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   Nữu ước - Saigon trong 90 ngày bằng máy Bay PAN AM  

 
 
Một lần nữa đây là số phận hay định mệnh. Ngay sau khi tốt nghiệp ở MIT năm 1957, tôi kiếm được một công 
việc lý tưởng với Ebasco, (Electric Bonds and Shares Corporation) tại thành phố New York. Vào ngày nọ trong 
năm 1958, công ty gửi goi tôi đi dự một hội nghị quốc tế với đề tài “Nhu Cầu Về Nhiên Liệu Trên Thế Giới”, tại 
khách sạn sang trọng Waldorf-Astoria ở giữa Midtown Manhattan. Tình cờ tôi ngồi bên cạnh một ông mang 
bảng tên G. P. Case, Esso Saigon, trên bâu áo. Ông làm tổng giám đốc của Esso ở bên nhà và hiện đang về 
nghỉ phép tại White Plains, tiểu bang Nữu Ước. Tôi được ông ân cần mời tới dùng cơm trưa tại nhà ông.  
Ngoài ra ông còn tặng tôi một vé xe lửa khứ hồi và hứa sẽ đến đón tôi tại trạm xe lửa White Plains. Nói vắn 
tắt, sau một bữa ăn cơm trưa khó quên có cà ri kiểu Ấn Độ do bà vợ ông nấu, ông làm tôi cảm thấy hết sức 
nhớ nhà. Trước đây ông làm tổng giám đốc của Esso bên Ấn Độ và rất rành về món cà ri cay và ngon miệng 
của xứ nấy.  
 
Nay nghĩ lại, ông đã thành công trong việc thuyết phục tôi nên, trong mọi tình huống, tìm lại niềm vui với văn 
hóa “cầm đũa” của mình bên cạnh ba má tôi ở bên nhà. Ông hứa cho tôi làm Phụ Tá Giám Đốc Điều Hành tại 
văn phòng Esso ở Sài gòn. Sau bảy năm trời xa cách hai bậc sanh thành và họ hàng, tôi mê say lắng nghe 
từng lời ông kể về cuộc sống đầy hấp dẫn tại quê hương. Ông Case có dư kinh nghiệm để thuyết phục tôi. Tôi 
quyết định dễ dàng giã từ thành phố Nữu Ước đề trở về đoàn tụ bên cạnh ba má tôi. Chẳng bao lâu sau, việc 
xắp xếp cho cuộc hành trình dài và đặc biệt nầy bắt đầu. Ông còn cảnh báo tôi rằng vì chánh phủ có thể ban 
hành luật động viên để đáp ứng nhu cầu chiến tranh, tôi sẽ gặp khó khăn xin được một chiếu kháng xuất 
ngoại một khi đã đặt chân xuống quê nhà. Đương nhiên, tôi làm mọi cách để thăm viếng và học hỏi càng 
nhiều các nơi trên thế giới tự do càng tốt trước khi hồi hương. Ông không quên đưa tôi một bản liệt kê những 
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đồ dùng hiếm có và đắt tiền để đem về. Tôi còn nhớ có đi mua thật nhiều áo sơ mi bằng hợp chất Dacron và 
bông vải không cần ủi rất thạnh hành ở Nữu Ước, mền đắp bằng bông vải, tấm trải giường và khăn tắm.    
 
Thông thường người ta làm lụng suốt đời nhằm để dành chút tiền khi về hưu có thể đi du lịch bằng máy bay 
hay du thuyền vòng quanh thế giới đặng hưởng đời. Trong trường hợp của tôi, ở tuổi 27, nhờ số tiến tiết kiệm 
được khi làm việc ở Nữu Ước tôi muốn có thể đi du lịch thế giới càng nhiều và càng sớm càng tốt trong thời 
thanh xuân của mình. Sao vậy? Như thế tôi có thể sưu tầm, mua sắm những đồ vật tốt để dùng trong suốt 
cuộc đời còn lại của mình. Thêm nữa, khi còn trẻ tôi có sức khỏe tốt để có thể chịu đựng những mệt nhọc khi 
đi tới nhiều nơi như vậy.  
 
Tôi quyết định sẽ đi thăm càng nhiều quốc gia càng tốt trên đường về Sài gòn bằng hãng Pan American World 
Airways, công ty máy bay quốc tế lớn nhứt thế giới vào năm 1958. Người bạn tốt của tôi tên Lou Lou làm cho 
văn phòng Pan Am nằm trên đường 5th Avenue ở Nữu Ước đã giúp tôi lập cuộc hành trình như sau: Tôi khởi 
sự từ phi trường Idlewild Airport rồi theo thứ tự sẽ ngưng tại Lisbon, Madrid, Nice, London, Paris, Milan, 
Athens, Cairo, Teheran, Bombay, New Deli, Calcutta, Rangoon, Bangkok, Phnom Penh để cuối cùng đáp ở 
Saigon. Năm 1952, tôi bay qua Mỹ với những trạm nghỉ ở Manila, Guam, Midway, Wake, Honolulu, San 
Francisco, Pittsburgh, Harrisburg và Easton Pennsylvania. Năm 1956, tôi tới Boston để rồi dọn về Nữu Ước 
vào một năm sau. Ở tuổi 27, tôi rất may mắn có thể đi vòng quanh thế giới kể cả cuộc du hành bằng xe hơi dài 
15.000 km bên Tây Âu. Tôi không thể viếng thăm Đông Âu vì cuộc chiến tranh lạnh và bức màn sắt thời đó. 
 
 

 
 

1952 : Chuyến đi Saigon-Manilla-Guam-Wake-Midway-Honolulu-San Francisco bằng DC-6B 
 
Trong đoạn đường từ Nữu Ước qua Lisbon, Madrid, Nice, London tôi đi một mình. Nhưng khi du ngoạn Tây 
Âu tôi đi cắm trại và ở lại những nhà tư nhân hay khách sạn nhỏ có cho ăn điểm tâm (B&B), cùng với người 
anh sanh đôi tên Khương Hữu Quí đến từ Ba Lê và anh Năm Khương Hữu Cân bay từ Sài gòn qua. Trên 
đường tới Âu Châu tôi đến thăm Chị Ba và anh rể của tôi là anh Nguyễn văn Khuê lúc đó đã về hưu tại Nice 
từ năm 1950.  
 

                   
 

Cuốn sách hướng dẫn du lịch của Michelin và Pan Am   
Tôi đã dùng hai cuốn sách nay để hoạch định cuộc hành trình hồi hương dài của mình. 

 
 



Bản đồ Âu Châu với Bức Màn Sắt 
 
Trước đó, tôi có hẹn gặp hai người anh của tôi tại hội chợ quốc tế ở 
Brussels vào đúng 12 giờ trưa ngày 15 tháng 6 năm 1958 ngay tại 
building nổi tiếng Atomium. (Xin coi hình của tòa nhà mang tính biểu 
tượng này) Chúng tôi muốn gặp nhau tại cuộc triển lãm lừng danh 
Brussels EXPO 58. Hội chợ này mang một sắc thái đặc biệt vì vào 
ngày 4 tháng 10 năm 1957 người Nga phóng lên không gian vệ tinh 
nhân tạo đầu tiên của thế giới châm ngòi cho cuộc chạy đua không 
gian, một phần quan trọng của Chiến Tranh Lạnh. Cả thế giới chú ý 
theo dõi cuộc thi đua giữa Liên Xô và Hoa Kỳ tại Hội Chợ Thế Giới 58.  
 

 
Hội Chợ Thế Giới Brussels 58  
và tòa nhà Atomium 
 
Trong thập niên 1950 Pan Am phát 
hành cuốn The Encyclopedia of Travel, 
dầy 1.014 trang được coi là cuốn cẩm 
nang “khuôn mẫu” của giới du khách. 
Tôi hoàn toàn trao phó cho nhân viên 
Pan Am ở Nữu Ước lập cuộc hành 
trình hồi hương và giữ phòng khách 
sạn dùm tôi vì tôi còn thiếu kinh nghiệm 
trong việc nầy. 
 
Hai ông anh tôi lái chiếc xe Renault 
Dauphine bốn cửa của Pháp từ Ba Lê 

tới. Riêng tôi sẽ đi từ Luân Đôn qua mang theo dụng cụ cắm trại, một máy quay phim 3 ống kính Bell Howell 
16mm và vài ngàn dollars bằng checks du lịch. Chúng tôi sửa soạn cho chuyến đi cắm trại bên Âu Châu như 
thế đó. 
 
Tôi từ giã Nữu Ước vào tháng Sáu 1958, trước ngày Pam Am khởi sự dùng phi cơ phản lực trong các chuyến 
bay của mình vài tháng. Công ty nầy lần đầu tiên dùng Boeing jet 707 Clipper America cho bay thẳng từ 
Idlewild qua Paris Le Bourget vào ngày 26 tháng 10, 1958. Đó là năm đánh dấu thời kỳ vàng son cho các 
chuyến bay thương mại: dịch vụ “thượng thặng” với những “tiện nghi” tuyệt hảo để phục vụ hành khách. Các 
máy bay cánh quạt thời đó gồm Lockheed Constellation và Douglas DC-7. Cho các hành trình ngắn hơn 
người ta thường dùng loại máy bay Turboprop (turbine-driven propellers) Viscounts. Tất cả các phi cơ kiểu đó 
đều không bay cao được khi có thời tiết xấu như máy bay phản lực bây giờ.   
 
Trong năm 1958, giá một vé máy bay đi vòng quanh thế giới chỉ dành cho một số người giàu có. Ghế ngồi 
thoải mái, rộng 7.5 tới 15 cm hơn loại ghế du lịch hạng thường bây giờ. Ngoài ra còn có nhiều ghế trống để 
hành khách tự do dùng nữa. Số ghế bán được trên mỗi chuyến bay cũng thấp. Các công ty hàng không cạnh 
tranh với nhau dựa trên phẩm chất dịch vụ thay vì giá cả. Đây là thời kỳ “du khách” làm vua. Đa số hành 
khách thuộc giới khá giả hay trung lưu. Họ ăn mặc chỉnh tề. Thức ăn thuộc loại chọn lọc với những ly chén 
đẹp đẽ, bát dĩa tráng men, và dao nỉa xi bạc dọn trên bàn có trải khăn đàng hoàng. Tuyệt đối không có dao nỉa 
bằng nhựa! Các đồ dùng trên máy bay đẹp đến độ hành khách muốn mua về làm kỷ niệm. 
 
Trong cuốn “Đông Gặp Tây” nầy, tôi xin đưa ra nhiều nhận xét có thể là bình thường dưới mắt một người Mỹ 
hay Âu Châu nhưng lại là mới mẻ cho người Á Đông thời đó. Với ai đã đi du lịch nhiều và quen thuộc với 
những nước tôi viếng thăm, tôi hy vọng khi đọc những trang sách nầy, các vị đó vẫn thấy thú vị khi hồi tuởng 
lại nhiều kỷ niệm tuyệt vời của mình! Tôi mong sẽ không bỏ sót điều gì quan trọng khi viết!  
 
Vào tháng Sáu 1958, tôi đáp máy bay từ Nửu Ước và dừng để đổ xăng tại Gander (Newfoundland,) Santa 
Maria (Azores Islands) rồi Lisbon. Sự khác biệt rõ ràng nhứt khi dùng đường hàng không thời đó so với ngày 
nay là hoàn toàn không bị bực bội hay nhức đầu tại phi trường do vấn nạn khủng bố đặt ra!  

http://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy_International_Airport
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_%E2%80%93_Le_Bourget_Airport


 

 
Máy bay tốt nhứt của PAN AM trong năm 1958: DC-7 

 
Lisbon 
 
Nơi đầu tiên chiếc máy bay của tôi đáp xuống tại Cựu Thế Giới là thành phố Lisbon. Lúc tôi còn du học bên 
Mỹ, nhiều bạn cùng lớp thường kể cho nghe về  “cố quốc” của họ vì đa số gia đình họ di dân từ Âu Châu qua. 
Nhờ vậy, tôi có một khái niệm tổng quát về nơi chôn nhau cắt rún của họ. Nay tôi được cơ hội thấy tận mắt 
Cựu Thế Giới.  Ấn tượng ban đầu của tôi là ở khắp mọi nơi, tôi đều thấy những lâu đài, tượng đài cổ kính, 
nguy nga, đồ sộ và oai nghi. Thật là khác xa với một quốc gia trẻ như Hoa Kỳ nơi mà không đâu kiếm được 
các lâu đài xưa ngoại trừ một vài lâu đài được nhập cảng rồi ráp lại như Hearst Castle ở tiểu bang California!  
 
Điều làm tôi ngạc nhiên trước tiên là thói quen ăn uống tại lục địa nầy. Ở  Mỹ, tôi thường dùng cơm tối vào 6 
giờ chiều. Tai Lisbon người ta lại ăn trưa cả tiếng đồng hồ bắt đầu từ 1 tới 3 giờ chiều còn bữa cơm tối thì từ 
8 hay 9 giờ. Dân chúng quả thực bỏ nhiều thời giờ để thưởng thức bữa ăn của họ. Cách người Bồ Đào Nha 
nấu nướng chịu nhiều ảnh hưởng của miền Địa Trung Hải: loại xúp cà chua tên gazpacho nấu với tỏi, dưa leo, 
hành tây, ớt và dấm được nhiều người ưa chuộng. Tôi có nếm món quốc hồn quốc túy Bacalhau, cá ướp 
muối và nếu trong năm có bao  nhiêu ngày thì có ngần đó cách để nấu món nầy. Vào thời xa xưa, người Bồ 
Đào Nha hay đi bắt cá nầy tại Newfoundland và Gia Nã Đại. Còn một món ngon khác nữa là xúc xích chorizo. 
Khỏi phải nói, ta không thể quên thưởng thức loại rượu thượng thặng Porto và Madeira của đất nước nầy. Tại 
chợ cá, lần đầu tiên tôi thấy dân buôn đội cá trên đầu đựng trong những măm sắt tròn. Vào năm 1958. thức ăn 
lẹ (fastfood) như bên Mỹ chưa xuất hiện ở Âu Châu hay trên thế giới. 
 
Khi đi bộ nơi trung tâm phố tôi thấy những lâu đài và tượng đài đầy biểu tượng (xin coi hình bên dưới) và quá 
khứ huy hoàng của xứ nầy thật hấp dan. Tôi thật khâm phục một quốc gia nhỏ như Bố Đào Nha lại có thể trở 
thành một đế quốc lớn trên thế giới có nhiều thuộc địa ở Châu Phi, Ba Tây, Ma cao,Timor và một số lãnh địa 
khác bên Ấn Độ. 

                         
                  Tiệm bán gạch xanh đã 60 tuổi đời                                              Xe điện loại nhỏ 
 

     
Ngọn hải đăng Belem                               Xe điện                 Đài tưởng niệm sự thám hiểm                 Lâu đài quốc gia        
 

http://www.bbc.com/travel/feature/20120619-mini-guide-to-lisbon-portugal


   
Lâu đài ở Queluz       
Đường nho ở Lisbon  
 
Bãi biển Estoril, cách Lisbon 15 km, nơi tản bộ và giải trí 
của giới quyền quý và giàu sang với xòng bài lớn nhứt Âu 
Châu. Chuyến bay sau đó đưa tôi tới Madrid. 
  

 
 
Madrid 
 

Quốc kỳ vàng và đỏ của Tây Ban Nha được treo khắp nơi 
trong thành phố khiến tôi liên tưởng tới quốc kỳ tung bay 
trong dịp Tết ở miền Trung bên nhà ngày xưa.  
 
Thủ đô nầy có một số điểm tương tự với Lisbon: nhiều 
tượng đài, lâu đài vĩ đại và dùng cơm muộn. Ngoài ra còn 
có cả điệu múa flamenco đầy hấp dẫn và lôi cuốn.  

Quốc kỳ Tây Ban Nha            Quốc kỳ An Nam               
 
 

       
Viện bảo tàng Museo del Prado     Plaza Mayor được xây bởi vua Philip III (1598–1621) Loại “jambon Serrano” nổi 
tiếng thế giới 

   
Lâu đài Hoàng Gia, quảng trường tại trung tâm thành phố, 1764       Điệu Múa Flamenco        Tòa thị chánh 

 
Tôi sẽ không sao quên được những gian hàng bán hải sản có món paella, tapas và những thức ăn đặc biệt 
như “urchins”, con hàu và ngao đũa. 
 
Nice 
 
Rời Madrid, tôi đáp chuyến bay PAN AM tới Nice thăm chị Ba của tôi đã về hưu sống tại nơi đó từ năm 1950. 
Chị ngạc nhiên khi biết tôi đang ở khách sạn sang trọng 3 sao Negresco tại trung tâm thành phố. Thực ra, vì 
không biết gì nên tôi đã trao phó cho hãng hàng không giữ phòng khách sạn dùm tôi! Thành phố Nice của 
Pháp, nơi nghỉ mát tại bờ biển tuyệt đẹp với vô số du thuyền lộng lẫy của giới quyền quý đã gây ấn tượng sâu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_III_of_Spain


đậm trong tôi. Tuy vậy, bãi biển nơi đây có sóng lớn với đá sỏi nhỏ chứ không có cát trắng như ở Carmel, 
California. Đã đến lúc tôi phải thưởng thức những món ăn vùng Provence như: Ratatouille; Petits Farcis nhồi 
thịt bê và thịt bò băm nhỏ, cốm bánh mì, và rau; Salade Niçoise có cá cơm ngâm dầu ô liu, ớt, bông và trái 
zucchini, và hành tây.  
 

     
              Bãi biển Côte d’Azur                                             Khách Sạn Negresco 

 
LUÂN ĐÔN 
 

   
                            Big Ben                                                                                                    Bữa điểm tâm bên Anh 
 
Tiếp tục cuộc hành trình tôi bay qua Luân Đôn. Điều làm tôi bất ngờ đầu tiên là dùng một bữa điểm tâm khác 
nhiều so với bên Mỹ. Thức ăn được dọn ra làm tôi choáng váng! Nào là Bacon và trứng hay là “fry-up” gồm 
những lát bacon mỏng, trứng chiên, xúc xích, đậu, khoai tây chiên, pudding, cà tô mát và nấm chiên với bánh 
mì nướng, và nước cam vắt. Ngoài ra cũng thường có thêm đủ loại gia vị như mứt và ketchup cùng trái cây 
tươi. Theo thói quen, người Anh còn uống nhiều ly trà hay cà phê đen với món ”fry up” nữa. Thật là có quá 
nhiều chất bổ nhưng rất ngon miệng! Ngược lại tôi thấy món ăn trưa ”fish and chips” vừa rẻ, nấu đơn giản 
nhưng không kém phần hấp dẫn.  
 

         
 
Một con đường tiêu biểu của Luân Đôn với xe buýt hai tầng  -   ca bin điện thoại  -  Tower Bridge  -  Lễ thay phiên gác 
ở Buckingham Palace 
 
Tôi còn nhớ có nhờ một người lính cảnh sát cho biết những nhà hàng ngon nhứt thì được ông ta chỉ tới những 
chỗ không bán thức ăn Anh. Tôi đoán vào năm 1958, Luân Đôn còn là thành phố mà người dân vẫn ưa “Thức 
ăn luộc kiểu Anh”. Tuy nhiên, qua thế kỷ 21, nhiều nhà hàng nổi tiếng nhứt thế giới lại tụ tập nơi đây!  
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BELGIUM 
 

      
                  Cửa vào World’s Fair                           Nhiều loại xúc xích “boudin”     và          tôm ăn theo kiểu hàng rong 
 
Đúng 12 giờ trưa ngày 15 tháng 6, 1958, tôi gặp hai anh tôi tại tòa nhà nổi tiếng Atomium của Hội Chợ Quốc 
Tế Brussels. Đã bay năm rồi chúng tôi không được thấy mặt nhau. Trong niềm vui nhộn nhip, chúng tôi ăn 
mừng buổi tái ngộ với bia nổi tiếng của Bỉ Quốc và những món ăn đặc biệt của xứ nầy. 
 

    
       
                    Sole Meunière                         Bít tết chua ngọt nấu với bia                               Chem chep với khoai tây chiên  
 
Nói cho đúng, chính người Bỉ đã chế ra món khoai tây chiên từ năm 1781 
 

        
Cuộc họp mặt của ba anh em chúng tôi tại Bỉ năm 1958.                                                    Atomium 
Từ trái qua phải: Tôi, anh Khương hữu Cân và người anh sanh đôi Khương hữu Quí  
 
 

                             



 

      
                        Tòa nhà triển lãm của Nga                                                     Tòa nhà triển lãm của Hoa Kỳ  
 

                    
                                                                         Phía bên trong tòa nhà triển lãm của Nga 

 
Hai tòa nhà nầy có thể được coi như là biểu tượng của chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ hay ít ra cũng là của 
cuộc chạy đua trên không gian với một mô hình của vệ tinh Sputnik. 
 

                
                       Thảm hoa ở Brussels vào mùa hè năm 1958                                                Pissing boy 
 
Theo huyền thoại, vào năm 1618, đứa bé tỉnh giấc ngủ vì một đám cháy và đã dùng nước tiểu của nó để dập 
tắt đám cháy đó. Nhờ vậy nó đã cứu cung điện của nhà vua khỏi bị thiêu rụi.   
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       Cảnh đi dạo buổi tối để kiếm tiệm ăn tại Brussels    Bánh kẹp của Bỉ    

           
 
Ai lại không muốn đặt chân tới một nơi mang tên là “Hành Tinh Của Bia/Beer Planet”? Tới đây 
tôi mới khám phá ra rằng ở xứ nầy có hai nhóm dân nói hai ngôn ngữ khác nhau: Dutch-
Flemish và tiếng Pháp. 
 
 

 
Hòa Lan 
 

    
    Cung điện nhà vua, Amsterdam                 cho pho mát tại Hòa Lan                          Cánh quạt xoay gió   
 
Điều lôi cuon du khách nhứt trong thời điểm đó là những cánh xây gió từ  thế kỷ 18 được bảo tồn toàn hảo. 
Nay được UNESCO xếp vào loại di sản thế giới. Kinderdijk có tới 19 cánh xây gió được ráp từ năm 1722 tới 
1761. Đây là nơi tập trung số cánh hoạt nầy nhiều nhứt bên Hòa Lan.  
 

    
                                                                                                Viện bảo tàng The Rijksmuseum, nơi trưng bầy nhiều bảo vật   
 
Có thể khẳng định mà không sợ bị sai lầm là mỗi năm có cả trăm ngàn du khách đổ dồn về xứ Hòa Lan để 
chiêm ngưỡng các cánh đồng với những thảm hoa sặc sỡ như trong hình trước khi chúng bị cắt đem bán cho 
các cữa hàng hoa hay siêu thị rải rác trên khắp thế giới. 
 
Ngày đạu làm quen với Amsterdam và những kinh rạch tuyệt đẹp nơi đây khiến tôi có cảm nghĩ như mình 
đang ở Venice bên Ý Đại Lợi vậy. Bạn có thể đi tour hay taxi bằng thuyền để viếng thăm những nơi danh lam 
thắng cảnh kể luôn các viện bảo tàng hay phòng triển lãm nghệ thuật chính trong thành phố. Đôi khi chỉ thả bộ 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dutch_Royal_Palace


trên những đường nhỏ và yên tĩnh chạy dọc theo các kinh rạch tôi cũng đủ thấy hứng thú rồi. Điển hình là khu 
Grachtengordel với vô số những chiếc cầu xinh xắn và các ngôi nhà ngộ nghĩnh xây trong thế kỷ 17. Những 
đường phố cổ kính xây 400 năm về trước cho phép du khách như tôi khám phá vô vàn những kiến trúc tuyệt 
mỹ, các tiệm bán đồ xinh xắn, quán cà phê, khách sạn cũng như các khuôn viên đầy màu sắc.  
 

   
  Vườn “Garden of Europe”                      Đi thăm các kinh rạch ở Amsterdam                               Đê 
 
Tưởng củng nên nhắc lại là phần lớn diện tích của xứ Hòa Lan thấp hơn mực nước biển do đó phải nhờ đến 
những hệ thống đê điều đế chống lụt. Tôi có dịp quan sát công trình xây cất đê điều đáng nể tên là “Delta 
Works.” Dự án khổng lồ nầy được coi là một trong bảy Kỳ Quan của Tân Thế Giới.  
 
Mỗi bữa chúng tôi bàn luận với nhau để chọn đi đường nào, thăm viếng những nơi nào ngoạn mục nhứt, 
thưởng thức những món ăn đặc biệt nào, cũng như nên cắm trại hay nghỉ tại các nhà tư gia cho du khách 
mướn, auberge, quán trọ hoặc B&B…  
 

Cắm trại tại Groningen,  
Hoà Lan, 1958  
Renault Dauphine 
 
Tôi mang theo lều cắm trại 
loại mới từ Nữu Ước qua 
trong khi anh sanh đôi của tôi 
lái chiếc Renault Dauphine 
của mình từ Ba lê tới để 

chúng tôi cùng đi chơi. Tại vùng thấp như Hòa Lan đất thường bị ẩm ướt.  
 

 
Nơi đây, tôi cũng học được cách ăn 
cá trích (herring) độc đáo của người 
dân Hòa Lan là ngửa đầu về phía 
sau rồi cầm con cá đằng đuôi để thả 
vào miệng.  Nếu ăn cách nầy không 
hấp dẫn lắm thì cũng có thể ăn từng 
miếng cắt nhỏ hay làm sandwich có 
tên gọi là broodje haring. 
 

  cách ăn cá trích (herring)                          Số lượng xe máy vượt quá mức  
 
Khi tới Amsterdam bạn còn thấy dân chúng ưa dùng xe máy để đi lại trong thành phố. Số lượng xe máy vượt 
quá mức tưởng tượng. Số xe máy nhiều hơn xe hơi và còn nhiều hơn cả dân số trong thành phố nữa. Điều 
nổi bật, khác hẳn với đa số các thành phố bên Á Châu và Âu Châu, không ai nghĩ tới việc phải khóa xe cả. 
  
Thực lòng mà nói tôi nghĩ nhiều du khách tò mò muốn nhìn trộm qua cửa sổ vào phòng khách trong nhà để 
biết cách dân bản xứ sinh sống ra sao. Bên Hòa Lan, tôi nhận thấy đa số các màn cửa được kéo sang hai bên 
nên người đi ngang qua chỉ cần thoải mái liếc mắt nhìn vào phía trong mà thôi. 
 



                                                 
                                                                                          Nông trại làm pho mát 
 
Ba anh em chúng tôi viếng thăm một nông trại và được người làm việc nơi đó mặc quần áo cổ truyền đón tiếp 
nồng hậu và vén miếng vải che để lộ ra nhiều loại pho mát cho chúng tôi nếm thử. 
 
Khu “Bình Khang”. Tại đây, có đủ thứ liên quan tới tình dục như nhà điếm, tiệm bán dụng cụ sex, viện bảo 
tàng. Những gì tôi được nghe trước đây về khu phố nầy đều đúng. Các phụ nữ thuộc mọi chủng tộc phô 
trương sự hấp dẫn của mình qua khung cửa kiếng có rèm đỏ. Tôi thấy hàng đoàn du khách người Nhut trong 
tay cầm máy chụp hình đổ bộ xuống từ các đoàn xe buýt. Đây là bằng chứng cho thấy khu “bình khang” nầy 
đáng được đến coi nếu không muốn nói là vào thăm bên trong. 
 

                    
                                                                             Khu Bình Khang Amsterdam   
 
Đan Mạch 
 
Gần đây, Đan Mạch được coi là quốc gia có cuộc sống vui vẻ nhứt thế giới. Những điều tôi quan sát được 
thời đó đến nay vẫn còn đúng. Hoàng gia trị vì đất nước nầy thuộc một trong những dòng tộc xưa nhứt đến 
nay. Mỗi bữa, có cảnh thay phiên gác diễn ra tại ngay khu chính của cung điện nhà vua ở. Bức tượng The 
Little Mermaid được tạc dựa theo một truyện thần thoại của Hans Christian Andersen đã trở thành biểu tượng 
được tôn kính nhứt của thủ đô Copenhagen. Nó còn là bức tượng được nhiều người chụp hình nhứt của Đan 
Mạch.  
  

   
Little Mermaid            Cung điện                                    Cảnh thay phiên gác 
 

http://www.amsterdam.info/photos/content/presentation/1448959365-red_light-21_copy.jpg


Tôi có dịp tới xem cung điện Amalienborg Castle, chốn cư ngụ chính thức của hoàng gia. 
Nơi đây không có hàng rào hay tường ngăn để bảo vệ người thủ lãnh quốc gia. Đúng là dấu 
hiệu của một xã hội dân chủ và văn minh. Ở mọi nơi tôi đều thấy xuất hiện các công trình 
kiến trúc và kỹ thuật đep. Đó là lý do tại sao Đan Mạch được coi là xứ sở của đồ chơi có các 
khối lấp ráp mang hiệu Lego.  
 

                       
              Con kinh Nyhavn                                Lâu đài Egeskov Castle, 1554 nay là một công viên   

                        
Vườn Tivoli Gardens 

 
Khu Tivoli Gardens lừng danh thế giới được xây năm 1843 nay đã trở thành một bảo vật quốc gia cũng như là 
một địa điểm thu hút du khách hoặc công viên giải trí tầm cỡ quốc tế. Có thể Tivoli Gardens được xếp  hạng 

đứng đầu ở Âu Châu nhưng tôi nghĩ nó không thể so với  hay Orlando Theme Park được. 
 

    
                               Tivoli Gardens                                 Tivoli Gardens ban đêm              Tòa đô chanh 

 
Dân địa phương cũng ưa thích đến Tivoli gardens để thư dãn cả ngày. Tôi được biết dân Đan Mạch rất tôn 
trọng đời sống riêng tư của nhau - nhứt là tại các thành phố lớn như Copenhagen.  Sau chuyến viếng thăm 
quốc gia nầy, tôi học hỏi được một điều là không dễ gì làm người bản xứ mất sự điềm tĩnh của họ. Khi có ai 
làm họ bực mình, họ sẽ nói cho người đó biết một cách bình tĩnh và điềm đạm. Nếu bạn nghe ai phát biểu ý 
kiến thẳng thắn, bạn không nên ngạc nhiên. Người dân ở đây không có thói quen nói ngọt để lấy lòng người 
khác. Ngược lại họ tin là sự thực lòng là thái độ tốt nhứt. Nếu bạn hỏi ai câu gì thì bạn hãy chờ đón một câu 
trả lời thực tình.              
 
Ẩm thực: Tôi được thưởng thức những món địa phương tại nước nầy: gravlax, một món ăn thông dụng của 
miền Scandinavia là cá hồi tươi ướp muối, thìa là và đường; món thịt viên ăn với cải bắp ngâm dấm, khoai tây 
và củ dền; bánh pancake viên kiểu Đan Mạch; dâu Nordic ligonberries và cloudberries.   
 



Na-Uy 
 
Từ Đan Mạch chúng tôi lái xe lên phà Frederikshavn để đi Oslo.  
      

   
Tòa thị sảnh và cửa biển ở Oslo               Cung điện hoàng gia                    Trung tâm giải Nobel Hòa Bình 

 
Thức ăn thịnh hành nhứt tại đây là cá hồi nướng. Kỹ nghệ đánh cá tại nước nầy thật quan trọng. Món “stick 
meat” nổi tiếng là xừơng trừu ướp muối, xấy khô rồi hấp dùng củi cây phong (birch). Xúc xích của Na Uy được 
ăn với loại bánh phòng làm với khoai tây và bột. Tôi có cơ hội nếm thử steak cá voi loại blue whale. An vào thì 
hoàn toàn khác cá nhưng lại giống thịt bo steak! Nghề săn cá voi đã thành truyền thống lâu đời tại vùng 
Scandinavia. Như vậy nếu không hiểu căn nguyên hay lý do khiến dân tộc khác làm điều gì ta không nên lên 
án hay chỉ trích họ. Ở Na Uy, chúng tôi lái xe du ngoạn khứ hồi Oslo-Bergen. Dọc theo xa lộ đi giữa thiên 
nhiên để tới Đại Tây Dương, chúng tôi chiêm ngưỡng được hằng hà sa số các con suối nằm bên núi, nhiều 
vịnh fjords và các nhà thờ Thiên chúa giáo xây bằng gỗ thuộc thời Trung cổ. 
 
 

   
Con suối nằm bên núi  Fjord Trolltunga cách Bergen 190 cây số    Nhà thờ Heddal xây bằng gỗ thế   
                                                                                        kỷ 13 được tân trang 

 
Nhà thờ Borgund Stavkirke bằng gỗ    
Tørrfisk, cá tươi được phơi khô 
ngoài trời 
  
Tôi có thể quả quyết rằng nhiều 
điều tôi thấy được ở Na Uy 60 
năm trước đến nay vẫn còn y như 
vậy. Nhà thờ Borgund Stavkirke 
tại Laerdal là nhà thờ duy nhứt 

xây bằng gỗ năm 1150 vẫn còn giữ được nguyên ven từ thời Trung Cổ tới giờ. Tại Na Uy, có một thức ăn bắt 
nguồn từ thế kỷ 12 và được nhiều người biết đến tên là Tørrfisk. Đó là món cá cod, haddock or Pollack tươi 
được phơi khô ngoài trời. Còn thứ rượu akevitt (nước của sự sống) của xứ nầy cũng rất thạnh hành trong 
vùng Scandinavia.  
 



              
Thành phố Bergen đã trở thành một di sản văn hóa của dân chúng Na Uy và đã  
được UNESCO ghi vào Danh Sách Di Sản Của Thế Giới. Chợ cá ở Bergen  

 

                    
                                   Cảnh chợ trời                Thức ăn nổi tiếng được dân chúng ở Bergen ưa thích 
 
Chợ Cá độc đáo ở Bergen là một trong những chợ họp ngoài trời được nhiều du khác tới thăm viếng nhứt khi 
đặt chân tới Na Uy. Điều được người ta ưa chuộng mỗi khi tới đây là mua tôm luộc còn nóng hổi để ăn ngay 
tại sạp bán hàng bên cửa biển. 
  
Thụy Điển 
 
Gĩa từ Oslo, chúng tôi lên xe hướng về thành phố Stockholm. Việc đầu tiên chúng tôi phải làm khi qua biên 
giới vào Thụy Điển là đổi từ lái xe bên phải qua lái xe bên trái. Mãi đến ngày 3 tháng 9 năm 1967 Thụy Điển 
mới đổi qua lái xe bên phải.  
 

   
    Quang cảnh Stockholm                          Tòa thị chánh Stockholm    Lâu dài Drottningholm, di sản thế giới của UNESCO  
 
Tòa lâu đài xây trong thế kỷ 17 nầy nay được chọn làm nơi cư ngụ chánh thức của Hoàng Gia Thụy Điển. 
Viện bảo tàng Vasa Museum là nơi tàu chiến Vasa được trưng bày. Chiếc tàu này được hạ thủy vào năm 
1628 và được coi là niềm hãnh diện quốc gia mang ý nghĩa lịch sử của Hải Quân thuộc Đế Quốc Thụy Điển. 
Nó chìm trong chuyến hải trình đầu tiên nhưng được vớt lên sau đó. Dưới mắt dân chúng xứ nầy, đây là một 
kỳ công về kỹ thuật lớn lao nhứt của nhân loại. Hay ít ra là của thời Trung Cổ. 
 
Trong chuyến viếng thăm Thụy Điển tôi học hỏi được vài điều thú vị. Khi ở đó ta không nên nói đến đội hockey 
chơi trên băng của Phần Lan mà phải luôn luôn ủng hộ đội hockey của Thụy Điển. Chấm hết. Đây là chọn lựa 
an toàn nhứt trừ khi bạn muốn khởi sự một cuộc tranh cãi. Dân Phần Lan và Thụy Điển đã chia sẻ với nhau 
một mối liên hệ lịch sử dài và phức tạp. Nếu là người ngoại quốc thì không nên đụng chạm tới điều nầy. 
Người Thụy Điển ham vui nhưng không đi quá trớn đến đỗi làm phiền người khác. Bạn có nhớ tới những tên 
hay gây tranh cãi tại các quán nhậu chứ? Ở xứ sở nầy bạn sẽ không bao giờ gặp loại người đó cả. 
 



Tôi còn học được rằng những biểu lộ mạnh bằng cử chỉ hay điệu bộ là cách dễ làm dân bản xứ bực bội nhứt. 
Nếu bạn nói quá to để người ngồi bàn bên cạnh nghe được bạn có thể bị người khác khiển trách một cách 
nhẹ nhàng rồi.  

 
Viện bảo tàng Vasa Museum         
Ngôi thánh đường xây năm 1080 của 
Thụy Điển được viếng thăm nhiều nhất 
 
Ẩm Thực: "Smorgasbord," có nghĩa là 
một hình thức ăn theo kiểu buffet của 
người Thụy Điển. Họ dọn ra đủ loại 
thức ăn khác nhau như hors 
d'oeuvres, thịt lạnh hay nóng, cá xông 

khói hay ngâm dấm, pho mat, xà lách, và gia vị. Món cá trích (herring) ngâm dấm được trưng bày ngay chính 
giữa. Tưởng cũng nên nói thêm là người Thụy Điển thích ăn loại tep đồng có càng to (crayfish). Có những 
người trong chúng ta mê sô cô la. Còn dân Thụy Điển lại ưa món cá herring ngâm dấm. Cá xông khói như cá 
thu, lươn và cá hồi cũng được họ ưa chuộng. Những tiệm xông khói nằm dọc theo bờ biển có bán những món 
đặc sản cá bắt được và xông tại chỗ nữa.   

 
Smorgasbord   
Thức ăn đã lên mùi  
 
Thói quen ăn món cá Surstromming khởi sự 
vào thế kỷ 16. Món cá trích, herring bắt từ Biển 
Baltic ngâm chua là một nghệ thuật ẩm thực 
làm người dân bản xứ lẫn du khách phải rùng 
mình mỗi khi phải đối đầu với nó – Đây là một 
lối ăn truyền thống không mấy thơm tho. 
Thường thì người ta ăn món nầy ngoài trời vì 

cái mùi vừa mạnh vừa hôi giống như trứng thúi hay nước ống cống của nó. Tôi không dám mạo hiểm nếm thử 
món nầy.  
 
Trên chuyến phà đi tới Phần Lan, tôi gặp một vị giáo sư trung học người Mỹ đã dạy được hai năm ở Thụy 
Điển và ông ta cho tôi biết như sau: đa số dân nước nầy thuộc giai cấp thượng lưu và xứ họ có một hệ thống 
an sinh xã hội đứng đầu thế giới. Nếu ai có ý định cai rượu thì nên đến thăm viếng quốc gia nầy. Còn như nếu 
bạn ưa uống rượu thì nên mua trữ thật nhiều rượu miễn thuế trên đường đi tới Thụy Điển. Các trạm bán xăng 
và tiệm bán hàng địa phương bị cấm không được bán rượu chát hay rượu mạnh. Nhằm mục đích kiểm soát 
việc uống rượu trong nước, chánh phủ Thụy Điển đã thiết lập một hệ thống bán rượu đặt tên là Systembolaget 
trong năm 1955. Các cửa tiệm nầy được trao độc quyền bán rượu lẻ: Đó là nơi duy nhứt bạn có thể mua rượu 
chát, rượu mạnh hay bia có nồng độ trên 3.5 phần trăm.  
 
Nghệ thuật xếp hàng mua đồ đạt mức tuyệt hảo tại đất nước nầy. Ở Thụy Điển không có việc tranh giành 
đứng trước người khác. Dù ở nhà bưu điện, tiệm bán thuốc tây, Systembolaget hay quầy bán pho mat trong 
siêu thị, ai ai cũng phải lấy một phiếu đợi, đứng xếp hàng để chờ tới phiên mình. Mọi việc đều thật trật tự đâu 
vào đó.  
 
Phần Lan 
 
Chúng tôi chọn đi phà trong 11 giờ đồng hồ ban đêm từ Stockholm để tới Turku của Phần Lan bên bờ biển 
Baltic. Chuyến đi khá thoải mái và nhiều tiện nghi. Có người nói cho chúng tôi hay trong thời Thế Chiến Thứ 
Hai, vùng biển  nầy rất nguy hiểm vì sự có mặt của các tàu ngầm loại U2 của Đức Quốc Xã! Trước đây Phần 
Lan thuộc về Thụy Điển trong gần 700 năm - từ 1150 tới Cuộc Chiến Phần Lan năm 1809. Sau đó, xứ nầy trở 
thành lãnh thổ tự trị của Nga với danh xưng là Grand Duchy of Finland. Từ ngày Phần Lan dành lại độc lập 
năm 1917 hai nước Phần Lan và Nga đã duy trì một mối hợp tác song phương đặc biệt. Chúng ta không nên 
so sánh Phần Lan với những quốc gia khác nhứt là với Thụy Điển. Hơn nữa cũng nên tránh bắt chuyện với ai 
bằng những câu hỏi như trước kia Phần Lan có phải là một nước cộng sản như nước láng giềng Nga hay 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Duchy_of_Finland


không? So sánh như vậy chẳng khác gì so sánh người công giáo với người tin lành cả. Mối liên hệ giữa Phần 
Lan và Thụy Điển về số lượng cũng như phẩm chất trên đa số lãnh vực có phần đặc biệt hơn so với mối liên 
hệ ngoại giao của hai quốc gia nầy với những nước khác trên thế giới. Tiếng Thụy Điển giữ vị trí đặc biệt ở 
Phần Lan trong khi dân Phần Lan là nhóm thiểu số lớn nhứt tại Thụy Điển ước lượng khoảng 675.000 người.  
 

Khu Chợ, Tòa Thị Chánh và nhà thờ lớn Lutheran Tuomiokirkko  
 
Từ Thụy Điển đi vào lãnh thổ Phần Lan tôi lại phải đổi sang lái 
xe bên phải. Tôi cũng biết thêm là trong tiếng nói của dân 
Phần Lan, danh từ Suomi có nghĩa là Phần Lan. Có lẽ cũng vì 
thế mà nhiều đường phố ở Helsinki mang cả hai thứ tên Thụy 
Điển và Phần Lan. Đặc biệt hơn nữa, tôi còn nhìn thấy những 
tấm bảng đề chữ: “Trường học dành cho người Thụy Điển mà 

thôi” trong năm 1958!  
 

   
Nhà thờ lớn LutheranTuomiokirkko 1852     Nhà thờ lớn Uspenski   Sân vận động Olympic 
 
Tôi có dịp viếng thăm ngôi nhà thờ lớn thật uy nghi Uspenski Eastern Orthodox Cathedral tại Helsinki xây cất 
để tưởng niệm Nga hoàng  Alexander II cũng là  hoàng đế của Phần Lan trong thế kỷ thứ 19. Đây là ngôi nhà 
thờ Chính Thống Giáo lớn nhứt tại Tây Âu. Những cơ sở kiến trúc ngoạn mục ở Helsinki có làm tôi ngỡ 
ngàng. Sân vận động Olympic lâu đời và tráng lệ nầy được xây trong thập niên 1930 nhưng mãi đến thập niên 
1950 mới được xử dụng để tổ chức Thế Vận Hội thời đó. Lối kiến trúc trông thật đơn giản nhưng lại hiện đại. 
Một phần cũng nhờ thiết kế kiểu art deco của nó. Phần còn lại là nhờ việc xử dụng tới mức tối thiểu không 
gian và đường nét mà tòa nhà nầy có vẻ như vừa mới được xây xong. Nơi nầy được bảo trì hết sức chu đáo. 
Đây là chứng cớ hùng hồn cho thấy thái độ của người dân Phần Lan muốn giữ gìn, duy trì những gì đẹp và 
hữu dụng. Ngọn tháp trước kia sáng rực nhờ ngọn lửa thiêng của Thế Vận Hội nay lại lôi cuốn dân chúng với 
nét trẻ trung vượt thời gian của nó!  
 
Khí hậu khắc nghiệt của đất nước khiến cho rau cải và trái cây không trồng được trong chín tháng mỗi năm 
nên loại thực phẩm chính dân chúng dùng là củ rễ (mới đầu là cây củ cải rồi sau nầy là khoai tây) và bánh mì 
làm bằng lúa mạch màu sậm. Thực đơn của những nhà hàng ở Phần Lan thường có ghi loại smorgasbord 
của vùng Scandinavia. Điều khá ngộ nghĩnh là chính tại Helsinki mà người ta kiếm được những tiệm ăn Nga 
ngon nhứt thế giới. 
 

   
Pháo đài Suomenlinna               .  Kiểu muỗng nỉa hiện đại của Phần Lan    có nhiều đóng góp  
          cho thời trang và kiến trúc 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Marimekko_logo.png


Pháo đài được người Thụy Điển xây trong hạ bán thế kỷ 18 trên một số hòn đảo nằm tại hải cảng của 
Helsinki. Chúng tiêu biểu cho lối kiến trúc quân sự bên Âu Châu thời đó. Công ty iittala nổi tiếng hoàn cầu khởi 
thủy là một xuởng làm kiếng vào năm 1881. Trong thời điểm sơ khai của phong trào hiện đại và thực dụng 
thuộc hai thập niên 1930 và 1940, công ty Phần Lan nầy bắt đầu phát triển. Tới nay, công ty đi tiên phong 
trong ngành thiết kế nội thất, vật dụng cho phòng ăn và nhà bếp. Những sản phẩm của họ đem lại vẻ mỹ thuật 
thực dụng cho cuộc sống hàng ngày qua những thiết kế vượt thời gian, tính chất hài hòa và phẩm chất 
thượng thặng trong sản phẩm của họ. Ngày nay  và  là hai tên hiệu quen thuộc với 
quần chúng trên thế giới. 
 
Khi còn ở Helsinki, tôi làm đơn xin visa đi viếng thăm Saint Petersburg chỉ cách chỗ tôi ở 244 dậm Anh. Tuy 
nhiên, thủ tục phía chánh phủ Nga đòi hỏi bảy ngày mới làm xong. Tôi không biết làm gì trong suốt thời gian 
nằm chờ ở Helsinki nên quyết định quay trở lại Đan Mạch để tiếp tục cuộc hành trình đi Đức Quốc.  
 
Nước Đức 
 
Vùng Bavaria có thành phố Munich nổi tiếng thế giới về nghệ thuật làm bia trong nhiều thế kỷ và về ngày lễ ăn 
mừng bia như Octoberfest. Dân Đức mua bia từng lít một! Để bảo vệ cho sự tinh khiết của bia, luật lệ ban 
hành năm 1487 chỉ cho phép dùng ba chất khi cất bia: nước, lúa mạch, và hốt bố (hops). Tôi cũng vui thích khi 
đặt chân tới thành phố Munich, một thành phố rất biết hưởng đời. Khi người dân ở đây làm bất cứ việc gì, họ 
cũng làm thật quy mô. Như bia chẳng hạn.  
 

   
Marienplatz ở Munich, Bavaria,                 Bia và Thức ăn                        Phụ nữ và tám ly cối chứa 1 lit bia mỗi ly (steins) 
 

         
                        Bratwurst                                  Sauerkraut (Dưa bắp cải chua)     Pickled Eisbein với Sauerkraut 
                                         

Lentils und spätzle (món “nouille” 
điển hình miền Nam nước Đức). 
 
Pretzel Münchner Weißwurst, xúc 
xích miền Bavaria 
 
Không gì tiêu biểu cho món ăn 
thuần túy miền Nam Đức Quốc 
như một bánh pretzel mềm còn 
nóng hổi vừa lấy ở lò nướng ra. 
Ba anh em chúng tôi được 
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thưởng thức những món trên tại một nhà hàng nổi trên dòng sông Rhine trong vùng Cologne uống với rượu 
chát trắng riesling tuyệt vời của Đức.  
 

   
   Nha hàng bán bia Pschorr                                 Dòng sông Rhine                            Dòng sông Rhine và Moselle ở Coblentz 
 
Đứng ngắm nơi hợp lưu của hai dòng sông Rhine và Moselle tại Coblentz tôi cũng thấy muon bõ công đi tới 
đó rồi. Nhấm nháp rượu chát trắng Riesling thứ thiệt quả là tuyet voi! Ở mỗi khúc quanh của con sông Moselle 
tôi ngỡ ngàng thấy những lâu đài cổ kính không ngưng xuất hiện ra trước mắt mình.  
 

                    
                              Nhà thờ lớn ở Cologne                   Nhà thờ lớn Frauenkirche và Tòa thị chánh ở   Munich 
 
Thành phố nầy là nơi sản xuất Eau de Cologne có hương thơm đặc biệt lừng danh thế giới từ năm 1792. 
 
 
Áo Quốc 
 

                    
          Toàn cảnh thành phố Salzburg với pháo đài 

 
Thành phố Salzburg nơi nhạc sĩ Amadeus Mozart ra đời trong thế kỷ 18 cũng là nơi nhiều lễ hội được tổ chức 
quanh năm để lôi cuốn du khách.  
 
  



    
Căn nhà số Getreidegasse 9 nơi Mozart ra đời  Nơi cư ngụ của gia đình Ông từ năm 1773   Tòa thị sảnh của Vienna 
hay còn gọi là Rathaus 
 

  
Nhà thờ lớn St Stephen                       Tòa lâu đài Hofburg là cung điện cũ của hoàng gia tại trung tâm Vienna 

 
Tháng 9, 1958 một phần của lâu đài Hofburg được mở rộng để tổ chức các hội nghị cho công chúng tham dự. 
  

    
1.Goldenes Dachl - địa danh nổi tiếng ở Innsbruck 2.Công viên Mozartplatz với bức tượng của Mozart 3. Nhà hát lớn 
ở Vienna 
 
Vienna có nhiều tượng đài đến nỗi làm tôi liên tưởng tới thành phố Ba Lê và nổi tiếng về cà phê, bánh ngọt 
của cũng như nhiều kiến trúc cổ kính. Mới đây, trong bốn năm liên tiếp, Vienna được bầu là thành phố có 
phẩm chất cuộc sống đứng đầu thế giới, vượt mặt các thành phố ở Thụy Sĩ, Đan Mạch, và Hoa Kỳ. Việc xếp 
hạng do công ty tham vấn Mercer thực hiện. Điều nầy làm tôi ngạc nhiên vì tôi đã sống trên 40 năm ở San 
Francisco. Vốn có sẵn “văn minh cầm đũa” trong máu, tôi thấy thành phố của tôi hấp dẫn hơn nhiều vì những 
lý do như khí hậu ôn hòa, không khí trong lành, nhà hàng cấp hạng quốc tế, viện bảo tàng, hội chợ cộng đồng, 
lễ hội âm nhạc, giới có học đông đảo, và một nền kinh tế có k ỹ nghệ cao với những công ty quoc te như 
Google, Yahoo, Facebook, HP, Intel, Cisco, eBay, Oracle, Netflix, Apple… 
 



 
Thụy Sĩ 
 

 
Đối với tôi, khi mới đặt chân tới Thụy Sĩ, tôi có cảm tưởng như dân xứ nầy tính tình hiền lành nhưng có mặc 
cảm tự cao rõ rệt. Trong hơn 675 năm, họ đã bảo toàn được nền độc lập của đất nước họ – một thành quả 
không dễ làm cho một quốc gia nằm giữa Châu Âu. Vào niên khóa 1948 khi còn học ở Lycée Yersin trên Đà 
lạt, giáo sư địa dư người Pháp của tôi là ông Convert đã dạy tôi nhiều điều như sự khác biệt giữa lá cờ của 
Thụy Sĩ và của Hồng Thập Tự;  việc dân chúng xứ nầy nói ba thứ tiếng Đức, Pháp và Ý; Sô cô la lừng danh 
của Thụy Sĩ; pho mat; đồng hồ; chuông đeo cho con bò; con dao canif nhiều lưỡi của quân đội; kèn 

alphorn…điều cuối nhưng không kém phần quan trọng là Giáo Hội Tin 
Lành ở Genève do một người Pháp tên Jean Calvin thành lập năm 1536. 
 
Giờ đây,  khi tới xứ nầy lần đầu, tôi được chiêm ngưỡng vòi nước nổi 
tiếng  “Jet d’Eau” nằm giữa hồ Genève cao hơn 150 thước. Cái vòi nước 
cao đến đổi trong chuyến bay Pan Am tôi đáp sau đó đi từ Ba lê qua 
Milan tôi nhìn thấy nó qua cửa sổ của máy bay.  
 
Vòi nước trên hồ Genève” 
 
Trong dịp đi tour ở Lausanne tôi còn được nếm 

thử món fondue làm với pho mat Thụy Sĩ. Khi ăn món nầy ta xam bánh mì được cắt 
thành những mieng nhỏ rồi nhúng vào một nồi tráng men có tên đặc biệt là “caquelon” 
chứa pho mat Gruyère và Emmenthaler đã nấu chảy rồi đưa vào miệng.  

                Món fondue Thụy Sĩ  
 
Lối sống ở Thụy Sĩ, cũng như pho mat của xứ nầy, chịu nhiều ảnh hưởng của các nước lân bang như: Pháp, 
Đức, Áo, và Ý. Kết quả là các đặc sản của các nước láng giềng đã bị pha chế cho hợp với khẩu vị của dân 
bản xứ. Với phong trào du lịch toàn cầu, người Thụy Sĩ đã dựa vào nghệ thuật nấu nướng của Tàu để chế 
biến ra những món ăn mới lạ nhưng ít dùng gia vị hơn.  
 
Tôi nhận xét thấy sự phân chia giai cấp tại đây không rõ rệt lắm. Thành phần trung lưu đông đảo hơn cả và 
việc họ chuyển từ giai cấp nầy qua giai cấp khác không mấy khó khăn. Không giống như ở Nữu Ước, việc phô 
trương tiền của không được khuyến khích nhưng ngược lại dấu hiệu của sự nghèo khó lại bị coi là đáng hổ 
thẹn. Nhiều người làm như muốn che dấu tình trạng giàu nghèo của mình. Trong việc giao dịch người ta tôn 
trọng sự nhân ái và lễ độ. Tại những tiệm bán hàng nhỏ, chủ và khách thường lập đi lập lại lời cảm tạ nhau.  
 
 

   
                Kèn alphorn                                                       Zurich      Sô cô la 
 
Sô cô la được sản xuất ở Thụy Sĩ từ thế kỷ thứ 17. Người lính Thụy Sĩ được biết tới vì tinh thần kỷ luật và 
lòng trung thành của họ. Họ còn nổi tiếng về  cách dung những chiến thuật mới lạ như pike square là đội ngũ 
hình vuông của lính cầm giáo. 
  



   
              Nhà thờ lớn ở Lausanne          Đức giáo hoàng Pie XII             lính gác Thụy Sĩ 
  
Thời nay, lính bảo vệ Đức Giáo Hoàng được gọi là Đội Cận Vệ Thụy Sĩ của Đức Giào Hoàng. Họ trú đóng tại 
thành Vatican ở Rome và nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng. 
 
Ý Đại Lợi 
 
Từ xứ Thụy Sĩ trầm lặng tôi di chuyển qua một nước Ý Đại Lợi sống động. Dân chúng nơi đây nói chuyện 
bằng tay chân nhiều và cuộc sống của họ có vẻ như đượm chất cảm hứng. Thức ăn Ý làm như mời gọi nhiều 
hơn. Nói về an ninh thì không sao bằng ở những nước miến bắc được. Chính tôi đã là nạn nhân điều nầy. 
Trong lúc chọn mua đồ kỷ niệm, tôi khám phá mình đã bị lấy cắp hộp quà thật đẹp đựng mấy cái cà vạt lụa 
vừa mua ở tiệm bên cạnh. Khi đi bộ, tôi thường thấy những tấm bảng cảnh cáo “coi chừng kẻ móc túi” - một 
điều khó mường tượng có thể xảy ra ở những nước Bắc Âu. Đây đúng là sự khác biệt giữa tính tình dân 
Anglo Saxon và người dân gốc Latin.  
 

                       
                            Colosseum ở Rome                                                                  Nhà thờ lớn ở Milan  
 
Ý Đại Lợi là quốc gia có nhiều nơi đuợc UNESCO liệt vào danh sách những di sản thế giới nhứt. Chỗ nào 
cũng thấy tác phẩm nghệ thuật hay tượng đài mỹ lệ. Các thành phố như Rome, Venice và Florence lừng danh 
thế giới về nghệ thuật. Rất tiếc vì thời giờ hạn hẹp, tôi chỉ có thể chọn một số ít nơi để thăm viếng mà thôi.  
 

 
Basilica di Santa Maria del Fiore ở Florence 

 



   
      Venice     Phong cảnh chung của thành phố Assisi 

 
Thành phố Assisi là nơi chôn nhau cắt run của thánh St. Francis, người sáng lập giòng tu Franciscan vào năm 
1208. Assisi còn là thành phố chị em của San Francisco bên Mỹ. 
  
 

    
                          
                    Tháp Pisa                            Thức ăn Ý:  Pizza Margherita, spaghetti alla carbonara, gelato và espresso 

 
 
Không như ở những xã hội sống vội vã, bên Ý, dân chúng giữ thái độ tà tà và thư 
dãn nhứt là trong các bữa cơm. Tôi rất chuộng món fettuccini với nước xốt và xà 
lách cà chua xanh vào mùa hè. 
 
 
            
Tôi còn nhớ ở Ý, người ta rất ưa chọn Gelato, tiramisu và nhiều loại bánh ngọt 
khác để ăn tráng miệng. Nghệ thuật nấu nướng của Ý chịu ảnh hưởng xâu đậm 
của ẩm thực miền Địa Trung Hải nên dùng nhiều mì ống, cá, trái cây và rau. Đặc 
tính nổi bật của nó là sự đơn giản và tính đa dạng. 
  
 

 
Trở Lại Ba Lê  
 
Rốt cuộc tôi đã hoàn thành chuyến du lịch nhiều mệt nhọc dài 15.000 km vòng quanh Tây Âu. Vì hơi đuối sức, 
tôi quyết định “nằm nhà” để nghỉ ngơi và vui thỏa với “Thủ Đô Ánh Sáng” trước khi đáp chuyến bay PAN AM 
về Sài gòn.  Tôi đi kiếm vài bạn cũ học ở Lycée Yersin trên Đà Lạt đang đi học bên Pháp lúc đó. Một trong 
những bồ tèo của tôi là anh Vĩnh Mậu sau nầy trở thành một khoa học gia xuất sắc về nguyên tử học ở 
Université de Paris. Anh đưa tôi đi dùng cơm tại nhà hàng đặc biệt “Au Cochon de Lait » gần nhà thờ lớn 
Notre Dame de Paris. Các món ăn họ nấu thật đặc sắc. Vào ban đêm, tôi cảm thấy khoan khoái đi tản bộ dọc 
theo bờ sông Seine ngắm nhìn những chiếc “bateaux mouches” hay ngồi bên những quán cà phê ngoài trời 
và quan sát những du khách mặt mày hớn hở đến thăm Ba lê trong mùa hè.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisi
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Assisi
https://en.wikipedia.org/wiki/Franciscan
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://en.wikipedia.org/wiki/Pizza_Margherita
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbonara
https://en.wikipedia.org/wiki/Gelato
https://en.wikipedia.org/wiki/Espresso
https://en.wikipedia.org/wiki/Gelato
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiramis%C3%B9


      
    Kinh Đô Ánh Sáng      Quán cà phê trên đại lộ St. Michel khu Quartier Latin                  quán cà phê gần sông Seine 
 

   
 Sông Seine và tàu bateau mouche      Quang cảnh đường phố 
 

  
Le Louvre và “glass pyramid” gây nhiều tranh cãi do kiến trúc sư I.M. Pei học ở MIT vẽ 

 

        
                          Đại giáo đường Sacré Cœur                                                                 Arc de Triomphe 



                
Viếng Chateau de Versailles với anh Năm Khuong Huu Can từ Saigon qua 1958 

 
Anh sanh đôi của tôi là Khương hữu Quí đã sang du học tại Ba Lê từ năm1951. Anh đậu xong bằng dược sĩ 
vào năm 1956 và quyết định học thêm lấy bằng Tiến sĩ về khoa học. Anh tiếp tục sống trong appartement đầy 
đủ tiện nghi của chị Ba Khuê trong khu Parc Montsouris. Hai anh em tôi thường cùng nhau thưởng thức 
những món ăn đặc biệt của Pháp uống kèm với rượu chát ngon.  
 
Tôi còn nhớ tối nọ chúng tôi cùng đi trên một con đường tối như mực và yên tĩnh. Khi chúng tôi bước vào nhà 
hàng duy nhứt trong khu phố thì bất ngờ thấy bên trong đèn sáng trưng và chật ních khách hàng ăn nói vui vẻ. 
Nơi đây họ chuyên nấu món thận và chúng tôi trải qua một bữa ăn tối khó quên. Ngày thường chúng tôi đi tới 
những quán người Pháp gọi là “bistros du coin” để thưởng thức các món như Pâté de campagne, Escargots à 
la Bourguignonne, Grilled steak với khoai tây chiên và sauce Béarnaise, Cassoulet đậu trắng hầm với xúc 
xích, thịt heo, Confit de mouton hay de canard, Magret de canard au poivre vert, Pêche Melba, Tarte aux 
poires uống cùng rượu Calvados. 
 

           
 
Đương nhiên chúng tôi phải lấy thuyền bateau mouche trên dòng sông Seine để đi ngắm Ba Lê ban đêm.  
………………. 
 
Sau khi đã nghỉ mệt, tôi lên máy bay PAN AM tiếp tục cuộc hành trình để về bên nhà từ Paris ghé qua Milan, 
Athens, Cairo, Teheran, Bombay, New Delhi, Calcutta, Rangoon, Bangkok, Phnom-Penh và cuối cùng là về 
đến Sài gòn! 
 
 
Hy Lạp 
 
Khi tôi tới Athens, thành phố nầy bụi bậm, ồn ào và kẹt xe lắm. Lúc đó người Hy Lạp đang sửa sang thành 
phố của họ để sửa soạn đón tiếp khách du lịch đến từ bốn phương.   
 
Tôi mải miết ngắm nhìn di tích đổ nát Parthenon được coi là biểu tượng lâu đời của Cổ Hy Lạp và nền dân 
chủ của Athens. Người ta cũng xem đây như một trong những di tích văn hóa quan trọng nhứt của nhân loại.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Parthenon


                    
                                                    Đồi Acropolis                                                                    Parthenon 
 

                    
                                Điệu nhẩy cổ truyền của Hy Lạp                Đền thờ thần Zeus ở Athens 
 
Người sinh viên bạn của tôi ở Lafayette tên là Tony Antonopoulos có nhờ tôi đến thăm bà mẹ của anh khi tôi 
ghé Athens. Tôi được gặp bà và kể cho bà nghe đời sống của chúng tôi ở Lafayette College. Bà và cô con gái 
đưa tôi đến một tiệm ăn được người địa phương ưa chuộng để thưởng thức món ăn địa phương như mực 
nướng và thịt trừu nướng. Ngoài ra tôi còn được nếm thử những món đặc biết khác như Dolmades (lá nho goi 
thịt nhồi), Moussaka (cà tím nấu trong nồi bằng đất với thịt trừu bằm, quế, rượu chát đỏ và dầu ôliu), Calamari 
(khoanh mực ống tẩm bột chiên) hay htapodia (bạch tuộc, octopus), Horiatiki (Xà lách hy lạp gồm: pho mat dê, 
cà chua, dưa leo, ớt xanh, ôliu Kalamata đen và dầu ôliu tươi). Tôi còn được làm quen với loại rượu mạnh 
Ouzo có vị hồi pha với nước. 
 

                
                          Xà lách kiểu Hy Lạp với pho mat dê                    Thịt trừu nướng 

 
Tôi được người bản sứ cho biết họ thường ăn thịt trừu tại đất liền và thịt dê trên các đảo. Họ nướng thịt trên 
than hoặc củi hồng hay chôn sâu dưới đất với than hồng. 



           
                   Bạch tuộc phơi ngoài trời trước khi đem nướng        Bạch tuộc ướp  
 
Theo lịch sử, nghệ thuật nấu ăn của Hy Lạp là cha đẻ của nghệ thuật nấu nướng Phương Tây. Nó lan đi từ La 
Mã cổ xưa tới khắp nơi bên Âu Châu và xa hơn nửa. Đặc điểm của nghệ thuật nầy là cách nấu đơn giản với 
bộ ba chính/"Mediterranean triad" là bột mì, dầu ôliu và rượu. Còn thì dùng ít thịt nhưng nhiều cá hơn.  
 
Tôi lên xe buýt đi Corinth để chiêm ngưỡng di tích ở đó. Tại một ngôi nhà thờ nhỏ, tôi ngỡ ngàng khi được cho 
coi một cuốn Kinh Thánh đã có cách nay hơn 1.000 năm được bảo tồn kỹ càng trong một hộp kiếng.  Điều nầy 
có được là nhờ khí hậu rất tốt trong vùng. Người ta đem nho ra phơi khô dọc hai bên đường xe chạy. Tôi học 
hỏi được trong chuyến đi rằng Hy Lạp là cái nôi của nền văn hóa Tây Phương và chủ thuyết dân chủ. Người 
Hy Lạp xa xưa cũng tạo ra ý niệm chân thiện mỹ ảnh hưởng xâu xa đến nền nghệ thuật của phương Tây. 
 

               
                        Đền thớ tại Corinth                   Nho khô lâu đời nhứt thế giới ở Corinth 
 

 
 
Một điều mới lạ nữa với 
tôi: Chữ Vạn trong văn 
hóa Hy Lạp đồng nghĩa 
với sự may mắn và vũ 
trụ. Về sau nó còn tượng 
trưng cho Phật Giáo. Qua 
mấy ngàn năm của lịch 
sử loài người, nhiều văn 
hóa cũng tôn trọng và 
quý mến biểu tượng nầy. 
Trong thế kỷ 20, Hitler và 
Đức Quốc Xã xoay 
ngược chữ Vạn của Phật 
Giáo để dùng vào mục 
tiêu xấu xa và ma quái 
của mình.  
 


