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Trăm năm thơ túi, rượu vò 

Nghìn năm thi sĩ, tửu đồ là ai ? 

 

Cher Thông,  

Cảm ơn bạn đã mời tôi chai Bordeaux cùng uống với Cận và Cường! Xin lỗi là lâu quá 

không viết lời cảm ơn! Mieux vaut tard que jamais, hì hì!  

Nay hay tin bạn đang nghỉ hè ở Bordeaux nên vội vàng xin gửi vài hàng cho hợp tình 

hợp cảnh. Gặp thi nhân thì phải thi ca :  

Đôi dòng thăm hỏi gửi bạn Thông  

Bordeaux hè này có vui không?  

Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe  

Hàng nho trĩu trái dưới nắng hồng?  

Nhắc tới Bordeaux, trong tôi, là cả một khung trời kỷ niệm! Nguyên cả một nước Pháp 

ăn xinh mặc đẹp, nổi tiếng số 1 với số người du lịch hằng năm, có thể nói Bordeaux là 

vùng mà tôi biết rất rõ, chỉ sau Paris Ánh Sáng. Tôi đến Bordeaux nhiều lần, lần nào 

cũng đầy ắp kỷ niệm.  

Nhớ làm sao thời sinh viên rỗng túi, vào mỗi dịp hè, khoảng mi-Août tới mi-Sept, tôi 

tập họp các bạn sinh viên vừa Tây vừa Ta về Bordeaux hái nho kiếm tiền. Ôi mùa 

vendanges, vui làm sao đâu!  
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Rồi vài năm sau, khi ăn nên làm ra,  

cũng cùng 12 tên hái nho thuở nào, lập thành nhóm “Les Amis du Vin de Bordeaux”, 

thường xuyên chở nhau trên 3 xe tới Bordeaux thử rượu và tập tành sưu tầm rượu quý 

Bordeaux. Nhờ khéo che giấu các chị 2 nên mỗi tên cũng có được một hầm rượu khá 

khá! Thỉnh thoảng mời nhau tới nhà ăn uống và “bẻ cổ” bớt vài chai! Cười ha hả! 

Cũng may là trong những năm 80 giá rượu Pháp còn vừa phải vì Ba Tàu Xì Dầu vẫn 

còn chưa biết đến rượu Tây!  

Nhưng nhớ nhất là mỗi tối sau bữa cơm, con công của mỗi đứa - nói theo lời của cụ 

Xuyên - không hiểu vì sao cứ đòi ngủ sớm! Thế là cả nhóm xuất quân tấn công đoàn 

nữ quân nhân khả ái của Nữ hoàng Anh đang mơ màng ở cuối vườn! Thời đó, có rất 

nhiều nữ sinh viên Anh đến Bordeaux mùa vendanges, vừa du lịch, vừa kiếm tiền, vừa 

immersion học tiếng Pháp! Ah, les petites anglaises! Cả gần 50 năm sau làm sao quên 

được!  

Vài dòng tâm sự cùng bạn đang du lịch Bordeaux, không dám cà kê dê ngỗng lâu hơn! 

Nếu bạn có khám phá một vài hiệu rượu tốt nào ở các vùng nổi tiếng ở Bordeaux, xin 

bạn nhớ chia sẻ cho nhé.  

Dzô! Dzô!  

Et Bonnes Vacances!  

SeeCiTy Sydney.  

 

Hồi âm từ Bordeaux : 

Cher Chỉ, 

Cám ơn câu thơ của bạn, minh họa trung thực hình ảnh của Bordeaux vào ngày mùa : 

Hàng nho trĩu trái dưới nắng hồng 

Nhận được thư của bạn, tôi rất vui vì cảm thấy men rượu Bordeaux thấm vào từng câu 

từng chữ trong thư của bạn. Nào ngờ bạn có nhiều kỷ niệm với Gironde, miền tây nam 

nước Pháp đến như vậy. Bạn kể ra nào là Margaux, Pauillac, nào là Saint-Estèphe đều 

là rượu hảo hạng của Bordeaux, được sắp vào hạng AOC-AOP.  

Diện tích trồng nho ‘‘mênh mông’’ (chữ của bạn) ở Bordeaux lên tới 118 000 hectares. 

Bạn cũng biết vào thời cổ xưa, người La Mã gọi xứ sở này là Burdigala, sau này biến 



âm thành ra Bordeaux. Bordeaux có vườn nho, nhờ giông bão và cầu vòng soi chiếu 

nên mới có rượu Fronsac.  

 

Bordeaux khí hậu đại dương ấm áp nên trái nho mới chín mọng. Mưa thuận gió hòa 

cũng là yếu tố khiến rượu Bordeaux được lưu danh muôn thuở. Đất nước nào có rượu 

nấy. Bạn đã nhấm nháp Sauternais khai vị. Sauternais ngọt lịm là nhờ dòng sông Ciron 

chảy qua rừng núi miền Landes, nước lạnh buốt, vào mùa thu lại có sương mù nên trái 

nho vàng chín, ngon ngọt. 

 

Rượu cũng có tuổi đời. Sắc lệnh 11/09/1936 công nhận rượu Barsac. Với sắc lệnh 

30/09/1936, ta có Sauternes. Rượu Pauillac ra đời cùng với Saint-Émilion vào năm 

1936. Margaux sinh sau đẻ muộn mãi năm 1954. 

 

Ngày nay, chai rượu Bordeaux có màu xanh lá cây là để giữ phẩm chất rượu đỏ. Có 

chai trong suốt đế ta thấy được màu rượu.  

- Rượu có mấy chữ AOC viết tắt : Appellation d’Origine Contrôlée.  

- AOP : Appellation d’Origine Protégée. 

Năm 1855, rượu Bordeaux được chính thức phân loại như sau : 

- Premiers Crûs : Pauillac, Margaux, Pessac, Saint Julien. 

- Seconds Crûs : Saint Estèphe, Cantenac. 

- Troisième Crûs : Ludon, Saint Julien 

- Quatrième Crûs : Saint Estèphe, Labarde. 

- Cinquième Crûs : Arsac, Saint Laurent, 

Ngoài ra còn rượu thượng hảo hạng, Grand Cru Classé chỉ là để ta xuýt xoa, ngắm 

nghía :  

- Domaine de la Romanée-Conti : giá 6375 euros 



- Château d’Yquen - Sauterne : giá 9785 euros. 

Nói đến rượu là phải nói đến thơ. Vì vậy, bạn mới bắt đầu lá thư bằng bốn câu thơ. Nói 

đến Bordeaux thiết tưởng cũng nên ghi lại vài ý thơ trong văn chương Pháp : 

- Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles. 

- Un chant plein de lumière et de fraternité ! 

Nước ta có Tản Đà. Bài ‘‘Thơ rượu’’ : Tản Đà viết năm 1935, in trong Tiểu Thuyết 

Thứ Bảy số 47. Bài thơ diễn tả tâm trạng của TN1-2. Nếu rượu càng để lâu càng đậm 

đà, ngày nay đọc lại ‘‘Thơ rượu’’, ta cảm thấy hương vị của rượu quý hòa điệu câu 

thơ. Hai câu chót, tôi mạn phép dùng làm tựa đề cho Lá Thư Thụ Nhân tháng này.    

 Thơ rượu 

 Đời người như giấc chiêm bao 

Nghĩ xưa đã mấy ai nào trăm năm 

Một đoàn lao lực, lao tâm 

Quí chi chữ “thọ” mà lăm sống nhiều! 

Có tiền chưa dễ mà tiêu 

Ham danh lắm kẻ như diều đứt dây 

Thương ai cho bận lòng đây 

Cho vơi hũ rượu, cho đầy túi thơ 

Cảnh đời gió gió, mưa mưa 

Buồn trông, ta phải say sưa đỡ buồn 

Rượu say, thơ lại khơi nguồn 

Nên thơ rượu cũng thêm ngon giọng tình 

Rượu, thơ, mình lại với mình 

Khi vui quên cả cái hình phù du 

Trăm năm thơ túi, rượu vò 

Nghìn năm thi sĩ, tửu đồ là ai? 

Tản Đà 

 

--- 

Lê Đình Thông 

Bordeaux, 18/07/2020 

 


