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Tr+n �2c HEp 
 

 
?i gi	i thi�u:  

Venezia hay Venise   Italy, m�t thành ph� xinh 
�#p n&i ti�ng trên th� gi�i �ã �i vào huy�n tho�i và 
mang m�t c�m giác ��c bi�t trong lòng du khách 
khi ��n vi�ng th�m. 

Chi�c Air Bus A-320 c�a hãng hàng không Air 
France �ã ��a tôi ��n phi tr��ng Marco Polo c�a 
thành ph� Venise, Ý "�i L!i sau 1 gi� 45 phút bay 
t� kinh �ô ánh sáng Paris, Pháp. 

Th� t�c quan thu� r�t d% dàng và nhanh chóng. 
Ch. sau �ó 2 phút tôi �ã ng�i yên trên chuy�n xe 
bus ��a ph��ng �� ��n thành ph� Venise, 10 km 
n�m v� phía Nam c�a phi tr��ng. M�t con ���ng 
nhân t�o dài 3 km n�i t� ��t li�n, thành ph� Mestre 
��n t(n hòn ��o ��c bi�t ��c nh�t vô nh� c�a th� 
gi�i. 

Vào ��n b�n xe Bus thì khung c�nh th(t t�p n(p 
�ã hi�n ra v�i h�ng hà sa s� du khách t� kh	p n�i 
trên th� gi�i �& ��n �ây n�i mà tôi �ã mong ��c 
��!c ��n th�m và ch3ng khi nào ngh� r�ng mình s+ 
có c�  h�i khi còn s�ng   Vi�t Nam ngày x�a . . . 

M�t Vòng Xung Quanh Hotel N-i C� Ng� 

Do �ã ��t phòng tr��c t�i Hotel Continental, và 
��!c ch. d)n t�i qu�y h��ng d)n t�i phi tr��ng và 
ch. m�t 5 phút �i b� t� tr�m xe Bus ��n khách s�n, 
nên tôi �ã l# b��c và b�ng qua 3 chi�c c�u ��u tiên, 
n�i không m�t bóng xe c� và không m�t con ���ng 
cho xe ch�y. Nh�ng t�m hình ��u tiên �ã ��!c náo 
nc �ón nh(n v�i không khí r�n ràng h�nh phúc 
tràn dâng trong lòng ng��i du khách ��n t�  San 
Diego. Ngay t� chi�u hôm ��u tiên, tôi �ã �i b� 
nhi�u n�i kh	p hang cùng ngõ h#p v�i m�t tâm 
tr�ng d)u có l�c l�i ���ng v� . . .  thì c�ng ch. 

quanh qu2n trên hòn ��o nhân t�o Venise này và 
c�ng s+ tr  v� ch�n c� mà thôi . . .  

Thành ph� Venise này �ã ��!c xây d*ng trên 
500 n�m, g�m 120 hòn ��o nh�, n�i li�n v�i nhau 
b i 400 chi�c c�u cong cong xinh x	n có c�u trúc 
r�t ��c bi�t và c�ng là nh�ng bi�u t�!ng ��c bi�t 
c�a Venise. Ng��i Ý �ã th�a h� ng ��!c nh�ng 
truy�n th�ng v� ki�n trúc và khoa h
c ��c �áo t� 
nh�ng nhân tài c�a nhi�u tr�m n�m v� tr��c nh� 
Michael Angelo, Leonard De Vinci . . . là nh�ng 
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nhà ki�n trúc s� b(c th�y có ��u óc sáng t�o và dám 
th*c hi�n nh�ng ki�n trúc, dinh th*, nhà th� l�ng 
l)y và l�ng danh   Venise c�ng nh� nh�ng thành 
ph� khác   Ý "�i L!i. Ngày x�a c�ng nh� ngày 
nay, nh�ng công trình ki�n trúc c�a Venise �ã ��!c 
qu�n tr� và �i�u hành b i @y Ban Hành Chính 
Thành Ph� Venise (Committee Di Venezia) ngay 
bên c�nh chi�c c�u có mái che n&i ti�ng – Rialto. 
D��i chân c�u và d
c theo con kinh �ào l�n là 
nh�ng nhà hàng trang trí r�t m' thu(t h�p d)n du 
khách và m�t ngôi ch! ��a ph��ng r�t t�ng b�ng 
náo nhi�t ngay d��i chân c�u này. 

Trúng K� “ Không Thành”  

Tr��c khi ��n Paris và Venise, tôi �ã ��!c 

nghe k� nh�ng chuy�n du khách b� �n c	p v�t và k� 
móc túi �i�u ngh�   nh�ng tr�m Metro, n�i ch�n 
�ông ng��i hay qua l�i. A/H Nguy%n T�n Th
 �ã b� 

m�t h�t nh�ng gi�y t� quan tr
ng và ti�n b�c làm tôi 
c�ng khá nao núng vì nh�ng tay ��o chích   Âu 
Châu �ã hành ngh� m�t cách nh# nhàng và quá êm 
th	m. Tôi �ã chu2n b� k- l�4ng, t�t c� passport, 
credit cards, ti�n b�c và gi�y t� quan tr
ng ��u 
��!c �� trong “ safe box”  t�i khách s�n, hành lý g
n 
nh# �eo trên l�ng ch. có bình n��c u�ng, bánh mì, 
máy hình g
n nh�, vài cu�n phim ch�p hình và t�m 
b�n �� ���ng ph�. Ngoài ra m�t s� ti�n nh� dành 
cho ti�n �ò, �n v�t ��!c ��   túi qu�n tr��c. Th� mà 
tôi c�ng �ã b� h
 th�m h�i, l�c túi 2 l�n   Venise, 
tuy không m�t gì c�. Vì nh�ng tên tr�m thành 
Venise �ã trúng k� “ không thành” c�a tôi, túi xách 
�eo phía sau �ã b� m  ra, nh�ng không có gì �áng 
giá trong �ó, có m  thì c�ng k� nh� không m   . . . 
C�ng gi�ng nh� A/H Ái V�n �ã vi�t “ Có mà không 
��!c xài thì k� nh� không có” . Cô cháu c�a tôi còn 
tinh quái h�n . . . Khi �� nh�ng tã d� c�a th�ng cu tí 
bên trong túi xách và �úng y chang nh� d* �oán, 
tên tr�m thành Venise �ã b� trúng b)y, thò tay vào 
và b� “ t2u h�a nh(p ma” , t n  cho t�i già. “"úng là 
k� c	p g�p bà già . . . non”  ph�i không các b�n? 

 
Chi�c Thuy�n Gondola Và Venise 

Nh�ng chi�c thuy�n cong cong xinh �#p 
Gondola là m�t trong nh�ng bi�u t�!ng ��c bi�t c�a 
thành ph� Venise t� hàng ngàn n�m qua. 

   V�i c�u trúc không cân xng, m�t bên cong 
ra nhi�u h�n bên kia, chi�c Gondola có chi�u dài 
trung bình kho�ng 11 mét và chi�u ngang kho�ng 
1.5 mét, ��!c c�u t�o g�m 280 m�nh ván g0 r�i 
khép kín vào nhau, th��ng là b�ng g0 Oak, tr� b� 
ph(n t*a mái chèo b�ng g0 Walnut r�t cng r	n, và 
chi�c mái chèo nh# nhàng b�ng g0 Beech cho d% x, 
d�ng. Chi�c Gondola có ���ng cong phù h!p v�i 
tr
ng l�!ng v�a t�m c4 c�a ng��i chèo �ò 
(Gondolier) �� có s* cân xng và m' thu(t hài hòa. 

Ngày nay t�i Venise có kho�ng 400 ng��i chèo 
�ò chuyên nghi�p và ngh� này �ã ��!c cha truy�n, 
con n�i và không truy�n ra cho ng��i ngoài. H
 
m�c chi�c áo tr	ng s
c �en v�i qu�n �en và ��i 
chi�c nón r�m có l�n v�i xanh- �� tung bay tr��c 
gió t�o thành nh�ng nét ��c thù xinh �#p c�a thành 
ph� ��y th� m�ng và m' mi�u này. 
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K' thu(t �óng chi�c Gondola ngày nay ch. còn 
n�m trong tay m�t s� th! �óng tàu th� công chuyên 
nghi�p và sau khi �óng xong, chi�c Gondola s+ 
��!c s�n ph�t b�ng 7 l�p s�n �en bóng láng ��c 
bi�t và theo h
 công thc này ��!c gi� kín bí m(t. 
Ngoài ra �� thêm ph�n th2m m', m0i ��u m�i chi�c 
Gondola ��!c g	n thêm 6 cái r�ng b�ng kim lo�i, 
thép sáng bóng ��c tr�ng cho 6 khu ph� c�a thành 
ph� Venise. "�!c bi�t giá m0i Tour Gondola là 60 
Euro cho 5 ng��i / 1- 2 ti�ng và s+ di chuy�n trong 
các kinh �ào c�a Venise, và tình c� 9 cô N� sinh 
viên c�a tr��ng ��i h
c Kentucky �ang thi�u m�t 
“ partner” , còn các b�n Nam sinh viên thì  ti�c ti�n 
hay không mu�n b� “ g��m l�c gi�a r�ng hoa”  nên 
tôi �ã có c� h�i tháp tùng �i gi�a lòng thành ph� 
h�u tình Venise này. M0i khi có  nh�ng góc c�nh 
nào �#p thì chúng tôi trao �&i máy �nh và ch�p cho 
nhau nh�ng t�m �nh �#p và c��i �ùa t* nhiên nh� 
nh�ng ng��i b�n thân. H
 c�ng v0 tay tán th� ng 
khi ông chèo �ò vang ca lên nh�ng tình khúc th� 
m�ng và tr� tình c�a dân ca Ý "�i L!i trong nh�ng 
khúc kinh �ào v	ng v�, hai bên là nhà c,a san sát và 
hoa n  r*c r4 m
c trên hành lang c�a t�ng chi�c 
c,a s&. 

Chúng tôi �ã có nh�ng giây phút th(t �#p và 
h�nh phúc, dù không quen bi�t nhau t� tr��c,  do 
duyên g�p g4 trên thuy�n dù là ng	n ng�i và sau �ó 

duyên  s+ tan �i sau chuy�n �ò Gondola   Venise 
này. "úng nh� Ái h�u Ph�m H�u V�nh   Quebec 
�ã nói “ Cu�c ��i gi�ng nh� ánh phù du” , m
i s* 
vi�c �úng là do “ duyên may” , “ duyên h!p” , hay 
“ duyên tan”  mà ra . . . h!p – tan, tan – h!p không 

�âu bi�t ��!c, nh�ng riêng tôi �ã có ch� 
H!p… … …     

H�i �&ng Thành Ph� Venezia 
(Committee �i Venezia) 

Tình c� tôi �ã ��n th�m H�i ��ng thành ph� 
Venezia v�i t� cách cá nhân �� h
c h�i thêm nh�ng 
kinh nghi�m xây c�t nhà c,a trên ��m l�y. Tòa nhà 
này n�m g�n chi�c c�u n&i ti�ng Rialto, bên trong là 
h�i ��ng thành ph� nhóm h
p. N�i �ây chính quy�n 
thành ph� Venezia ��!c coi nh� là bi�u t�!ng c�a 
s* &n ��nh và trong s�ch nh�t Âu Châu và ��!c k�t 
h!p hài hòa gi�a  dân ch�, quân ch�, và quý t�c qua 
v� Th�ng "�c, H�i ��ng Senate hay "�i Ngh� Vi�n. 

Là m�t thành ph� C�ng Hòa t* tr� t� hàng ngàn 
n�m c�a Ý "�i L!i v�i v� Th�ng ��c/ Doge bi�u 
t�!ng cho s* �oàn k�t c�a toàn dân , ông �ã ��!c 
b�u lên b i "�i Ngh� Vi�n và ��!c ch
n l
c t� 
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nh�ng dòng dõi gia �ình có ti�ng t�m t�t   Venezia 
và th��ng là trên 70 tu&i. Quy�n hành c�a v� Th�ng 
"�c r�t gi�i h�n và Ngài không th� có quy�t ��nh 
n�u không có �� s* hi�n di�n c�a 6 v� Ngh� viên 
thành ph�, ��i di�n cho 6 khu v*c c�a Venezia. 
Ngài không ��!c phép ra kh�i thành ph� n�u không 
có s* tháp tùng c�a ít nh�t 2 Ngh� viên. Nh�ng ho�t 
��ng c�a v� Th�ng "�c ��!c ki�m soát b i H�i 
"�ng Giám Sát g�m có 6 Ngh� viên. Chc v� này 
không ph�i vì tham v
ng quy�n l*c hay ti�n b�c mà 
ch. là danh d* cao nh�t c�a C�ng Hòa Venezia và 
t�t c� nh�ng gia �ình quý t�c ��u mong ��c có con 
cháu là v� Th�ng "�c và tên tu&i s+ ��!c l�u truy�n 
mãi mãi trong l�ch s, c�a Venezia n�y. 

= C�ng Hòa Venezia, không m�t ��ng phái 
chính tr� nào có th� chi�m ��c quy�n v� quy�n hành 
vì m
i quy�t ��nh ��u ��!c ki�m soát b i các phe 
nhóm khác và s* thay �&i nhanh chóng c�a các V�n 
phòng  hành chánh nên r�t khó cho b�t c 1 cá nhân 
nào hay 1 phe nhóm nào chi�m ��!c quy�n hành 
hay b� tham nh�ng vì th�i gian n	m quy�n ch. có 
gi�i h�n ng	n, không �� �� l�ng �o�n xã h�i. "i�u 
này �ã ��!c chng minh trong l�ch s, c�a Venezia, 
v�i s* hành quy�t v� Th�ng "�c tên là Marin Falier 
do s* l�ng �o�n và tham v
ng cá nhân, �ã ch�ng l�i 
quy�n l!i c�a n��c C�ng Hòa Venezia. Hình c�a v� 
này �ã ��!c bc màng �en che m	t  bi�u hi�n cho 
t�i ác c�a v� Th�ng "�c và s* hành quy�t này d��i 
s* giám sát và quy�t ��nh c�a 10 v� Ngh� viên C�ng 
hòa.  

Gi)i Th�
ng �i�n Jnh Venise 
Và Gi)i S� TA Vàng: 

Ngoài Hollywood, Hoa K$ và Cannes, Pháp là 
n�i có 2 gi�i th� ng �i�n �nh n&i ti�ng. Thành ph� 
Venise c�ng là n�i phát gi�i th� ng �i�n �nh n&i 
ti�ng ��!c ��o di%n các n��c n&i ti�ng kh	p th� 
gi�i g,i ��n tham d*. T� qu�ng tr��ng St Mark, �i 
tàu phà qua ��o nh� Lido là n�i ��t tr
ng tâm c�a 
gi�i �i�n �nh Venise này. 

N�m nay 2003 gi�i S� t, vàng �ã ��!c trao 
cho v� ��o di%n �i�n �nh ng��i Nga, v�i truy�n 
phim “ Cha và Con” . Các b�n có th� dùng Tàu phà 
Vaporeti �i quanh kh	p các ��o trong 24 ti�ng ch. 
m�t vài ��ng Euro, và c�ng ch3ng ai ki�m soát vé 

tàu,  và tôi �ã du hành nhi�u l�n quanh ��o �� có 
nh�ng giây phút ��c bi�t trên sóng n��c Venezia 
này. 

L?i K�t:  

Tôi �ã ��!c s�ng nh�ng ngày th�n tiên trên 
hòn ��o Venise th� m�ng này, nh�ng k- ni�m �ó 
th(t �#p và êm ��m mà không m�t n�i nào trên th� 
gi�i có ��!c. "i�u �n t�!ng nh�t v�i tôi là dù tr�i 
qua hàng ngàn n�m l�ch s, v�i bi�t bao �&i thay, 
ng��i dân  thành ph� Venise này �ã l*a ch
n khôn 
ngoan s* lãnh ��o không ph�i vì quy�n l*c, ti�n 
b�c, chc t��c hay ti�ng t�m làm �i�u c� b�n. Vì 
nh�ng �i�u trên ch. là phù du so v�i th�i gian. H
 
�ã l*a ch
n s*  h�nh phúc, yên bình trong cu�c 
s�ng �� mãi mãi là thành ph� xinh �#p nh�t trong 
lòng nh�ng ng��i du khách ��n t� ph��ng xa. � 


