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ó là m�t �êm mùa h� n�m 2002, khi tôi d�ng 
b��c   th� �ô Budapest c�a Hungary trong 

m�t chuy�n du l�ch hai tu�n qua n�m n��c "ông 
Âu là "c, Ba Lan, Hungary, Ti�p Kh	c, và Áo. "ó 
là m�t �êm �áng nh� nht trong chuy�n du hành, 
b i vì t�i nay, chúng tôi s+ tham d* m�t d� ti�c trên 
thuy�n xuôi dòng Danube. 
 
B�n nh�c Dòng Sông Xanh c�a Johan Strauss t�ng 
b�ng �ón ti�p phái �oàn chúng tôi g�m 50 ng��i �� 
m
i qu�c t�ch: Anh, Ái Nh� Lan, M', Úc, H�ng 
Kông, Nam Phi, Nn "� .. Ch. có m�t mình tôi là 
ng��i Vi�t. Sau h�n m�t tu�n, chúng tôi �ã �i th�m 
nhi�u n�i. Chúng tôi �ã vi�ng Bá Linh n�i có bc 
t��ng l�ch s, v�i c&ng Bradenburg n�i chia c	t hai 
mi�n �ông tây th�i chi�n tranh l�nh. Sau �ó, �oàn 
�ã �i th�m khu ph� c& c�a th� �ô Vacsava, Ba Lan, 
r�i vòng xu�ng phía nam th�m c� �ô Krakow v�i 
m�t công tr��ng l�n th(t xinh �#p ��y sinh ��ng, 
��y náo nhi�t, v�i ti�ng nh�c t�ng b�ng. Sáng hôm 
nay, chúng tôi c�ng �ã th�m vi�ng th� �ô hoa l� 
Budapest c�a n��c Hungary, th�m Công Tr��ng 
Anh Hùng, ��i l� Andrassy ��y nh�ng ki�n trúc 
xinh �#p r�i �i mua s	m t�i ��i l� Vaci, n�i ch. 
dành cho ng��i �i b�, nhìn ng	m nh�ng hàng hoá 
sang �	t ti�n c�a ph��ng Tây b	t ��u bày bán   
�ây. Chúng tôi c�ng có d�p th�m Khu "�i Lâu "ài 
v�i Cung "i�n Hoàng Gia và Nhà Th�  Matthias 
v�i ng
n tháp cao vút ... "�t n��c Hungary �ang 
thay da �&i th�t. Kh	p n�i ng��i ta �ang s�n ph�t, 
s,a ch�a các công trình v�n hoá, nhà th�, nhà b�o 
tàng ... �� chào �ón du khách t�i th�m. Ng��i dân 
Hung nay �ã ��!c t* do kinh doanh và có m�t cu�c 
s�ng tho�i mái h�n tr��c. H
 vui v� h�n, yêu ��i 
h�n b i vì h
 �ã thoát kh�i vòng ki�m to� c�a ngo�i 
bang và t* quy�t ��nh con ���ng ti�n lên c�a chính 
mình. 

T�i nay, trên du thuy�n n�y, chúng tôi s+ v�a �n t�i, 
v�a th� ng thc c�nh �#p hai bên b� sông Danube, 
m�t dòng sông tr� tình �ã thành �� tài sáng tác c�a 
bi�t bao nh�c s�, thi s� kh	p Âu Châu và b�n nh�c 
Dòng Sông Xanh �ã �i vào tâm h�n c�a m
i ng��i, 
không nh�ng ng��i Âu Châu, mà cho c� m
i s	c 
dân trên th� gi�i. 
 
Dòng Danube, b	t ngu�n t� phía tây Munich ("c) 
ch�y u�n khúc quanh co qua Áo, Hungary, Bungary 
... tr��c khi �& ra bi�n Caspien. Sông r�ng ch�ng 
300 m khi �i ngang qua Budapest và chia thành ph� 
làm hai khu: h�u ng�n là Buda, m�t khu ��i cao, và 
t� ng�n là Pest, m�t khu buôn bán và d�ch v�. Do �ó 
th� �ô c�a Hungary có tên là Budapest. Trên sông 
sóng n��c d(p d�n, cu�n cu�n ch�y v� phía �ông 
nam, �i�u ch�y th(t gi�ng nh� âm �i�u c�a b�n 
nh�c Dòng Sông Xanh, ch. có m�t �i�u làm tôi ng�c 
nhiên là n��c sông ch3ng xanh chút nào mà mang 
màu phù sa, h�i vàng nh�t. Ch	c sông ch. xanh, 
n��c ch. bi�c khi   th�!ng ngu�n. 
 
Thuy�n t� t� tách b�n. Nó không l�n l	m có th� ch  
kho�ng 100 ng��i mà �oàn chúng tôi ch. có 50 
ng��i nên khá r�ng rãi. B�n �(u   phía th�!ng du, 
n�i con sông phình ra mà   gi�a sông l�i có m�t 
��o nh� g
i là ��o Magaret. Trên ��o n�y cây c�i 
xanh t��i. "ây là m�t công viên r�ng l�n n�i ngh. 
ng�i lý t� ng c�a dân ��a ph��ng. Chúng tôi �n t�i 
theo ki�u t* ch
n. Thc �n Hungary h�i nhi�u th�t 
và phó mát, h��ng v� th�m ngon h�p d)n. R�!u 
nho u�ng th� dàn. Hungary c�ng nh� Pháp và Ý có 
ti�ng v� r�!u vang ��. Nh�ng ng��i b�n ��ng hành 
c�a tôi sau vài tu�n r�!u �ã b	t ��u vui v�. H
 c��i 
nói r�n rã vì �ã quen nhau sau m�y ngày g�p g4. 
Riêng tôi t,u l�!ng không m�nh nên không u�ng 
nhi�u l	m và còn t.nh táo �� th� ng thc c�nh trí 
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hai bên b� sông theo thuy�t minh c�a ng��i h��ng 
d)n du l�ch. 
 
Bên trái chúng tôi bây gi� là Toà Nhà Qu�c H�i. 
Ki�n trúc c�a toà nhà n�y t��ng t* nh�  Qu�c H�i 
Anh v�i hàng tr�m phòng mà bên trong tr�ng bày 
l�ng l)y. Phía tr��c thuy�n là C�u Xích, m�t công 
trình tiêu bi�u cho thành ph� Budapest. C�u n�y là 
m�t c�u treo, nh�ng �i�m ��c bi�t là dây treo là dây 
xích gi�ng nh� xích xe ��p ch không ph�i là dây 
cáp nh� các c�u treo khác. Hai tr� c�u, ph�i nói là 
hai tháp thì �úng h�n thì r�t to l�n b� th� t�o cho 
công trình m�t v� b� v� và v�ng ch	c. 

C	u Xích 
 
Qua kh�i c�u, phía bên ph�i trên ��i Buda n&i b(t 
tháp nh
n c�a Nhà Th� Matthias. Tháp n�y cao t�i 
80 mét l�i n�m trên ��i cao nên b�n   �âu trong 
thành ph� n�y c�ng ��u th�y rõ. Khi du l�ch qua các 
n��c Châu Âu b�n s+ ph�i tr�m tr� thán ph�c nh�ng 
ngôi giáo ���ng cao vút nh� v(y, không nh�ng vì 
s* trang hoàng l�ng l)y bên trong hay bên ngoài 
nhà th� mà   tính ch�t v� ��i c�a nó. Nhà th� n�y 
��!c xây hàng m�y tr�m n�m tr��c, khi mà v(t li�u 
ch� y�u là vôi và �á. Th� mà nh�ng ki�n trúc s�, 
công nhân xây ��!c nh�ng tháp cao b�y tám ch�c, 
th(m chí hàng tr�m mét. "ó th(t là nh�ng thành t*u 
�áng k� v� m�t ki�n trúc. Nhà th� Matthias n�y là 
n�i v��ng tri�u Hung làm các l% ��ng quang hay 
các �ám c��i trong hoàng t�c. Có m�t �i�u l� là khi 
ng��i Th& Nh� K$ chi�m n��c Hung thì ng��i Th& 
l�i l�y nhà th� n�y làm m�t nhà nguy�n H�i Giáo 
(mosque). "i�u n�y cho th�y s* v� ��i và �#p �+ uy  

Cung �i�n Hoàng Gia 
 
nghiêm c�a nhà th� n�y. 
 
Ti�p t�c �i v� phía h� l�u, bên ph�i là Cung "i�n 
Hoàng Gia Hung, ngày nay là nhà B�o Tàng. Cung 
"i�n n�y chính là n�i các vua lãnh ��o chính quy�n 
n��c Hungary th�i x�a. N��c Hung n�m   v� trí 
quan tr
ng nên quá nhi�u n��c khác dòm ngó. Do 
�ó, t�i n�i �ây �ã x�y ra bi�t bao nhiêu tr(n chi�n 
tranh làm s�p �& toà nhà n�y. Và c sau m�t cu�c 
chi�n cung �i�n l�i ��!c xây l�i. Cung �i�n hi�n 
nay ��!c xây l�i sau th� chi�n th hai sau cu�c so 
tài c�a hai th� l*c Phát Xít và C�ng S�n. Ng��i 
Hung Nô, ng��i Th& Nh� K$, ng��i Áo, ng��i "c 
... �ã t�i �ây và ng* tr� dân Hung. Nh�ng nh�ng 
anh hùng c�a ng��i Hung luôn �ng lên lãnh ��o 
ng��i dân ch�ng l�i quân xâm l�!c �� �em l�i t* do 
cho ��t n��c.  

Công Tr��ng Anh Hùng 
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Nhìn Cung "i�n Hoàng Gia tôi liên t� ng t�i hình 
t�!ng các v� anh hùng dân t�c c�a qu�c gia Hung 
mà sáng nay tôi �ã th�y   Công Tr��ng Anh Hùng. 
H
 �ng �ó cao v
i trên m�t vòng cung to l�n �� 
con cháu h
 tôn vinh và ng�4ng m�.  = ngay gi�a 
công tr��ng nay là n�i an ngh.  c�a ông Imre Nagy, 
ng��i lãnh ��o cu�c n&i d(y c�a dân Hung vào n�m 
1956 ch�ng l�i ng��i Nga. Dân t�c nào c�ng có 
nh�ng ng��i yêu n��c và ch�ng ngo�i xâm. H
 
ch�t �i nh�ng danh th�m c�a h
 �� l�i muôn ��i. 
 
Thuy�n �ang qua d��i c�u Elizabeth m�t chi�c c�u 
treo hi�n ��i ki�u m�i. C�u to l�n, r�ng rãi, ki�n 
trúc thanh nhã giúp c�i thi�n giao thông qua l�i gi�a 
hai vùng Buda và Pest.  
 
Qua kh�i c�u là ��i Gellert   bên ph�i. Trên �.nh 
��i có t�!ng m�t ng��i ph� n� c�m cành c
 hình 
dáng xa xa thì gi�ng nh� t�!ng N� Th�n T* Do c�a 
M'. "ây là công trình ghi nh� công �n c�a ng��i 
Nga gi�i phóng n��c Hung kh�i tay "c Qu�c Xã 
h�i th� chi�n th hai. Thoát kh�i "c, Hunggary 
n�m trong vòng ki�m to� c�a Nga, nh�ng cách 
m�ng n�m 1989 �ã giúp h
 ��!c t* do ��nh �o�t 
cho s� ph(n c�a mình. Phía d��i chân ��i Gillert là 
nhà t	m n��c nóng ki�u Th&. = Budapest có nhi�u 
nhà t	m nh� v(y, �ó là nh�ng nhà t	m c�ng c�ng 
v�i n��c nóng và xoa bóp ki�u Th&, m�t cách th� 
giãn ��c �áo c�a ng��i Trung Âu. 
 
Ti�c c�ng v�a tàn, tàu s+ quay l�i. Thành ph� c�ng 
�ã lên �èn. Trên nh�ng chi�c c�u b	t qua dòng 
sông, �èn �ã th	p sáng. L�p lánh trong sóng n��c 
l�n t�n, ánh �èn thành ph� lung linh làm t�ng thêm 
v� �#p th� m�ng và quy�n r� c�a dòng sông. Bên 
phía Pest, m�t vài nhà hàng �ang �ãi khách, ti�ng 
nh�c, ti�ng c��i v
ng l�i xa xa. Bên ��i Buda, trên 
con ���ng d
c b� sông, ánh �èn xe loáng thoáng. 
Chúng tôi lên t�ng hai c�a thuy�n, v�a hóng mát 
 v�a  u�ng  cà phê  và  tán  g)u.   Có  ng��i   so 
sánh chuy�n n�y v�i nh�ng cu�c du hành trên dòng 
sông Seine - Paris. Nh�ng m0i n�i có m�t v� �#p 
riêng khó mà so sánh. Paris ph�n hoa �ô h�i, �n ào 
náo nhi�t khi�n ng��i ta ch. mu�n t(n h� ng nh�ng 
giây phút vui v� trong cu�c ��i. N�i �ây có v� yên 
t�nh h�n, nh�ng ph�i ch�ng vì th� mà du khách có 
th� suy t� v� s* tranh ��u và ph�c h�i c�a m�t ��t 
n��c m�i ��!c h�i sinh. Riêng tôi l�i ngh� ng!i, m� 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Chim chi(u nh  t& bay mau 
Gió chi(u nh  bóng b� lau thì thào 
N�ng chi(u nh  ng�n ��i cao 
Mây chi(u nh  núi nao nao gi�ng bu�n 
Lòng chi(u có nh  gì không 
  Th��ng v( quê c� , ta trông t�ng chi(u.. 

 Tho - Anh 
 

 
m�ng và so sánh v�i nh�ng dòng sông quê h��ng 
c�a mình nh�  sông H�ng cu�n sóng ; H��ng Giang 
th� m�ng, tr� tình ;  dòng C,u Long v�i nh�ng ch! 
n&i mà ghe thuy�n ��y 	p nh�ng s�n v(t ��a 
ph��ng. Quê h��ng Vi�t Nam mình c�ng r�t �#p, 
n�u có nh�ng chuy�n du l�ch trên sông nh� th� n�y 
ch	c  s+ không thi�u du khách. R�i tôi l�i m� v� 
dòng sông hi�n hoà mang tên Sài Gòn ch�y qua t.nh 
lC nh� bé Th� D�u M�t n�i tôi sinh ra và l�n lên. 
Tôi nh� nh�ng chi�u tà, ��p xe hóng mát d
c b� 
sông, nhìn nh�ng �ám l�c bình b(p b�nh theo dòng 
n��c ch�y trôi vô ��nh không bi�t v� �âu. Tôi r�t 
yêu nh�ng dòng sông quê h��ng nh�ng tôi ch�a 
bao gi� có d�p �i thuy�n d
c theo dòng sông nh� 
�êm nay trên dòng Danube n�y. Tôi hy v
ng có m�t 
ngày v� �� du ngo�n trên nh�ng dòng sông   quê 
nhà b i vì tôi �ã du l�ch nhi�u n�i, nh�ng ��t n��c 
mình thì l�i bi�t ít quá. /�c v
ng n�y tuy ��n gi�n 
nh�ng bi�t t�i bao gi� m�i th*c hi�n ��!c. 
 
Thuy�n tr  v� b�n c�. Chuy�n du hành ch�m dt. 
Khách luy�n l�u t� giã, lòng lâng lâng vì �ã ngà 
ngà say. Ai n�y vui v� c��i �ùa trên xe tr  v� khách 
s�n. M�t vài ng��i M' th�y còn s�m nên t* �i vào 
thành ph� tìm các quán r�!u �� ti�p t�c cu�c vui. 
"a s� �ã tho� mãn trên ���ng v�. Ch	c t�i hôm nay 
h
 s+ có m�t �êm ��y m�ng �#p, m� t�i nh�ng 
chuy�n  du  hành  khác  ��y tr�  tình, ��y th� m�ng,  
nh� �êm nay trên dòng Danube.                           � 


