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Phan �ình T�ng 

 

 

 

N�m 1981 ��n c�-ng�   New Orleans, Louisiana 
��!c �i xem các “"ám-R��c”  trong L% Mardi Gras 
r�t là vui và nh�n-nh�p. L% �y phát-xu�t t� Pháp, 
sao lúc   Paris tôi ch�a bao-gi� th�y làm l�n nh� 
th� n�y ? 

Xem l�i t� báo nói v� “ l�ch-s�”  c�a Mardi Gras   
�ây m�i rõ: 

N�m 1699 ông Iberville nhà thám-hi%m Pháp, khi 
��n kho�n 60 d�m phía Nam v�-trí c�a New Orleans 
ngày nay thì c	m tr�i t�i �ó và ông nh(n ra ngày �y 
là 3 tháng 3 �úng ngày Mardi Gras nên g
i n�i c	m 
tr�i là “ Point du Mardi Gras” . Tuy nhiên l% Mardi 
Gras có t� lâu tr��c 1699: nó phát-xu�t t� l% 
Lupercalia. m�t l%-h�i “ �n-nh(u bê-tha”  vào tháng 2 
  La-Mã. Các “ Cha”  Công-Giáo bi�t là không th� 
nào tách r�i các “ con-chiên”  m�i vào ��o ra kh�i 
cái “ t�c-l�”  �y ��!c nên nên m�i tìm cách ��a l% �y 
vào vòng công-giáo. L% Mardi-Gras t� �ó là ngày 
H�i “ Vui và H�4ng-Th�”  tr��c khi b��c vào “ Mùa 
Chay” . Cái tên Mardi Gras (M' d�ch là Fat 
Tuesday) có cái O-ngh�a �ó ! 

Sau khi New Orleans thành m�t thành-ph� ngo�i-
biên n�m 1718 tr��c Mùa Chay (Lent) có m�t ngày 
t&-chc “ nh�y ��m và �n-nh(u” . Vào kho�ng 1750 
có n�i làm l% r�t l�n. D��i th�i Pháp cai-tr� “ nh�y-
��m �eo m�t n�”  r�t th�nh-hành, nh�ng sau �ó khi 
New Orleans qua tay ng��i Tây Ban Nha thì các 
nhà c�m quy�n Spanish c�m. S* c�m �óan �ó ti�p-
t�c sau khi New Orleans thành m�t thành-ph� c�a 
M'-Qu�c n�m 1803, nh�ng ��n 1823 thì nh�ng 

ng��i dân g�c Pháp M' g
i là Creoles l�n ��!c các 
Th�ng-"�c M' nên l% “ nh�y-��m �eo m�t n�”  ��!c 
cho phép, và 4 n�m sau thì “ nh�y-��m �eo m�t n�”  
tr  nên “ h!p-pháp” . 

B	t ��u th�-k- th 19 dân-chúng làm l% Mardi Gras 
g�m nh�ng ng��i �eo m�t-n� �i b�, �i xe ng*a hay 
c4i ng*a, �i di%n trên các ngõ ph�. Sau �ó vì x)y ra 
nhi�u v� “ b�o-��ng”  trong khi hành-l% nên các c�-
quan truy�n-thông kêu g
i ch�m-dt Mardi Gras. 
May thay, trong lúc �y có m�t t&-chc do sáu ng��i 
g
i là “ Cowbellians”  th��ng t&-chc ngày l% “ New 
Year Eve”    Mobile (Alabama) t� n�m 1831 �ã cu 
Mardi Gras b�ng cách t&-chc m�t h�i g
i là 
“ Comus”  n�m 1857. T&-chc �y �ã ��a l�i  lu(t-
pháp và �ng-�	n cho Mardi Gras, chng t� là có 
th� vui-ch�i trong môi-tr��ng tôn-tr
ng lu(t-pháp 
và l%-nghi. H�i �ó �ã ��t tên cho các cu�c di%n-
hành “ parades” , làm ra các tiêu-bi�u cho các “ xe 
hoa”  và “ các y-ph�c và m�t-n� cho các nhân-v(t 
“ ch�-t
a”  m0i Parades. 

M�t hai tu�n l% tr��c ngày Mardi Gras m�i ngày 
��u có di�n-hành m�t hay nhi�u parades. "�n ngày 
Mardi Gras thì t�t c�  Parades ��u di%n-hành. Các 
parades không ch. thu-h#p trong Orleans Parish mà 
lan r�ng ra các parishes lân-c(n nh� Jefferson 
Parish, St. Bernard Parish, St. Tammany Parish 
v..v.. Có t�t c� g�n 100 cái parades. (- Louisiana 
thay vì g
i là county thì g
i là parish). 

L% Mardi Gras n�m 2003 có ch��ng-trình di%n-
hành (parades) nh� sau: 
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Th Sáu 21 tháng 2:  
 

CLEOPATRA: Westbank, 6 gi� 30 chi�u  CLEOPATRA 
OSHUN: Uptown, 6 gi� 30 chi�u 
ATLAS: Metairie, 7 gi� chi�u 
EVE:  Mandeville, 7 gi� chi�u 
GLADIATORS: Chalmette, 7 gi� chi�u 
PYGMALION: Uptown, 7 gi� 30 chi�u 

 
Th B�y 22 tháng 2: 
 

ALADDIN: Westbank, tr�a 
PONTCHARTRAIN: Uptown, tr�a 
SHANGRI-LA: Uptown, 1 gi� chi�u 
OLYMPIA: Covington, 5 gi� 30 chi�u  PONT CHARTRAIN 
CAESAR: Metairie, 6 gi� chi�u   
SPARTA: Uptown, 6 gi� chi�u 
PEGASUS: Uptown, 6 gi� 45 chi�u 
MONA LISA: Slidell, 7 gi� t�i  

 
Chúa-Nh(t 23 tháng 2: 
 

ALLA: Westbank, tr�a 
CARROLLTON: Uptown, tr�a 
DIONYSUS: Slidell, 12 gi� 30 chi�u 
KING ARTHUR: Uptown, 1 gi� 15 chi�u 
BARDS OF BOHEMIA: Uptown, 2 gi� 30 chi�u  CAROLLTON 
RHEA: Metairie, 2 gi� 30 chi�u 
MERCURY: Metairie, 4 gi� chi�u   
CENTURIONS: Metairie, 5 gi� 30 chi�u 

 
Th Ba 25 tháng 2: 

 
ANCIENT DRUIDS: Uptown, 6 gi� chi�u 
MORPHEUS: uptown, 6 gi� 45 chi�u  
 

Th T� 26 tháng 2: 
 

SATURN: Uptown, 6 gi� chi�u 
MUSES: Uptown, 6 gi� 45 chi�u APHRODITE 
THOR: Metairie, 7 gi� chi�u 

 
Th N�m 27 tháng 2: 
 

BABYLON: Uptown, 5 gi� 45 chi�u 
CHAOS: Uptown, 6 gi� 30 chi�u 
EXCALIBUR: Metairie, 7 gi� chi�u 
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Th Sáu 28 tháng 2:  
 

HERMES: Uptown, 6 gi� chi�u 
d’ ETAT: uptown, 6 gi� 30 chi�u 
SELENE: Slidell, 6 gi� 30 chi�u 
APHRODITE: Chalmette, 7 gi� chi�u 
AQUILA: Metairie, 7 gi� chi�u 
ORPHEUS: Mandeville, 7 gi� chi�u 

 
Th B�y 1 tháng 3: 
 

BUSH: Bush, 9 gi� sáng 
NOMTOC: Westbank, 11 gi� 30 sáng 
IRIS: Uptown, tr�a 
ULYSSES: Westbank, 12 gi� 30 chi�u 
LUL: Luling, 1 gi� chi�u 
TOWAHPASAH: Reserve, 1 gi� chi�u 
TUCKS: Uptown, 1 gi� chi�u 
WRECKS: Springfield, 1 gi� chi�u 
MCCA: Bogalusa, 2 gi� chi�u 
ENDYMION: Uptown, 4 gi� 30 chi�u 
ISIS: Metairie, 6 gi� chi�u 

 
Chúa Nh(t  2 tháng 3: 
 

OKEANOS: Uptown, 11 gi� sáng 
THOTH: Uptown, 11 gi� 30 sáng 
ADONIS,  Westbank, tr�a 
duMONDE: Laplace, 1 gi� tr�a 
MID-CITY: Uptown, 1 gi� 30 chi�u 
DES ALLEMANDS: Des Allemands, 2 gi� 

chi�u 
TCHEFUNCTE: Madisonville, 2 gi� chi�u 
BACCHUS: Uptown, 5 gi� 15 chi�u 
NAPOLEON: Metairie, 5 gi� 30 chi�u 

 
Th Hai 3 tháng 3: 

 
PROTEUS: uptown, 5 gi� 15 chi�u 
ORPHEUS: Uptown, 5 gi� 45 chi�u 
ZEUS: Metairie, 6 gi� 30 t�i 

 
 
 
 “ Th� Ba Béo”  (Mardi-Gras) 4 tháng 3: 

 
ZULU: Uptown, 6 gi� 30 sáng 
LIONS/COVINGTON: Covington, 10 gi� sáng 
ARGUS: Metairie, 10 gi� sáng 
JEFFERSON: Metairie, sau ARGUS 
ELKS JEFFERSONIANS: Metairie, sau 

JEFFERSON 
REX: Uptown, 10 gi� sáng 
ELKS ORLEANIANS: Uptown, sau REX 
CRESCENT CITY, Uptown, sau ELKS 
GRELA: Westbank, 11 gi� sáng 
CHOCTAW: Westbank, sau GRELA 
FOLSOM: Folsom, 11 gi� 30 sáng 
SKUNKS/CHAHTA:  Lacombe, 1 gi� tr�a 

 
Tuy l% Mardi Gras l�n nh� v(y nh�ng tôi ch. �i 
xem vài l�n lúc m�i ��n New Orleans sau �ó thì 
thôi tr� phi có b�n-bè hay bà con   xa ��n xem l% 
thì d)n h
 �i cho bi�t. Có vài ông M' ��ng-nghi�p 
th��ng ��n nhà bà con b�n-bè   ���ng St. Charles 
làm ti�c ngoài tr�i và xem di%n-hành Mardi-Gras. 
Cách t&-chc Mardi Gras không h!p s -thích tôi vì 
mình ch. �i xem ng��i khác bi%u-di�n mà không có 
d�p tham-gia nh� nh�ng l%   Pháp: trai gái kéo ra 
nh�y ��m ngoài ���ng, �n nh(u, xem di%n-hành vui 
h�n nhi�u. Tuy v(y n�m nào ng��i ta c�ng r�t 
nh�n-nh�p s�a-so�n.  "i xem parades ng��i ta �ôi 
cho chu&i h�t, ��ng-ti�n gi� h�t v� c�t làm k--ni�m.  
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Ph��ng h�ng kh�i d"y tu&i th� 
R.c tr�i hoa b� m, m�ng m� tuy�t v�i 

Nh  tà áo tr�ng ch�i v�i 
Tóc th( bay v�y, nh�n l�i bi�t ly 

Ti�ng ve t�u khúc phân k/ 
���ng ��i v�n n-o, mùa thi ��n r�i 

Chia tay, v��ng v�n, b�i h�i: 
Bi�t ai ch�m d�t quãng ��i h�c sinh 

Bi�t ai quân ng� ��ng trình 
Bi�t ai pháo �0 thuy(n tình vu quy 

Tu&i ��i g	n "c& lai hy" 
Nhìn hoa, v�n th�y nh�ng gì bâng khuâng. 

 
 VQH 
 
 

 
 
 

 
N�ng m�a là chuy�n c�a tr�i 

Nh  quên là t"t c�a ng��i cao niên 
Xin ��ng quá nh  vì ti(n 

Mà quên sách v! thánh hi(n sao nên. 
Hãy tìm cái nh  trong quên 

Nh  �n, nh  ngh�a t& tiên L�c H�ng. 
 

Trích th- c,a Vi�t C�?ng - L�u T1n Tâm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V( quê, em �ã s=n sàng 
Ch�t nghe anh  �ã r�n ràng vui lây 

Xin em giúp h� vi�c này 
Hãy v( th�m l�i lu�ng cày n��ng dâu 

Ru�ng xanh, còn ng�t t��i màu? 
N��ng dâu, ��ng chu�i còn câu huê tình? 

Mái cong, th�m h� mái �ình 
Ng�m  bày thôn n� xinh xinh di+ dàng 

Nh  thu hình nh h�i làng 
B� �ê ch+p ánh chi(u vàng bên sông 

Cau cao, cu�n gii tr	u không 
Sáo di(u v*ng ti�ng, mênh mông n-o v( 

Ch� làng, n�m h� quà quê 
Bánh �a, bánh �úc, bánh kê, bánh dày 

�	u thôn, nh  ch+p quán g	y 
Vì anh, u�ng h� bát �	y chè t��i 

Nghe dùm gà gáy ch�i v�i 
Thu ti�ng cu gáy dù h�i g�n bu�n 

Ngày Ngâu gió kép m�a ��n 
Mái tranh thu h� gi�t bu�n vu v� 

N�u �êm còn ti�ng võng ��a 
L�i ru não nu�t ngày x�a n�u còn 

Hãy thu vào cu�n b�ng con 
�% anh nghe, �, héo hon ru�t t8m 

Nh�ng em �i, ch  �i th�m 
H	m chông, mã t�u nh�c n�m h"n thù 

��ng �i th�m nh�ng m"t khu 
H� bom, c	u g�y ,nhà tù,  k'm gai 

Quên �i c�n ác m�ng dài 
Hãy �em v( M� cành mai t��i n�ng 
Hái dùm m�y nhánh ph��ng h�ng 
�% anh � p �#p trang lòng nh  quê 

 
 V@ Qúy H)o   

   6/20/2000 nhân ngày Thu-Cúc v� th�m VN 
 


