LÂU ĐÀI TÌNH YÊU (Love Castle)
Ngọc Hạnh
Vùng Hoa Thịnh Đốn năm nay được nhiên nhiên ưu đãi, mùa Đông chỉ có vài trận tuyết nhỏ so với những
năm trước. Tháng 2 có ngày đến 60 độ F, nắng vàng tươi và ấm áp như mùa Xuân. Tháng này trong siêu thị
những hộp kẹo bánh hình trái tim bày la liệt và nơi bán hoa cũng đính kèm cái thiệp nho nhỏ có hình trái tim
trên các châu hoa xinh đẹp.Thiên hạ chuẫn bị cho ngày Lễ Tình Yêu (Valentine) sắp đến, ngày 14/2.
Nói đến Lễ Tình Yêu tôi nhớ anh chị Thuần, Ray ở Ottawa, bạn của nhà tôi đã đưa cô bạn và tôi viếng Lâu
Đài Tình Yêu ở Heart Islands, vùng Ngàn Đảo (Thousand Islands). Lâu đài tráng lệ, cổ kính và rộng lớn có
nhiều khách đến viếng thăm thuộc mọi lứa tuổi, và quốc tịch khác nhau. Từ Ottawa anh chị lái xe đến vùng
Ngàn Đảo cách nhà khoảng 2 tiếng, mướn tàu xem các đảo trong vùng, sau cùng là Heart Island, xem Lâu
Đài Tình Yêu của ông Boldt. Lâu đài này tôi đi viếng hụt một lần với nhóm bạn. Biết bến tàu Thousands
Islands ở vùng đó nhưng chạy tới chạy lui, tìm mãi không thấy bến, xe không có bảng chỉ đường nên quay trở
về khách sạn. May là anh chi Thuần, Ray cho đi thăm.
Love Castle rộng lớn giống như kiến trúc thời Trung cổ, vách đá, lầu tháp hình tròn, nóc nhọn cao vút giống
như lâu đài vua chúa Âu châu. Chung quanh lâu đài có sân cỏ, cây kiểng xanh tốt, vườn hoa, tượng điêu khắc
mỹ thuật, hồ nước vòi phun ở sân sau. Tất cả được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận. Nhiều cây cổ thụ tỏa bóng
mát đó đây trong khuôn viên lâu đài. Khách thăm viếng có thể nghỉ ngơi, trốn nắng dưới bóng cây sau khi đi
bộ mõi mệt. Khu picnic lát gạch đỏ, các bàn và băng gỗ xinh xắn đễ rải rác trong sân cỏ. Chúng tôi ăn trưa
dưới bóng tàng cây, thưởng thức các món ăn do anh Ray chi Thuần mang theo vừa nhìn ngắm người đi lại
chung quanh.
Từ nơi ăn trưa chúng tôi thấy The Boldt Yacht House sơn màu đỏ
thẩm nổi bật trên nền trời xanh xa xa phía trước. Boat House ngày
xưa chứa những chiếc Yatch và house boat chủ nhân. Gian nhà
chính cao 64 feet, chứa được thuyền có cột buồm cao. Các cửa Boat
House to và nặng, phải dùng máy điều khiển khi đóng hay mở.Sát
cạnh boat house có nhà cho nhân viên sửa chữa lâu đài cư ngụ. Bên
phải lâu đài, từ cầu tàu nhìn lên có kiến trúc khác, nhỏ hơn lâu đài
chính, cũng vách đá, tháp tròn, nóc nhọn, có tên là ”Mini Castle” hay
Clock Tower. Chung quanh Mini Castle toàn là nước. Cầu đá hình
vòng cung nối đất liền và lầu đài nhỏ xinh xinh. Có ngưòi bảo chủ
nhân đọc sách nơi đó, người bảo chủ nhân làm chỗ nghỉ ngơi. Chị
bạn và chị Thuần lên cầu đá vào bên trong lâu đài nhỏ cùng một số
du khách, tôi đứng chờ bên đất liền. Boldt Castle gồm 5 kiến trúc tất
cả: Power House,The Henry, The Arch, The Alter House và The Stone Gazebo. Mỗi dinh thự kiểu xây cất và
diện tích to, bé khác nhau.
Chúng tôi vào thăm lâu đài chính tráng lệ, tỉ mỉ nhưng môt phần tầng lầu chót chưa hoàn tất. Lâu đài có tất cả
6 tầng, tính từ măt đất đến các tháp hình tròn, 120 phòng, hồ bơi trong nhà (indoor swimming pool), thang
máy. Hành lang rộng rãi, các giỏ hoa treo tòn teng dọc theo hành lang. Lâu đài có 365 cửa sổ. Đứng ở cửa sổ
nào cũng có thể thấy một khoảng cây cỏ trời xanh nước biếc và sân cỏ, vườn hoa dưới mặt đất. Bước chân
vào lâu đài như đi lạc vào thế giới của thời Trung cổ với tranh ảnh quý, màn cửa, bàn ghế đẹp, đắt tiền. Phòng
ăn qúa rộng rãi, trang trí huy hoàng, nơi chủ nhân có thể yến tiệc linh đình với hàng trăm thực khách, cả trăm
gia nhân, người giúp việc. Theo tài liệu ở thư viện lầu I, ông Boldt đã có tình yêu thật đẹp, lãng mạn nhưng kết
cuộc bi thương làm ông phiền não và lâu đài không hoàn thành trọn vẹn như sự mong muốn chủ nhân.. Được
biết ông George C Boldt, người nước Prussia đến Mỹ lập nghiệp lúc còn thanh niên. Ông thành công trong
lãnh vực kinh doanh, làm chủ tịch các công ty và giám đốc ngân hàng, có nhiều khách sạn ở New York và
Philadelphia.
Chuyện tình của ông cũng đặc biệt, hiếm có. Năm 26 tuổi, lúc sự nghiệp còn khiêm nhường, ông yêu say đắm
cô gái 16 tuổi. Tưởng như hôn nhân khó thực hiện vì cô gái còn quá trẻ. May mắn thay ông cưới được người
ông vô cùng yêu thương. Người vợ xinh đẹp, tuy còn trẻ nhưng đảm đang luôn bên cạnh ông như người cộng

sự đắc lực, giúp ông làm việc không mệt mỏi, thành công và khuếch trương sự nghiệp, tài sản càng ngày
nhiều thêm.
Ông yêu vợ vô cùng, định tặng người vợ yêu quý món quà tình yêu, đặc biệt, bền bỉ với thời gian như tình
yêu bất diệt của 2 người. Ông mua hòn đảo lớn nhất trong Ngàn Đảo (Thousand Islands) là Hart Island, đổi
tên thành Heart Island, xây lâu đài với vật liệu ngoại quốc, kiến trúc đặc biệt huy hoàng, vừa tráng lệ, vừa chắc
chắn, đặt tên là” LOVE CASTLE”. Lâu đài đẹp như cung điện là món quà quý báu ông tặng bà Louise Boldt,
người vợ thân thương để ghi dấu tình yêu bất tận của 2 người. Lúc lâu đài sắp hoàn thành, năm 1904 bà
Louise qua đời vì bệnh tim lúc bà còn 1 tháng mới đủ 42 tuổi. Chủ nhân lòng dạ tan nát, vô cùng phiền muộn,
điện ra đảo cho 300 công nhân ngừng nghỉ công việc xây cất. Ông không thể tiếp tục xây lâu đài khi người vợ
yêu qúy vĩnh viễn ra đi. Tất cả mọi ngưới thu xếp hành trang, dụng cụ, trở về đất liền. Bao nhiêu đồ dùng trang
trí như tranh, thảm, đá dùng làm cột và sàn nhà, bồn tắm... mua từ ngoại quốc như Ý, Pháp bỏ phí cho mưa,
tuyết, nắng, gió làm hư hại. Từ đó không ai, kể cả ông Bold trở lại lâu đài.
Viêc xây cất dở dang, lâu đài bỏ hoang phế cho đến năm 1977 tức 73 năm sau, hãng Thousand Islands
Bridge mua lại tiếp tục công trình, tân trang, phục hồi lâu đài thêm sinh động tươi vui, trồng cỏ, cây, hoa lá
thành địa điểm du lịch với mọi tiện nghi, thu hút du khách ngày càng đông đảo. Hãng dự tính dùng tiền bán vé
để bảo trì, gìn giữ lâu đài mãi xinh đẹp như một di tích lịch sử cho các thế hệ mai sau. Ngày nay tầng một của
lâu đài dùng như bảo tàng viên, trưng bày hình ảnh từ lúc ông Boldt mới mua đảo và lúc bắt đầu xây cất, các
quyễn sách nhỏ nói về sự nghiệp, tình yêu vô cùng của ông đối với ngưòi vợ vừa xinh đẹp vừa đảm đang,
nguồn cảm hứng của ông trong việc kinh doanh ngân hàng, khách sạn. Con đường từ bến tàu vào lâu đài, các
nơi picnic đựơc lát gạch sạch sẽ, có nơi bán thức ăn và quà lưu niệm theo dọc đường đi. Trong lâu đài có lối
đi dành cho ngươi tàn tật, nhà vệ sinh. Du khách viếng lâu đài có thể nghỉ ngơi thoải mái trong khi chờ đợi
tàu đến đón về đất liền. Phương tiện di chuyển dễ dàng bằng các thuyền máy hay tàu lớn, nhỏ hoặc các water
taxi.
Thì giờ có hạn, chúng tôi không thăm viếng hết các nơi trong lâu đài như con đường hầm dành cho ngườì
giúp việc đi ,lại từ chỗ ở của họ đến lâu đài hay các hồ bơi trong nhà… Boldt Castle mở cửa cho công chúng
thăm viếng vào giửa tháng 5 đến giửa tháng 11, lúc khí hậu ôn hòa, cỏ hoa tươi đep… Trên đường về nhà
anh chị T, R và tôi lẩn thẩn nghỉ đến sức mạnh của tình yêu, và sự quan trọng ngườì vợ trong sư nghiệp các
đấng “ phu quân”, từ vua đến thường dân. Ngày xưa khi Bằng Phi mất, vua Tự Đức trong bài “Khóc Bằng
Phi” viết:
Đập cỗ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y laị đễ dành hơi….
Ong Boldt tay trắng làm nên sự nghiệp, thông minh, tính tóan giỏi, nhưng người vợ yêu quí đi về cỏi vĩnh
hằng, ông chẳng màng đến tiền của, sự nghiệp, hay công trình xây dựng có thể lưu danh ông đến hậu thế.
Nay Lâu Đài Tình Yêu (Love Castle) huy hoàng, tráng lệ, có thể tồn tại hàng thế kỷ như chứng tích chuyện
tình buồn và lòng thương yêu vợ vô bờ bến của nhà kinh doanh tài ba. Lâu đài xinh đẹp và sự thủy chung của
ông Boldt sẽ được truyền tụng, nhắc nhở mãi mãi đến các thế hệ sau…
Virginia, ngày 8/2/12
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