem tiền tới xứ nó mà còn lôi thôi như vậy thì mong gì nhờ vả nó. Đúng là cái nươ c 
Cộng Sản không Cộng Sản. Nhân nhắc tới passport biên giới, tôi bỗng nhớ trước đây, anh Nguyễn Đắc Điều 
San Diego (̣́khóa 6 ĐS) có hướng dẫn vợ chồng Nguyễn văn Phúc Irvine (cùng khóa 11ĐS với tôi) và vợ 
chồng tôi qua Tijuana Mễ Tây Cơ.  Lúc tới biên giới, viên chức di trú Mễ chẳng những không thèm xét 
passport hay hỏi han một câu mà còn khoác tay lia lịa hối chúng tôi chạy qua cho lẹ. Ha! Ha! Ha!  
 
Trở lại chuuyện St. Petersburg, vì không ưa đồ tể Vladimir Putin nên vợ chồng Hải Long và vợ chồng tôi 
không ghi danh đi tour. Nhưng nghe anh Huy và anh Triết kể lại kể lại là chuyến tour có cô tour guide người 
Nga giải thích và hướng dẫn thăm thắng cảnh mà hầu hết là nhà thờ, cung điện, vườn hoa thật nguy nga 
tráng lệ. Package tour bao gồm cả ăn trưa. Đoàn trở về tàu buổi chiều để hôm sau thứ hai đi tiếp. Riêng hai 
cặp Toronto Long-Hải và Phát-Mơ chúng tôi ở lại tàu suốt hai ngày cứ ăn ngủ rồi đi bộ trên hành lang, ăn 
uống, bơi lội, đánh bóng bàn, chơi shuffleboard xem ra cũng thú vị lắm. 
 
 

   
 
Heritage Museum-St Petersburg                         Summer Palace-St Peterburg                            Winter Palace-St. Petersburg 

 
Helsinki thủ đô Phần Lan:  
 
Tới sáng ngày thứ ba 25/8, chúng tôi lại rời tàu và cũng xử dụng Hop on Hop off bus thăm Helsinki. Theo tài 
liệu giới thiệu thì Helsinki cũng có nhiều nơi thăm viếng như: nhà thờ Upenski, nhà thờ Helsinki, viện Bảo 
Tàng Quốc Gia, đài tưởng niệm Sibelius, vận động trường Thế Vận Hội Helsinki 1952, văn phòng Thủ Tướng, 
hí viện Alexander, công viên hoa anh đào Kirsikkapuisto, khu chợ trời Market Square… Nhưng chúng tôi chỉ đi 
thăm có 3 nơi: đài tưởng niệm Sibelius, văn phòng Thủ Tướng và khu chợ trời.    



 Đài tưởng niệm Sibelius để vinh danh danh cầm thủ Phần Lan Jean Sibelius (1865-1957) với cấu trúc 
đặc biệt gồm những ống sắt dài rỗng ruột kết nối theo hình lập thể trông thật lạ mắt. Tượng đài được 
đặt trong công viên mang cùng tên với những dòng nước êm đềm uốn quanh dọc theo hàng liễu rũ cứ 
như cảnh thần tiên hạ giới 

 Văn phòng Thủ Tướng đối diện một nhà thờ mà ở giữa là một công trường lớn. Chúng tôi mở cửa văn 
phòng định vào xem nhưng viên thư ký không cho vào mà phải book trước. 

 Sau đó cả toán thả bộ lần xuống khu chợ trời Market Square để thử xem chợ Phần Lan bán những thứ 
gì. Cũng thượng vàng hạ cám, đa số những mặt hàng là trái cây tươi, thức ăn khô, quần áo,  dụng cụ 
nhà bếp…nhưng khá đắc. Tiếp tục “ thăm dân cho biết sự tình” thì tình cờ gặp vợ chông anh Thái văn 
Khị đi chơi riêng nhưng cũng hội tụ tại đây. Hóa ra đường nào cũng tới La Mã. Lúc nầy thì trời cũng 
đã”tà tà bóng ngã về Tây” rồi nên chúng tới trạm hop on hop off đón xe bus về tàu. 

 
Như thường lệ, mỗi đêm chúng tôi đều tùy sở thích đi xem show kịch nghệ, ca nhạc, ảo thuật và thử thời vận 
ở Casino cũng đủ kiểu poker, black jack, roulette, slot machine… 
 

 
Sibelius Monument-Helsinki(Phần Lan) Khu chợ trời Market Square Helsinki 

                                   
Stockhohm thủ đô Thụy Điển: 

 
Hop on-Hop off  bus ở Stockhohm 

 
Tàu tiếp tục chạy đêm để sáng ngày thứ tư 26/8, du khách viếng thăm 
thành phố của những người đẹp chân dài Stockhohm, thủ đô Thụy 
Điển. Vì từ bến cảng vào khu downtown Stockhohm chỉ cách xa 1.5 km 
nên một số du khách tản bộ vừa thể thao vừa ngắm cảnh. Riêng nhóm 
chúng tôi vẫn xử dụng hop on hop off bus thăm thành phố. Stockhohm 
là một thành phố tuyệt đẹp và có rất nhiều kiến trúc cổ kính uy nghiêm 
tráng lệ để  thăm viếng như: Stockhohm Palace, Royal Palace, 
Drottningholm Palace, Gamla Stan(Old Town), Vasa Museum (còn 
trưng bày chiểc tàu chiến nổi tiếng Vasa của Hải Quân Hoàng Gia Thụy 

Điển bị chìm vào năm 1628  và được vớt lên năm 1968 và lạ lùng thay chiếc tàu còn nguyên vẹn tới 95% nhờ 
loại gỗ tôt), City Hall, National Museum, Swedish History Museum, Sky View, đảo công viên Hoàng Gia 
Djurgarden (đội bóng tròn Djurgarden vào thập niên 50 là một trong những đội banh hay nhất Âu Châu, họ có 
qua Sài Gòn đấu với đội tuyển Việt Nam và được đại ký giả Huyền Vũ ca ngợi hết lời), Royal Swedish Opera, 

Thielska Galleriet… 
 
Tàu chiến Vasa được trưng bày tại Bảo Tàng Viện Vasa-Stockhohm Maritime 
Museum, Nobel Museum (Nơi cấp phát tất cả các giải Nobel hằng năm trừ giải Nobel 
hòa bình cấp ở Na Uy),  

 
Địa điểm đầu tiên nhóm tới thăm là Royal Palace. Đây là khu cung 
điện rộng lớn mà trước mặt là khu công trường lớn. Thật vui mắt  khi 
thấy ời toán lính diễn hành kiểu cách thời xưa để thay đổi gác. Có thể 
nói là trong các thành phố mà chúng tôi thăm viếng trong chuyến đi 
nầy, Stockholm là nơi thu hút nhiều du khách nhất và là thành phố đẹp 
nhất.  



Tiếp đó, chúng tôi tản bộ qua khu Old Town cũng ở gần đó. Old Town như cái tên cùa nó hoàn toàn mang nét 
cổ kính của Thụy Điển. Những con đường hẹp lát bằng đá xanh, hai bên trồng hoa đủ màu sắc khiến lòng du 
khách như trải rộng ta với thiên nhiên đất trời. Quán xá bày bàn ghế trên vĩa hè làm tôi nhớ lại con đường 
Catinat Sài Gòn thuở nào. Old Town khá nhỏ nên: 
 
  Đi dăm phút đã về chốn cũ 
    Một buổi chiều nào lòng thấy bâng khuâng… 
                             (Vũ Hữu Định) 
 

   
     Lính Hoàng Gia Thụy Điển tuần hành đổi gác tại Royal Palace         Nobel Museum      Trung tâm mỹ thuật Stockhohm 

 
Chúng tôi tiếp tục đi vòng quanh một lúc để tới Nobel Museum thấy thiên ha sắp hàng dài để vào thăm. Vì 
không đủ thì giờ nên chúng tôi rời địa điểm ra đón xe đi tới trung tâm mỹ thuật là điểm thăm viếng kế tiếp. 
Trung tâm mỹ thuật nằm ngay khu thương mại sầm uất.  Trước mặt trung tâm là khu chợ buôn bán trái cây 
tươi, bông hoa có nhiều thứ mà tôi không biết là gì. 
 

  
 Đứng chờ xe bus hop on-hop off trở về tàu    Djurgarden Island Royal Park 

 
Bấy giờ cũng đã 3 giờ chiều, chúng tôi cùng nhau ra đón bus để trở về tàu trước 5:00 giờ là lúc tàu rời bến trở 
lại Copenhagen. Tưởng cũng nên nói thêm là đi du ngoạn tại Stockhohm, ngoài cách xử dụng xe bus, du 
khách còn có thể đi thuyền để boat sigh seeng mà các trạm nằm dọc theo bờ sông rạch uốn khúc lững lờ 
trong thành phố. 
 
Nhìn cảnh thanh bình an lạc phồn thịnh của bốn nước Scandinavia, tôi không lấy làm lạ khi mỗi năm, bốn 
nước nầy đều được xếp hạng Top Ten của những nước đáng sống nhẩt thế giới và cũng buồn thay cho đông 
bào ta,  nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo anh minh u tối của đảng Cộng Sản ưu 
việt đần độn luôn luôn đứng hạng Bottom Ten  
 
Ngày cuối cùng trên tàu trên tàu: thứ Năm 27/8 
 
Ngày nầy tàu chạy lênh đênh trên biển, mọi hành khách hoàn toàn free time nhưng anh chị Triết căn dặn mọi 
người tham dự buổi họp mặt cuối cùng tại phòng họp Rome, đặc biệt có quà của bà chủ tịch. Bà chủ tịch đâ y 
là chị Nguyễn thị Cửu Quý khóa 18 ĐS, đương kim chủ tịch hội CSVQGHC/Houston. Chồng chị Quý là anh 
Hiếu cùng khóa hiện là luật sư cũng đi chung chuyến cruise. Tôi mặc dù già rồi nhưng còn ham quà lắm nên 
khi nghe anh Triết nói tới quà…quà là tôi mong tới giờ họp để xem quà bà chủ tịch. 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI3NK3ocjrxwIVhFmSCh05ZQWL&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Djurg%C3%A5rden&psig=AFQjCNHo-aLgCYwiPjV_SK_uVWCSfmCP_A&ust=1441943498711190


Sau cùng rồi thì giây phút mong đợi cũng đến. Khác với cử chỉ nô nức của những lần gặp gỡ trước, lần nầy 
trên khuôn mặt mỗi người đều lộ vẻ băn khoăn tiếc nuối vì “còn đêm nay, đêm cuối cùng để ngày mai chia tay 
rồi” ̣́ (cuỗm lời bản nhạc Đêm Cuối Cùng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ). Mở đầu phiên họp, anh Triết tổng kết 
tình hình chuyến cruise và cám ơn anh chị em trong đoàn đoàn đã tham gia trong chân tình bằng hữu (tụi tôi 
phải cám ơn anh chị Triết mới phải chớ). Sau đó là tới màn đậ̣́́p bồn đạp bát, văn nghệ văn gừng,  kể chuyện 
hài hước cho không khí phòng họp sôi động. Sau cùng là màn chót của gánh hát  Nhóm 42 nhưng lại là màn 
chính yếu nhất : Anh Chị Hiếu-Quý khoản đãi cả nhóm đặc sản quê hương gồm Tré-Nem chua(cái nầy kêu 
bằng Trung-Nam đề huề), mixed nuts mà anh chị khệ nệ̣́́ mang theo vượt chuyến long haul flight, vượt trùng 
dương mang tới đây đãi bạn đồng hành. Quý là Quý ở chỗ nầy đó chị Quý ơi! Ngoài ta, anh chị còn đặt mua 5 
chai rượu từ cruise cho cả nhóm nhâm nhi. Gì chớ  món tré là món tôi mê từ lâu mà qua tới xứ người kiếm đỏ 
con mắt cũng hổng ra. 
 
Xin mượn mấy dòng nầy cám ơn anh chị Hiếu nha. 

 
Quang cảnh phiên họp cuối cùng 

 
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, sáng ngày thứ sáu 28/8, trong nổi niềm 
luyến tiếc bịn rịn, đoàn chúng tôi từ giã nhau mỗi người một phương trời 
nhưng vẫn giữ trong tim kỷ niệm một chuyến du ngoạn đẹp, ý nghĩa và 
rất là” đi một ngày đàng học một sàng khôn” 
 
Sau cùng, tôi xin mượn bài viết nầy để viết đôi dòng cảm ơn anh chị 
Triết-Kim Liên tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi có được một chuyến 
du ngoạn hải hành vô cùng lý thú mà lại giá rẻ. Cũng xin cám ơn anh chị 
Kỳ-Thủy đã thông báo chuyến đi kịp lúc cũng như vận động khuyến 

khích chúng tôi tham gia. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những chuyến đi chơi hào hứng sinh động như vậy để 
thắp sáng bóng hoàng hôn cuộc đời. 
 
Cũng cám ơn tất cả bạn đồng hành đã rất vui vẻ thân tình đúng như câu ”tứ hải giai huynh đệ” 
 
Toronto 10 /9/ 2015 
Nguyên Trần  
 
 


