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Mở đầu những bức thư trong quyển Những Lá Thư Màu Xanh xuất bản trước 1975, nhà 

văn Văn Quang viết : Nam Giao có mưa không em ?.  Tôi về thăm Huế trong mùa hè 

nắng gắt.  Huế không mưa, nhưng dường như có những cơn mưa trong lòng tôi. 

 

Bạn tôi nói về Huế :” Cái cũ mất đi, cái mới chưa có “.  Bạn tôi giải thích :” Lăng tẩm 

còn đó, nhưng người ta ăn nhậu trong các lăng.  Ngày xưa, các bà bán rau, bán bún cũng 

mặc áo dài đã tạo nên phong cách Huế.  Ngày nay, chiếc áo dài biến mất trên đường phố 

Huế, trong các chợ Huế.  Ngày xưa, chỉ có khu Lạc Sơn trước chợ Đông Ba là nơi thanh 

niên ngồi uống cà phê và ăn bún bò, hủ tíu trên vỉa hè thành phố.  Ngày nay, trên vỉa hè 

nhiều con đường, dân chúng thành phố Huế ăn nhậu vô tư.  Cái mới to đẹp của Huế quá ít 

so với thành phố khác như Đà Nẵng, Long Xuyên, Cần Thơ, Sông Bé, Nha Trang, Đà Lạt 

…..”.   

 

Tôi trở lại Huế năm 2013 và ở lại Huế 10 ngày.  Ở Huế trong thời gian dài, nhưng tôi chỉ 

đi vài nơi quanh thành phố Huế.  Tôi đi quanh  thành phố Huế như một người cưỡi ngựa 

xem hoa.  Cưỡi ngựa xem hoa nghĩa là chỉ nhìn thoáng qua bề ngoài thường không chính 

xác, sâu sắc.  Nhưng đôi khi những cái bắt gặp tình cờ thoáng qua cũng có cái thú vị và 

gợi lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa.   

Thoáng hiện em về trong đáy cốc 

 Nói cười như truyện một đêm mưa     

                   (Đôi Bờ - Quang Dũng) 

 

Cầu Tràng Tiền  
 

Tôi đi bộ qua cầu Tràng Tiền ba lần ở những thời điểm khác nhau về giờ và ngày,  ba lần 

đi qua và ba lần đi về.  Trên đường dành riêng cho người đi bộ chỉ có tôi và vài du khách 

người Âu Mỹ hoặc Nhật Bản hay Đại Hàn.  Một lần duy nhất tôi thấy một bà cụ Việt 

Nam khoảng 85, 90 tuổi ngồi một chỗ ở gần giữa cầu.  Quanh cụ là những đồ lỉnh kỉnh.  

Cụ mặc chiếc áo dài bạc màu.  Cụ ngửng mặt nhìn tôi.  Mặt cụ thật bình thản, nhân hậu, 

tươi tắn không có vẻ gì là nghèo nàn hay khắc khổ của người ăn xin. Ngày xưa cụ là một 

mỹ nhân ?  Tôi biếu cụ một ít tiền.  Tôi nghe giọng Huế đặc sệt  :”Cảm ơn, cảm ơn“.   

 

Ngày xưa trước 1975, những tà áo trắng của nữ sinh Đồng Khánh đi bộ trên cầu Tràng 

Tiền đến trường hay về nhà đã là đề tài cho nhiều văn nhân, thi sĩ, nhiếp ảnh gia.  Ngày 

nay, dường như đường đi bộ của cầu Tràng Tiền chỉ dành riêng cho du khách nước ngoài. 

Có thể là tôi đi qua cầu Tràng Tiền vào dịp nghỉ hè, không phải vào những ngày đi học 

nên không có cô nữ sinh nào trên cầu chăng ?  Nhưng tôi đoán những ngày đi học cũng 

gần giống những ngày hè trên cầu Tràng Tiền.  Trên đường Lê Lợi, con đường đẹp nhất  

Huế, cũng chỉ có tôi và vài người du khách ngoại quốc vai mang ba lô rảo bước.  Theo 

tôi, lý do có ít người Việt đi bộ trên cầu Tràng Tiền vì ngày nay mức sống của người dân 

Huế cao hơn ngày xưa. Người lớn có xe gắn máy, trẻ em có xe đạp. Người lớn và học trò 

không còn đi bộ như ngày xưa.  Mừng cho dân Huế đã giải phóng được đôi chân. 

 



Bạn tôi nói lý do của tôi đưa ra có thể đúng, nhưng không phải là nguyên nhân quan 

trọng.  Nguyên nhân sâu xa là người dân Huế thất vọng chính quyền mới đã làm mất tính 

chất thơ mộng và lãng mạng của cầu Tràng Tiền.  Bạn tôi giải thích :  Ngày xưa, trên con 

đường dành cho người đi bộ của cầu Tràng Tiền có những khoảng rộng hình vòng cung 

giống như cái ban công.  Hình vòng cung tạo đường nét làm cho chiếc cầu đẹp và duyên 

dáng.  Người bộ  hành dừng lại và đứng trên những ban công này để ngắm dòng sông.  

Ban công cũng là điểm hẹn hò của những đôi trai gái  …  Không phải vì không có xe gắn 

máy hay xe đạp mà ngày xưa nữ sinh hay người dân Huế phải đi bộ qua cầu Tràng Tiền.  

Người dân Huế thời xưa thích đi bộ trên cầu vì cầu Tràng Tiền đẹp, thơ mộng và lãng 

mạng.  Sau 1975, chính quyền không sửa lại một nhịp cầu bị đặt mìn đánh sập trong biến 

cố tết Mậu Thân 1968.  Chính quyền cho sửa lại toàn bộ.  Đường đi bộ của cầu là một 

đường thẳng, không còn những ban công.  Cầu Tràng Tiền không còn đẹp và duyên dáng 

như xưa.  Không còn ai thích đứng trên cầu để ngắm dòng sông, do đó ngày nay hiếm 

còn thấy người dân Huế đi bộ qua cầu Tràng Tiền. 

 

 Cầu Tràng Tiền trước 1975 
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                           Cầu Tràng Tiền – Xuân Mậu Thân 1968 
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Cầu Tràng Tiền sau 1975 

 

 
                           Cầu Tràng Tiền sau 1975 - Lấy trên net 

 

Quán Thịt Chó   
 

Năm 2006, em tôi đưa tôi vào quán giải khát Không Gian Xưa trên dốc Nam Giao. Tôi 

nói với em tôi  

- Bây giờ người ta chuộng cổ, tiếc xưa nên đặt toàn tên hoài cổ.  Quán giải khát 

Không Gian Xưa, khách sạn Cung Đình xây chẳng khác chi cung vua, phủ chúa,  chè 

cũng có tên chè Cung Đình … 

- Anh muốn em đưa anh đi xem Không Gian Ngày Nay không ? 

Tôi gật đầu.  

Em tôi đưa tôi đến ăn ở tiệm phở trên đường Lê Lợi gần trường Đại Học Luật ngày xưa.  

Tiệm phở Gia Truyền Nam Định.  Tôi hỏi em tôi: 

 - Không Gian Ngày Nay đây à ? 

 - Không phải. Trước 75 cũng có một tiệm phở trên đường Trần Hưng Đạo 

gần rạp chiếu bóng Tân Tân.  Phở thì có chi lạ với dân Huế mình. Ăn xong, em đưa anh 

đến Không Gian Ngày Nay. 

 

Đi về phía cầu Bạch Hổ, chúng tôi đi đến một ngã ba, chưa đến cầu Lòn.  Rẽ vào đường 

Tôn Thất Tùng, em tôi đậu xe ngay trước một quán khá đông khách.  Tôi nhìn tấm bảng 

hiệu : CẦY TƠ.  Em tôi nói với tôi: 

- Đây mới thật là Không Gian Ngày Nay. Mời anh vô thưởng thức. 

- Chú mới cho anh ăn phở no rồi.  Để khi khác. 

Trên đường về nhà, em tôi nói: 

- Huế là đất Phật.  Trước đây, Huế làm chi có quán bán thịt chó. Năm 1954, một 

triệu người Bắc di cư vô miền Nam. Các quán thịt cầy có nhiều tại Sài Gòn, Biên Hòa.  

Huế vẫn không có quán bán thịt chó. Sau năm 1975, miền Bắc chiến thắng miền Nam. 

Huế có quán bán thịt chó, khẳng định sự chiến thắng của miền Bắc. Em đếm được có ít 

nhất năm quán.  Hai ở Long Thọ, hai trên đường đi đến các lăng và quán anh vừa thấy.  

Còn ở đâu nữa thì em không biết... 

 



Năm nay 2013, đi qua đường Tôn Thất Tùng, tôi không thấy quán Cầy Tơ.  Một cơ sở 

sản xuất tôn thay chỗ quán Cầy Tơ.  Ảnh hưởng miền Bắc đã bị đẩy lùi.  Huế vẫn giữ 

được phong cách của đất Phật.  Em tôi cho biết hiện nay chỉ còn một quán bán thịt chó tại 

vùng Long Thọ.     

 

Đền Huyền Trân Công Chúa 
 

Năm 2006, em tôi đưa tôi đi qua đường Huyền Trân Công Chúa nay đổi tên là Bùi Thị 

Xuân. Chính quyền mới đổi tên trường Đồng Khánh thành trường Hai Bà Trưng thì hợp 

lý. Thay tên đường Huyền Trân Công Chúa bằng tên Bùi Thị Xuân thì tôi không hiểu 

được.  Tôi hỏi em tôi : 

- Thay tên đường Huyền Trân Công Chúa thành Bùi Thị Xuân, nhà nước không sợ 

hai bà xích mích sao. 

- Lo chi anh,  hai vị nữ anh hùng chấp chi những truyện nhỏ nhặt. Nhà nước đang 

cho xây dựng đền Huyền Trân Công Chúa to đẹp.  Xây dựng đền Huyền Trân Công Chúa 

thực hiện được cả hai mục đích :  Con cháu biết Huyền Trân Công Chúa có công trong 

việc mở mang lãnh thổ về phương Nam mà không đổ một giọt máu của dân Việt và đền 

của Huyền Trân Công Chúa sẽ là địa điểm thu hút khách du lịch. 

 

Trong tuyển tập Tượng Đài Sông Hương của những nhà văn Thừa Thiên Huế xuất bản 

sau năm 1975 có một bài đề nghị xây dựng tượng đài sông Hương.  Tác giả đề nghị xây 

dựng tượng bốn người :  Huyền Trân Công Chúa, Ngọc Hân Công Chúa, Bùi Thi Xuân, 

còn một người nữa cũng thuộc phái nữ tôi quên tên.  Nay thì Huế đã xây không phải là 

tượng đài mà là đền đài Huyền Trân Công Chúa trang nghiêm, uy nghi trên vùng đồi 

thông đẹp. Theo tôi, xây dựng đền Huyền Trân Công Chúa cho sông Hương là đủ. Một 

dòng sông chỉ có một vị thần.  Nhiều thần quá thường xẩy ra những điều không tốt đẹp.  

Những việc không tốt đẹp  không phải do các vị thần mà do con người gây ra.  Huyền 

Trân Công Chúa xứng đáng là thần của dòng sông Hương.  Châu Ô và Lý trong đó có 

thành phố Huế là  do người đem về cho dân tộc Việt mà không phải động đến binh đao.  

 

 
Đền Huyền Trân Công Chúa – Hình lấy trên net 

 



Năm 2013, tôi đến thăm đền Huyền Trân Công Chúa.  Đền Huyền Trân Công Chúa được 

khánh thành ngày 26 tháng 3 năm 2007. Đền Huyền Trân Công Chúa cách Huế khoảng  7 

km phía Nam sông Hương.  Đền của người được xây cất trên núi Ngũ Phong thuộc 

phường An Tây.  Bao quanh đền là núi đồi trùng điệp, rừng thông xanh. 

 

Phần chính của đền gồm : Đền thờ Công Chúa , tượng ni sư Hương Tràng pháp danh của 

Huyền Trân Công Chúa, vườn bồ đề có tượng Phật Di Lặc, đền thờ vua Trần Nhân Tông, 

những bậc thang dẫn lên đỉnh núi có tháp Chuông Hòa Bình. 

 

Tôi thắp hương kính cẩn vái lạy người.  Người là hiện thân của mẹ Âu Cơ.  Hiện thân của 

sự hy sinh và lòng chung thủy.  Tôi không bao giờ tin những câu truyện thêu dệt về 

người.  Tôi yêu bài hát Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi của nhạc sĩ Phạm Duy đã tả hình ảnh 

người, tâm tình của người trong việc thực hiện nhiệm vụ được vua cha Trần Nhân Tông 

giao phó một sứ mạng lịch sử giữa hai dân tộc Việt – Chiêm. : 

 

 

Nước non ngàn dặm (à a a) ra đi 

Nước non ngàn dặm (à a a) ra đi  

Dù đường thiên lý xa vời  

Dù tình cô lý chơi vơi  

Cũng không dài bằng lòng thương mến người  

Bước đi vào lòng (ừ ư ư) muôn dân 

Bước đi vào lòng (ừ ư ư) muôn dân 

Bằng hồn trinh nữ mơ màng 

Bằng tình say đắm ơi chàng 

Ước nuôi dần hòa bình trong ái ân  

Nhưng ánh Tháp vàng 

Cây quế giữa rừng  

Chỉ một mùa tang là hương là sắc (ứ) tan 

Tàn cả tình yêu  

Vì hận còn gieo 

Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu  

 

Mới hay tình nhẹ (è e e) như tơ 

Mới hay tình nhẹ (è e e) như tơ  

Mộng ngoài biên giới mơ hồ  

Chẳng ngăn được sóng vỡ bờ  

Với đêm mờ hồn về trên Tháp ma  



 

Tháp Chuông Hòa Bình – Hình lấy trên net 

Đường lên đỉnh núi có tháp chuông Hòa Bình, chúng tôi phải bước lên những bậc thang 

bằng đá.  Đường ngoằn ngoèo và dài.  Chúng tôi phải nghỉ hai lần mới lên tới đỉnh núi.  

Tôi không đếm có bao nhiêu bậc thang.  Người em cột chèo cho biết, anh ta đếm được có 

tất cả 246 bậc.  Giữ tháp chuông là một người đàn ông khoảng 60 tuổi.  Hàng ngày ông ta 

lên đỉnh núi lúc 7 giờ sáng và xuống núi lúc 5 giờ chiều.  Du khách được thỉnh chuông 

Hòa Bình.  Lúc đó không có du khách, chỉ có vợ chồng tôi và người em cột chèo nên tôi 

có thời giờ rộng rãi để thỉnh chuông.  Tôi nói với người giữ chuông : 

- Thưa ông, tôi xin thỉnh ba tiếng chuông được không ạ ? 

- Dạ được.  Ông thỉnh ba lần để cầu cho hòa bình thế giới, quốc gia an lạc và bản 

thân an vui ? 

- Cám ơn ông.  Ông nói đúng ý muốn của tôi 

Tôi kính cẩn vái chuông và khấn : 

“ Chiến tranh loạn lạc khắp thế giới : Syria, Irak, Aghanistan, Somalie, Nam Bắc Hàn, 

Biển Đông …  Cầu xin :  Thế Giới Hòa Bình -  Tôn Giáo Hòa Đồng - Chủ Nghĩa Đại 

Đồng – Màu Da Bình Đẳng “  Tiếng chuông thứ nhất 

“ Chính quyền Việt Nam thường đưa ra hình ảnh một nước Việt Nam ổn định về chính 

trị, không có nạn khủng bố, một xã hội an bình.  Trên mặt nước phẳng lặng có những con 

sóng ngầm cực lớn :  Tranh đấu đòi tự do dân chủ - Tranh đấu chống tham nhũng -  

Tranh đấu của những người mất ruộng đất  -  Nạn anh hùng Lương Sơn Bạc nổi khắp các 

địa phương - Tranh chấp tôn giáo âm ỉ -  Nạn ngoại xâm từ phương Bắc … Cầu xin :  Đất 

nước sản sinh ra bậc anh hùng kiệt xuất về chính trị, ngoại giao và quân sự như Lý Nhân 

Tôn, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, 

Ngô Thời Nhậm, Chúa Tiên Nguyễn Hoàng …, những nhà giáo dục, văn hóa như Chu 

Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, La Sơn Phu Tư, Lê Quí Đôn, Nguyễn Du .., những nhà cải 



cách như Nguyễn Tường Tộ, Phan Châu Trinh … Nếu không, đất nước Việt Nam sẽ bị 

nhận chìm trong cơn đại hồng thủy.  Cầu xin, cầu xin “.  Tiếng chuông thứ hai. 

“ Vợ chồng khắc khẩu thường hay cãi nhau.  Về già tưởng không còn sức để cãi nhau. 

Lớn tuổi đầu óc hay quên, tai lãng, tính tình thay đổi thường cau có, nên thường quên hay 

làm sai những lời vợ dặn.  Thật tình là quên hay không nghe rõ, nhưng vợ thì quả quyết 

cho rằng giả đò quên để trốn việc.  Cầu xin : Cãi nhau thì cãi nhưng vẫn thương yêu quí 

trọng nhau để con cháu vui vẻ xum vầy “.  Tiếng chuông thứ ba. 

Đường Trịnh Công Sơn 
 

Năm 2006, tôi đã nghe chính quyền sẽ làm một con đường chạy dọc theo bờ sông Hương 

từ cầu Gia Hôi đến tận Bao Vinh.  Người dân có nhà trên đường Chi Lăng dọc theo bờ 

sông Hương rất vui mừng.  Họ vui mừng vì những lý do :  Thứ nhất, nhà của họ sẽ có hai 

mặt tiền.  Một mặt tiền trên đường Chi Lăng và một mặt tiền trên con đường sẽ mở.  

Chắc chắn nhà của họ sẽ lên giá.  Thứ hai, khi đường này hoàn thành, các nhà đầu tư bỏ 

tiền vào xây dựng những công trình thì con đường sẽ là đường đẹp nhất Huế.  Dân chúng 

có thể mở cửa hàng, quán xá.  Thứ ba, được nhà nước bồi thường cho việc cắt đất làm 

đường.  

 

Nay con đường có tên là Trịnh Công Sơn.  Đọc trên báo điện tử Huế :  “ Trong cuộc họp 

chiều 17 tháng 3 năm 2012, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chính thức 

thông qua việc đặt tên của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho con đường mới mở ven sông 

Hương thuộc phường Phù Cát, Huế “.  

 

 
 

Về Huế năm 2013, tôi đi trên đường Trịnh Công Sơn vào khoảng 5 giờ chiều. Đường 

Trịnh Công Sơn hoàn thành chưa được một nửa.  Đoạn hoàn thành từ cầu Gia Hội cho tới 

đường Nguyễn Bỉnh Khiêm dài khoảng hơn một cây số.  Còn đoạn từ đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm đến Bao Vinh thì chưa khởi công.  Một anh bạn cho biết lý do phải ngừng 

dự án vì hết tiền và chưa có nhà đầu tư nào bỏ tiền cho con đường.  Tôi hỏi bao giờ tiếp 

tục hoàn thành con đường ?  Anh bạn tôi trả lời “ Hỏi trời “.   

 



Trên đoạn đường hơn một cây số chỉ có khoảng một trăm mét ở đoạn cuối đến đường 

Nguyễn Bỉnh Khiêm là không có hàng quán giải khát và ăn nhậu.  Tôi hỏi một vài người 

Huế :  “Tại sao lại cho mở nhiều quán ăn nhậu như ri ?”  Có hai người trí thức khoảng 50 

tuổi trả lời giống nhau :” Thể hiện đời sống của Trịnh Công Sơn :  Âm Nhạc và Ăn Nhậu 

“.  Hai người trí thức chỉ nói đúng 50 % :  Âm nhạc thì đúng còn Ăn Nhậu thì không.  

Trịnh Công Sơn độc ẩm cũng có nơi có chốn.  Uống rượu với ai, ông ta chỉ uống rượu 

với những văn nhân, thi nhạc họa sĩ  có lựa chọn.  Một ông trạc tuổi tôi, 70 tuổi, nói :” 

Chưa có tiền, chưa có công trình thì cho mở quán.  Khi nào có tiền, dẹp quán xá mấy hồi.  

Bây giờ nghèo, tiền là trên hết.  Nhếch nhác kém mỹ quan, tệ hại của nạn ăn nhậu vỉa hè 

tính sau.  Lo chi, có nhà nước lo .”  Ông bạn già của tôi nói đúng. Nhưng đến khi nào nhà 

nước mới lo ? 

 

 
Quán Nhậu Trên Đường Trịnh Công Sơn – Hình lấy trên net 

 

Một anh bạn cho tôi biết : Chính quyền cấp cho gia đình Trịnh Công Sơn xây dựng một 

công viên  và nhà tưởng niệm Trịnh Công Sơn bên cạnh đồi Vọng Cảnh. Nhà tưởng niệm 

này sẽ là nơi tổ chức những đêm nhạc Trịnh. 

 

Như vậy là sau khi qua đời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một con đường sau khi hoàn 

thành sẽ là đường dài nhất Huế, đẹp nhất Huế và có một công viên và nhà tưởng niệm 

bên cạnh đồi Vọng Cảnh.  Đồi Vọng Cảnh nhìn xuống sông Hương là ngọn đồi đẹp nhất 

Huế.  Nhà tưởng niệm chưa biết to nhỏ như thế nào.  Để tổ chức những buổi ca nhạc thì ít 

nhất nhà tưởng niệm cũng phải có một hội trường chứa được hai, ba trăm người.   

  

Chính quyền Huế đã đưa Trịnh Công Sơn lên thành một người có công với chính quyền 

Cộng Sản.  Ông đã dùng âm nhạc để làm tinh  thần quân địch ngả nghiêng như Trương 

Lương dùng tiếng sáo làm tan rã quân Hạng Võ.   Việc này khiến tôi ngỡ ngàng.  Tôi ngỡ 

ngàng vì một người có vấn đề với nhà nước Cộng Sản nay lại được chính những người 

Cộng Sản đưa lên đài vinh quang để ca tụng, mặc dù việc này chỉ xảy ra ở Huế, quê 

hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.   Tội của ông ta là :  Trong bài Gia Tài Của Mẹ, ông 

đã cho Chiến tranh Chống Mỹ Cứu Nước là Nội Chiến. Tổng Công Kích Tết Mậu Thân 

là một cuộc thảm sát trong hai bản nhạc Hát Trên Những Xác Người và  Nghe Tiếng 



Muôn Trùng.   Làm bài hát tưởng nhớ Lưu Kim Cương, đại tá không quân Việt Nam 

Cộng Hòa trong bài Hát Cho Người Nằm Xuống, có lập trường không vững vàng. 

 

Thời gian ở Huế, tôi mua quyển Trịnh Công Sơn Có Một Thời Như Thế của nhà Huế Học 

Nguyễn Đắc Xuân. Đọc quyển sách này tôi liên tưởng tới bài viết : Trịnh Công Sơn và 

Những Hoạt Động Năm Vùng của thiếu tá Liên Thành, Trưởng Ty Cảnh Sát Huế, Việt 

Nam Cộng Hòa.  Ông Xuân thì ca tụng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hết lời, ông Thành thì 

công kích ông Sơn kịch liệt, nhưng cả hai ông đều đồng ý  rằng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 

hoạt động cho tổ chức nằm vùng của Việt Cộng.   Hai ông đã lựa chọn những sự kiện có 

thể có thật để chứng minh và nhìn những sự kiện đó bằng cặp kính màu chính trị của 

mình để nhận định.  Ca tụng hay đả kích, hai ông đã làm hại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.  Lý 

do theo tôi, bản chất của Trịnh Công Sơn không thể là Cộng Sản.  Trịnh Công Sơn là 

người quen sống phong lưu, không chịu được gian khổ ( *Mặc dù cũng có không ít người 

giàu có, sống trong nhung lụa đi theo kháng chiến ).  Trịnh Công Sơn là người biết lợi 

dụng những thế lực để tồn tại và vẫn giữ được bản chất nghệ sĩ của mình.  Số của ông là 

số tiền hung hậu kiết.  Nay thì ông ở tột đỉnh của vinh quang.  

 

Người yêu nhạc họ Trịnh đi trên đường Trịnh Công Sơn chắc chắn không thấy hình bóng 

ông, không nghe được tiếng đàn, tiếng hát của ông vì ông đang ở nhà ông tại số 11 đường 

Nguyễn Trường Tộ, Huế.   Có thể họ thấy nụ cười mỉa mai và nghe lời bình phẩm của 

văn, thi, họa, nhạc sĩ miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa với tinh thần Bụt Nhà Không 

Thiêng :  “ Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ thiên tài.  Đặt tên đường, xây khu tưởng niệm 

Trịnh Công Sơn thì phải có dụng ý.  Không biết mấy ông Cộng Sản định dở trò gì đây ?” 

Và  đồng thời có thể họ thấy vẻ mặt cay đắng của một số văn thi nhạc họa sĩ Cộng Sản vì 

lòng ganh ghét đố kị và câu hỏi chua chát của họ : “Ông Trịnh Công Sơn cống hiến được 

bao nhiêu bản nhạc cho cuộc chiến chống Pháp và Mỹ ?  Ông ở tù bao lâu trong nhà tù 

Pháp, nhà tù Mỹ ?  Ông Sơn có bao nhiêu ngày nằm gai nếm mật bên cạnh thần chết 

trong rừng núi, chiến khu ?  Ông Sơn có bao nhiêu tuổi đảng ?  …”  

 

Trịnh Công Sơn là một thiên tài âm nhạc.  Ông không chỉ ở giữa hai làn đạn như họa sĩ 

Trịnh Cung viết trong bài Thảm Kịch Trịnh Công Sơn.  Ông ở giữa nhiều làn đạn :  Làn 

đạn giữa người chống Cộng và người Cộng Sản, làn đạn giữa những người Cộng Sản với 

nhau, làn đạn giữa những người không Cộng Sản với nhau …..  Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 

là người con của dân tộc Việt Nam.  Ông được hun đúc trong nền văn hóa Miền Nam.  

Ông đứng vững trong lòng dân tộc Việt Nam nhờ vào gia tài âm nhạc của ông, một thiên 

tài âm nhạc. 

 

Theo tôi nên chọn một con đường nhỏ nào đó ở khu vực nơi có căn nhà của gia đình 

Trịnh Công Sơn để đặt tên đường cho ông, dùng căn nhà của gia đình ông làm nhà tưởng 

niệm ông.  Trả lại sự yên bình và ấm cúng cho tâm hồn ông.  Khu vực đó là nơi đầy ắp kỷ 

niệm của ông với gia đình, với bạn bè và với quê hương Huế thân yêu của ông. Người 

yêu nhạc ông đi trên con đường này chắc chắn sẽ thấy bóng hình ông, nghe tiếng đàn, 

tiếng hát của ông vọng ra từ căn nhà số 11 Nguyễn Trường Tộ.    

       

 

 



 

Núi Bân 
 

Trước 1975, tôi không hề biết hoặc nghe ai nói về núi Bân.  Học sử chỉ biết về việc xưng 

vương của Nguyễn Huệ trước khi xuất quân đánh giặc Thanh. Cụ Trần Trọng Kim ghi lại 

trong Việt Nam Sử Lược :  Bắc-bình-vương bèn sai đắp đàn ở núi Bàn-sơn, ngày 25 

tháng mười một năm mậu-thân ( 1788 ), vương làm lễ lên ngôi Hoàng-đế, rồi tự mình 

thống-lĩnh thủy-bộ đại-binh ra đánh giặc Thanh..  Học hành không đến nơi đến chốn nên 

tôi cứ tưởng rằng Nguyễn Huệ ban lệnh hành quân ở Đàn Nam Giao hiện nay ( do vua 

Gia Long xây dựng ).  Thật là xấu hổ. 

 

Sau năm 1975, nhờ Festival Huế, tôi mới biết núi Bàn Sơn là núi Bân.  Núi Bân ở gần núi 

Ngự Bình.  Núi Ngự Bình thì chẳng xa lạ chi với tôi. Tôi muốn tới thăm núi Bân do tôi 

muốn viết một đoản văn mang tên Tiếng Thét Của  Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ.  Để 

thực hiện dự định này, tôi sẽ đến thăm núi Bân ở Huế, đi Đồng Hới thăm lăng La Sơn 

Phu Tử, đến Thanh Hóa thăm đền thờ vua Quang Trung ở chân núi Liên Phong, gần cửa 

biển Lạch Bạng, đến Ninh Bình thăm núi Tam Điệp, về Hà Nội thăm Gò Đống Đa.  Thì 

giờ quá eo hẹp nên dự định không thành.  Tôi chỉ đến thăm được núi Bân.   

 

 
                            Núi Bân – Hình lấy trên net 

 

Đọc Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia viết về núi Bân :  Khi xưa, không rõ núi tên gì, 

nhưng từ khi Nguyễn Huệ cho ban xẻ núi Bân thành ba tầng, để lập đàn tế cáo trời thì 

người dân gọi núi là Động Tầng, Ba Tầng, Tam Tầng, Ba Vành, Hòn Thiên.  Theo 

PGS.TS. Đỗ Bang, thì rất có thể Nguyễn Huệ là người đã đặt tên Bân cho núi (nơi mà 

ông chọn để đắp đàn), với nghĩa: trong và ngoài đều hoàn mỹ. Sách Hoàng Lê nhất 

thống chí (bản của Ngô Thì Chí) chép nhầm chữ Bân (chữ Hán) thành chữ Sam; và khi 

phiên âm, các tác giả Trần Trọng Kim, Hoa Bằng, Phan Trần Chúc đều đã ghi nhầm chữ 

Bân thành chữ Bàn. 

Để trở thành Đàn Nam Giao, những người thiết kế và thi công đã ban xẻ núi Bân thành 

ba khối hình nón cụt chồng lên nhau tăng dần theo chiều cao. Từ chân núi lên đỉnh ở độ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_L%C3%AA_nh%E1%BA%A5t_th%E1%BB%91ng_ch%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_L%C3%AA_nh%E1%BA%A5t_th%E1%BB%91ng_ch%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Th%C3%AC_Ch%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Tr%E1%BB%8Dng_Kim
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Th%C3%BAc_Tr%C3%A2m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Tr%E1%BA%A7n_Ch%C3%BAc


cao 37 m, là tầng thứ nhất có chu vi 220 m. Bề rộng của tầng này không đều nhau. Ngay 

ở chính giữa mặt tầng thứ nhất về phía Tây Nam, hiện còn dấu vết một tầng phụ cao 1 m. 

Tầng thứ hai có chu vi 122,5 m, chiều cao so với tầng thứ nhất là 1,65 m. 

Tầng thứ ba ở ngay đỉnh đồi, bề mặt khá phẳng, có chu vi 52,7 m và cao hơn tầng thứ hai 

1,2 m. 

Đường lên đàn theo bốn hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc), bề rộng các con đường càng lên 

cao càng thu hẹp dần, bề ngang ở tầng thứ nhất là 5,2 m, ở tầng thứ hai chỉ còn 4 m...  

Và để sử dụng lâu dài, sau khi Nguyễn Huệ làm lễ lên ngôi và xuất quân ra Bắc năm 

1788, người ta đã dùng gạch và đá xếp thành ba vòng tròn bó vỉa quanh ba tầng đàn 

(hiện nay chỉ còn lại dấu vết) nhằm hạn chế sự xói lở. Nhờ vậy, đàn vẫn được tiếp tục sử 

dụng để làm lễ cáo trời cho đến khi kinh đô Phú Xuân (Huế) bị chúa Nguyễn Phúc Ánh 

dẫn quân ra chiếm lấy vào mồng 3 tháng 5 năm Tân Dậu (15 tháng 6 năm 1801). 

Chúng tôi đến núi Bân vào buổi sáng.  Tại núi Bân chỉ có vợ chồng tôi và hai người em 

cột chèo của tôi.  Núi Bân chỉ là ngọn đồi thấp, lưa thưa ít cây thông.  Không còn di tích 

gì như được tả trong Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia.  Nghĩa là chẳng còn ba tầng, vỉa 

đá, hay bậc thang.  Núi Bân hiện nay chỉ là đồi cỏ với ít cây thông.  Người em cột chèo 

cho tôi biết :  Trước đây núi Bân đầy rẫy mồ mả lớn nhỏ.  Xây dựng lại di tích lịch sử, 

chính quyền phải di dời toàn bộ các mồ mả tại núi Bân. 

 

 
                           Tượng Đài Quang Trung –  Hình lấy trên net 

 

Dưới chân núi có một công trình tượng đài Quang Trung.  Nhờ công trình này tôi mới có 

xúc động và cảm nhận được đây là núi Bân nơi Nguyễn Huệ ban lệnh hành quân. Công 

trình này được khánh thành ngày 9 tháng 1 năm 2010.  Tôi đọc được trên net viết về công 

trình như sau : “ Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ cao 21m, hệ thống phù điêu sau 

chân tượng có chiều dài 50m bằng chất liệu đá Thanh được đặt ở vị trí trang trọng. Phần 

phù điêu mô tả khái quát một số hình ảnh tiêu biểu của phong trào Tây Sơn từ khi mở cờ 

khởi nghĩa đến chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Xen kẽ những mảng phù điêu hình 
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tượng là các đoạn văn trích bài Chiếu lên ngôi của hoàng đế Quang Trung như: Nhân, 

nghĩa, trung, chính là đầu mối lớn lao của đạo làm người. Nay, trẫm cùng dân đổi mới 

(...) sẽ dắt dìu dân lên con đường lớn, đặt vào đài xuân. Hay: “Đánh cho để dài tóc/Đánh 

cho để đen răng/Đánh cho nó chích luân bất phản/Đánh cho nó phiến giáp bất 

hoàn/Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” (trích bài Dụ tướng sĩ). Tác 

phẩm tượng đài của nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ và phần phù điêu do nhà điêu khắc 

Nguyễn Quyết Thắng sáng tác, Công ty TNHH xây dựng mỹ thuật Hà Nội thực hiện. “ 

 

Đứng trên sân lễ đài,  nhìn tượng Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ uy nghi, nhìn lên đỉnh 

núi Bân.  Tôi chợt nhận ra, tôi đang đứng tại núi Bân vào ngày 25 tháng 11 năm 1788.  

Tôi nghe tiếng thét vang của ngài, tôi nghe tiếng ngựa hí, tiếng quân reo. Tôi nghe tiếng 

pháo lệnh nổ, gió thổi ào ào.  Đoàn quân của ngài ra đi như gió cuốn.  Xin ngài cho con 

đi theo đoàn quân của ngài đến lăng La Sơn Phu Tử để con biết làm sao ngài thu phục 

được người vừa có tài vừa có đức như La Sơn Phu Tử, Ngô Thời Nhậm mà ngài không 

dùng những người có tài nhưng không có đức như Nguyễn Hữu Chỉnh.  Xin ngài cho con 

theo đoàn quân ngài đến Thanh Hóa để con nhìn hàng hàng lớp lớp thanh niên hăng hái 

xin nhập ngũ tòng quân. Xin ngài cho con đi theo đoàn quân của ngài đến Đền Quán 

Cháo ở Ninh Bình để con biết tại sao người dân nô nức nấu thức ăn nuôi đoàn quân của 

ngài.  Xin ngài cho con theo đoàn quân của ngài đến núi Tam Điệp để con biết kế hoạch 

công thủ lâu dài của ngài để đối phó với mối họa xâm lăng phương Bắc và để con biết 

tại sao ngài không chọn Hà Nội mà chọn Nghệ An làm thủ đô.  Xin ngài cho con theo 

đoàn quân của ngài đến Gò Đống Đa để con thấy sức mạnh của dân tộc Việt Nam và con 

được nghe bài hát bất hủ Thăng Long Hành Khúc của Văn Cao ca tụng chiến công hiển 

hách của ngài : 

Cùng tiến bước về phương Thăng Long thành cao đứng 

Trong khói sương chiều ám trên dòng sông 

Nhị Hà còn kia 

Nhị Hà còn đó 

Lũ quân giặc Tôn sập cầu trôi đầy sông 

Tháp đây ! Gươm thần đâu dưới nước biếc 

Có chăng ! Bao người bao nhiêu luyến tiếc 

Này phường này phố cũ 

Này đường về ô xưa 

Bóng xưa ngàn năm hồ phai khi tàn mơ 

………………………………………… 

 

Niềm tự hào trở về đầy ắp trong con.  Mơ ước theo đoàn quân của ngài, con không thực 

hiện được, nhưng tiếng thét của ngài vang vọng trong con.  Tiếng thét của ngài rung 

chuyển sông núi, thức tỉnh dân  Việt, quân thù khiếp sợ : 

Anh hùng thanh sất Bân Sơn cổ, 

Miếu mạo quang lưu Bạng hải kim. 

Tạm dịch: 

Tiếng thét của người anh hùng vang dậy từ núi Bân xưa 

Ánh sáng của tòa miếu mạo còn tỏa chiếu nơi cửa Bạng ngày nay 



Bách Khao Toàn Thư Wikipedia : Tại đền thờ Quang Trung ở chân núi Liên Phong, gần 

cửa biển Lạch Bạng, thuộc xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, còn lưu hai 

câu đối trên hai trụ gạch trước cổng đền. 

 

Đến trước tượng Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, tôi chắp tay khấn :  Năm nay, con bảy 

mươi tuổi, lãng tai, ở xa Việt Nam gần nửa vòng trái đất.  Con nghe những tiếng thét của 

các nhà tranh đấu đòi tự do dân chủ, đòi diệt trừ tham nhũng, đòi đất đai bị mất vang 

vọng trong đất Việt và vượt ra năm châu bốn bể …  Các vị lãnh đạo chính quyền Việt 

Nam trẻ tuổi hơn con và ở tại Việt Nam không nghe tiếng thét của những người con vừa 

kể hay họ nghe mà họ bỏ ngoài tai.  Cầu xin ngài :  Hồn thiêng sông núi ban cho ngài có 

tiếng thét oai linh thần thánh. Xin ngài thét để thức tỉnh các vị lãnh đạo và quần chúng 

Việt Nam hầu cứu nước Việt thoát cơn đại hồng thủy “. 

 

Ba Cây Cầu 
 

Hiện nay có ba cây cầu đường bộ lớn bắc ngang sông Hương :  Cầu Tràng Tiền, cầu Phú 

Xuân và cầu Dã Viên.  Cầu Dã Viên là cầu mới nhất, to nhất, dài nhất và đẹp nhất.  Cầu 

được khánh thành ngày 31 tháng 8 năm 2012.  Khi mới khánh thành, cầu này có tên là 

cầu Bạch Hổ.  Sau đó có bài viết Trái Khoáy Việc Đặt Tên Cầu Ở Huế trên báo Tiền 

Phong Online, cầu được đặt tên lại là cầu Dã Viên.   

 

Anh bạn tôi nói với tôi : “  Cầu Dã Viên mới nhất, to nhất, dài nhất thì đúng.  Đẹp nhất 

thì không. “.  Không đợi cho tôi hỏi tại sao …  Anh bạn nói :  “  Xây cầu thì hiện đại.  

Xây vọng lâu thì kiểu cổ.  Đúng là đầu voi đuôi chuột … “.   Tôi nói :”  Ông khó tính 

quá.  Cầu Tràng Tiền mất ban công để ngắm sông Hương, ông chê.  Cầu Dã Viên có 

vọng lâu để ngắm sông Hương, ông cũng chê “  Bạn tôi trả lời :” Không phải ý kiến của 

tôi.  Những ý kiến này là của đại đa số người dân Huế.  Họ bực tức,  họ phê phán lãnh 

đạo địa phương và những người thiết kế hai cây cầu về trình độ thẩm mỹ thấp, trình độ 

kém kiến thức về lịch sử, văn hóa,  sự thiếu hiểu biết về tâm tư người dân Huế … “  

 

 
                                Cầu Dã Viên – Hình lấy trên net 

 

Nhà nhạc mẫu của tôi ở cách xa cầu Dã Viên khoảng 100 mét. Cô em dâu của vợ tôi 

thường tập thể dục trên cầu vào sáng sớm, khoảng 5 giờ sáng.  Cô ta rủ chúng tôi đi tập 

thể dục trên cầu và ngắm cảnh bình minh trên sông Hương.  Chúng tôi chấp nhận lời mời.   

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%A9nh_Gia
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http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=XUz1-XhdTrufUM&tbnid=L_Gr2pNGc-9lgM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://dantri.com.vn/xa-hoi/ngam-cau-duong-bo-lon-nhat-vua-bac-qua-song-huong-636023.htm&ei=i_9yUr0uo_DJAfa7gdgO&psig=AFQjCNF9HcGtwoqFbAucFthKZPNkCIKZjw&ust=1383354635052478


 

Trên cầu Dã Viên năm giờ sáng thật đông vui.  Nam phụ lão, thanh niên, thanh nữ trang 

phục gọn gàng đi bộ hoặc chạy bộ trên vỉa hè rộng lớn của cầu để tập thể dục.  Họ đi từ 

đầu cầu này đến đầu cầu kia và vòng lại hoặc qua vỉa hè phía bên kia để vòng lại.  Chúng 

tôi đi hai vòng.  Vợ tôi và cô em dâu đi về nhà.  Tôi đứng ở vọng lâu ngắm sông Hương.   

Tôi thấy hai cái đầu nhấp nhô giữa sông Hương.  Lâu lắm, có lẽ đã nửa thế kỷ từ năm 

1963 tôi rời Huế đến nay, tôi mới thấy có người bơi từ cồn Dã Viên về hướng cầu Tràng 

Tiền.  Thời tôi học trung học, hằng năm có đại hội thể dục thể thao của sinh viên hay của 

học sinh thì thường có thi bơi từ Cercle đến cồn Dã Viên và vòng về.  Cũng có vài lần 

chúng tôi bơi từ trường Bình Linh đến Cercle hay Thương Bạc và vòng về.  Sau 1975, em 

tôi nói không ai tắm trên sông Hương vì sông Hương ô nhiễm.  Cầu mong cho nước sông 

Hương trở lại trong và sạch để người dân Huế bơi lội, lặn hụp trong dòng sông quê 

hương.  

 

Đúng như cô em dâu nói :  Đứng trên cầu Dã Viên ngắm bình minh trên sông Hương thật 

tuyệt vời.  Nhà hàng gần Thương Bạc đã được dời về gần Đập Đá nên không gian sông 

Hương rộng và  thoáng.  Bình minh thật rạng rỡ bắt đầu một ngày hy vọng tốt đẹp.  

 

Buổi sáng, đứng ở vọng lâu trên cầu Dã Viên ngắm bình minh trên sông Hương,   Buổi  

chiều ngồi tại restaurant Festival ngắm hoàng hôn trên sông Hương.  Răng sông Hương 

đẹp như ri.  Đẹp đến mê hồn.  Có bao nhiêu người được diễm phúc như tôi, có thì giờ, có 

tiền ngồi ăn ở nhà hàng đẹp đẽ và an nhàn ngắm thành phố Huế bên sông Hương.  Tôi 

cảm thấy không vui.   

 

Huế, hàng năm, may mắn thì bị bão nhỏ, không may mắn thì bị bão lớn tàn phá.. Sau 

những cơn bão lớn, mặt trời vẫn mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi chiều hùng vĩ và thơ 

mộng.  Bữa cơm chiều sau cơn bão của nhiều gia đình trong vùng bị bão tàn phá là những 

gói mì cứu trợ.  Ngày mai, tương lai mù mịt.  Người cha hay người mẹ hay người con,  ai 

sẽ là người phải bỏ nhà lên tỉnh thành kiếm sống …   

 

Bây giờ đến truyện cầu Phú Xuân.  Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia viết về cầu Phú 

Xuân :  Vào năm Mậu Thân (1968), sau khi cầu Trường Tiền bị đặt mìn đánh sập, người 

ta đã thiết lập một cầu phao ở vị trí cầu Phú Xuân hiện nay với trọng tải khá lớn dùng để 

phục vụ cho mục đích dân sự và quân sự. Cầu phao này được dùng trong hai năm 1968 

và 1969. 

Bấy giờ, chính quyền thị xã Huế thấy rằng cần thiết phải thay thế cầu phao ấy bằng một 

chiếc cầu kiên cố để đáp ứng nhu cầu giao thông và nhu cầu phát triển của đô thị Huế 

cũng như các vùng phụ cận. Do đó, vào năm 1970, cầu Phú Xuân đã được hãng Eiffel 

của Pháp thiết kế và tổ chức thi công. Cầu được xây dựng trong hai năm thì hoàn thành 

và đưa vào sử dụng. 

Lúc mới xây xong (1971), cầu được đặt tên theo tên dòng sông mà nó bắc qua, cầu Sông 

Hương. Sau năm 1975, nó được chính quyền đổi tên là cầu Phú Xuân.  
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                             Cầu Tràng Tiền -  Xuân Mậu Thân 1968  

 

Tôi đọc quyển sách Phác Họa Chân Dung Một Thế Hệ của Tần Hoài Dạ Vũ và Nguyễn 

Đông Nhật.  Quyển sách này tôi mua tại Nhà Sách Thành Phố Đà Nẵng.  Trước khi mua 

quyển sách này, tôi hỏi cô tiếp viên cửa hàng sách :” Tôi muốn mua một quyển sách của 

một tác giả trẻ viết về hiện tình xã hội hiện tại “.  Cô ta chỉ cho tôi khu vực trưng bầy 

sách loại này và bảo tôi đến đó mà lựa.  Quyển sách Phác Họa Chân Dung Một Thế Hệ 

được bọc giấy kính trắng nên tôi không thể mở ra để xem lời nói đầu và mục lục của 

quyển sách.  Tôi  chỉ đọc bìa trước mà không đọc bìa sau.  Tác giả là hai cựu sinh viên 

tranh đấu Huế viết về cuộc đời tranh đấu của họ.  Tôi chỉ dở lướt qua và đọc đề mục lớn 

vì những điều họ viết tôi không cần biết và không hấp dẫn tôi.  Điều tôi muốn biết là 

thanh niên trong nước hiện nay nghĩ gì, làm gì và mơ ước gì cho xã hội hiện nay.  Tôi dở 

đến phần phụ lục của quyển sách.  Một bức hình làm tôi chú ý.  Hình một  chiếc cầu và 

hàng chữ.  Cầu Phú Xuân (Huế) được Sinh viên Huế đặt tên là Cầu Chống Mỹ. 

 

Cầu Phú Xuân (Huế) được Sinh viên Huế đặt tên là Cầu Chống Mỹ 

 



Tôi muốn biết lý do sinh viên tranh đấu Huế đặt tên cho cầu Sông Hương là Cầu Chống 

Mỹ, nên tôi đọc lướt qua vài chương. Tôi không tìm thấy lý do tại sao sinh viên tranh đấu 

Huế đặt tên cho cầu này là Cầu Chống Mỹ.  Sinh viên tranh đấu không biểu tình chống 

việc xây cầu phục vụ cho nhu cầu vận chuyển của quân Mỹ, không có biến cố trọng đại 

xẩy ra trên cầu chẳng hạn như quân Mỹ thảm sát hằng trăm người tranh đấu trên cầu hoặc 

có một cuộc biểu tình nằm lỳ chống Mỹ trên cầu trong nhiều ngày.  Như vậy chỉ còn lý 

do chiếc cầu này do Mỹ xây nên đặt tên  là Cầu Chống Mỹ.  Nếu đúng như tôi nghĩ thì 

đây là ý tưởng dị hợm, dở hơi. 

 

Sau năm 1975, chính quyền đặt tên cầu là Phú Xuân, không dùng tên Cầu Chống Mỹ của 

sinh viên tranh đấu Huế cũng là điều sáng suốt.  Nếu không ngày nay, có khi phải đặt cầu 

Tràng Tiền do Pháp xây là Cầu Chống Pháp, cầu Sông Hương do Mỹ xây là Cầu Chống 

Mỹ và cầu Dã Viên do Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xây là Cầu Chống Cộng.    

 

Nhà Sách  
 

Tôi đi trên hai đường chính của thành phố Huế : Lê Lợi và Trần Hưng Đạo.  Tôi đếm 

được bốn nhà sách, hai trên đường Lê Lợi và hai trên đường Trần Hưng Đạo.  Tiệm bán 

sách Y Khoa trên đường Lê Lợi nhỏ giống như kios bán sách. Tôi không vô tiệm sách 

này vì tôi không cần sách y khoa.  Nhà sách thứ hai có tên là Nhà Sách Phương Nam.  

Nhà sách Phương Nam là một tòa nhà to lớn, nằm ở vị trí thật đẹp, sát bên bờ sông 

Hương. Mùa hè nắng chang chang vô tiệm sách thì thật là sung sướng.  Nhà sách rộng 

rãi, sạch sẽ, máy lạnh mát rượi làm thân thể và tâm hồn thoải mái như ở trên cõi tiên. 

Tiệm sách không có sách giáo khoa chỉ có tiểu thuyết trong nước và sách dịch thuật, 

nhưng không nhiều.  Diện tích khu trưng bày sách chỉ bằng một phần mười diện tích tòa 

nhà. Nghĩa là rất nhỏ.  Khách mua sách cũng rất ít.  Tôi vô nhà sách hai lần để tìm mua 

vài cuốn sách.  Lần thứ nhất, chỉ có một người khách và tôi.  Vị khách này ở trong nhà 

sách không quá năm phút.  Lần thứ hai, chỉ có một một mình tôi.  Phần lớn diện tích còn 

lại của nhà sách là để trưng bày sản phẩm mỹ nghệ, tranh vẽ cao cấp để bán cho du 

khách. Cả hai lần, tôi không thấy khách vãng lai trong khu vực mỹ nghệ này.  Cũng có 

vài bàn và ghế cho khách ngồi uống nước và đọc sách giống như nhà sách Barnes & 

Noble ở Mỹ.  Cả hai lần vào tiệm sách,  tôi không thấy ai ngồi đọc sách ở những bàn này.  

Lần thứ ba tôi vào nhà sách Phương Nam do người bạn của vợ tôi mời vơ chồng tôi đi ăn 

điểm tâm bún bò Huế tại một quán gần nhà sách Phương Nam.  Ăn điểm tâm xong, anh 

ta mời chúng tôi đến nhà sách Phương Nam uống cà phê.  Khu giải khát của nhà sách 

Phương Nam rộng lớn. Có một số người ngồi ở balcon nhìn ra sông Hương.  Chỗ ngồi 

này thật lý tưởng đối với tôi.  Ngồi uống nước và ngắm sông Hương.  Anh bạn bảo chúng 

tôi vào phòng lạnh ngồi cho mát.  Trong phòng lạnh rộng và trang trí đẹp.  Khách rất 

đông, chỉ còn hai bàn trống.  Ban đêm, nơi này biến thành phòng hát karaoke và khiêu 

vũ. Theo tôi nên đổi tên Nhà Sách Phương Nam thành Khu Giải Trí Phương Nam thì mới 

đúng thực chất của tòa nhà. 

 

Nhà sách thứ nhất trên đường Trần Hưng Đạo nằm ngay chân cầu Tràng Tiền, cạnh một 

mall mới xây sát chợ Đông Ba là nhà sách Lạc Việt.  Nhà sách không lớn.  Diện tích bày 

bán sản phẩm mỹ nghệ hàng chợ rẻ tiền chiếm hai phần ba, một phần ba diện tích còn lại 

trưng bày sách giáo khoa và tiểu thuyết.  Chỉ có một mình tôi trong tiệm sách.  Tôi không 



lựa được quyển sách nào để mua.  Tôi ở trong tiệm sách này không quá năm phút. Tiệm 

sách thứ hai là nhà sách Phú Xuân, nằm tại điểm thẳng góc với cầu Tràng Tiền và đường 

Trần Hưng Đạo, trước 1975 là Ty Thông Tin.  Nhà sách Phú Xuân là tòa nhà ba tầng lầu. 

Tầng thứ nhất trưng bày nhiều loại sách : sách giáo khoa, tiểu thuyết, chính trị … Khách 

mua sách cũng khá.  Lúc tôi có mặt  tại tầng một nhà sách, có khoảng 20 em học sinh 

hoặc đang chọn sách hoặc đang đọc sách.  Tôi ở tầng một khoảng hai mươi phút.  Tầng 

hai là nơi bán hàng mỹ nghệ khá hơn hàng chợ của nhà sách Lạc Việt, nhưng không cao 

cấp bằng hàng mỹ nghệ của nhà sách Phương Nam.  Tầng ba là quán cà phê.  Tôi ở tại 

tầng hai và ba không quá năm phút. 

 

Về nhà, thấy hai đứa cháu bên vợ đang cắm đầu vào hai cái computer.  Thời đại internet 

nên nhà sách ế ẩm vắng khách như thời của cụ Trần Tế Xương, tình trạng chung của thế 

giới chứ chẳng riêng gì của thành phố Huế : 

Cô hàng bán sách lim dim ngủ 

Thầy khóa  tư lương nhấp nhỏm ngồi 

                   (Trần Tế Xương)     

 

Đổi Phiên Gác Tại Đại Nội 
 

Một anh bạn bảo tôi đến Đại Nội để xem màn biểu diễn thay gác tại cửa Ngọ Môn.  Anh 

ta nói   :” Màn biểu diễn này mới có từ ngày 26 tháng 3 năm nay.  Trung tâm Bảo tồn Di 

tích Cố đô Huế muốn tái hiện phiên đổi gác cung vua từ Kỳ Đài đến Ngọ Môn và từ Ngọ 

Môn đến Duyệt Thị Đường.  Màn trình diễn này diễn ra  hàng ngày từ 9 giờ đến 9 giờ 30 

nhằm giới thiệu với du khách một trong những nghi thức trong triều đình xưa, đồng thời  

để thu hút du khách “. 

 

Tôi đến Đại Nội.  Đang đứng trước cửa Ngọ Môn, tôi nghe tiếng trống và tiếng nhạc ò í 

e.  Một toán quân đang tiến vào khu vực cửa Ngọ Môn.  Tôi và năm, sáu du khách người 

phương Tây vội vàng đón toán quân để chụp hình.  Tôi đứng xem màn biểu diễn đổi gác 

tại cửa Ngọ Môn.  Đứng xa người chỉ huy khoảng hai mươi thước nhưng tôi nghe khẩu 

lệnh của ông ta rất nhỏ :  Đổi gác.  Sau khi  hai người lính đổi gác, người chỉ huy ra lệnh 

:” Kèn, trống “.  Kèn ò í e và trống nổi lên.  Người chỉ huy hô :” Bước “.  Màn biểu diễn 

đổi phiên gác chấm dứt, không dài quá hai phút.   

 

Đi đầu đoàn quân là người cầm cờ, tiếp theo là vị quan đeo kiếm, sau vị quan là đoàn 

quân xếp hàng hai, hai hàng đầu là kèn và trống nhỏ, những hàng cuối là quân nhân vác 

giáo.  Trong những quân nhân cầm giáo có hai nữ quân nhân.   

 



 
 

 
 

Tôi kể với anh bạn tôi về màn biểu diễn đổi gác tại cửa Ngọ Môn.  Anh bạn cười hì hì và 

nói với tôi :”  Màn trình diễn đổi gác tuyệt vời. Phản ảnh đúng quân đội thời Đồng 

Khánh, Khải Định, đánh đâu thua đó “  Anh ta nói tiếp :” Màn trình diễn đơn giản, làm 

cho có.  Thôi, rứa cũng được.  Sửa đổi hoàn chỉnh dần dần. “   

 

Tôi mở internet để xem các phiên đổi gác tại nghĩa trang Arlington, Hoa Kỳ, tại 

Stockholm, Thụy Điển, tại điện Cẩm Linh, Nga, tại Vatican …vv…  Những màn biểu 

diễn là những lễ nghi trang nghiêm khiến người xem có ấn tượng về tinh thần kỷ luật và 

uy dũng của quân đội.  Màn biểu diễn đổi gác tại Đại Nội không gây cho tôi ấn tượng 

như tôi xem những phiên đổi gác trên internet của các quốc gia khác.  Người chỉ huy và 

người lính không thể hiện được tác phong của quân đội từ cách đi đứng và khẩu lệnh.   

 

Theo tôi, màn trình diễn chưa khai thác được thế mạnh của Việt Nam.  Chẳng hạn : 

- Các nước phương Tây có kèn đồng.  Chúng ta có chiêng trống.  Mở màn phiên 

đổi gác, dộng chiêng và đánh trống có khí thế hơn thổi kèn đồng tò tí te của 

phương Tây. 

 

- Cờ của nước ta thời xưa đẹp, có nhiều màu sắc hơn cờ của Thụy Điển, Nga, 

Vatican … Một cờ chưa đủ.  Nhiều cờ tạo sự uy dũng.  Cờ gây cho người xem :  

Đổi gác là lễ nghi không phải là màn giải trí. 



 

- Nên trang bị cho người lính gác súng thay vì cầm giáo.  Người lính gác cung vua 

thời vua triều Nguyễn cầm giáo, theo tôi, không phản ảnh đúng thời đại vua triều 

Nguyễn.  Giáo mác là thời xa xưa Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần ...  Lịch sử đã ghi 

dân tộc ta dùng súng từ thế kỷ 16. 

 

Bách khoa toàn thư Wikipedia :  Tại Việt Nam, súng hỏa mai là thứ vũ khí phổ 

dụng kể từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Các chúa phong kiến lớn như vua nhà Lê, vua 

nhà Mạc, chúa Trịnh, chúa Nguyễn đều trang bị súng hỏa mai với số lượng khổng 

lồ cho quân đội. Sử sách lẫn văn học đều ghi chép các trận đánh thời đại này 

"đạn bay như sao sa". Ca dao Đàng Trong cũng ghi lại hình ảnh người lính thú: 

Ngang lưng thì thắt đai vàng  

Đầu đội nón dấu vai mang súng dài 

Một tay thì cắp hỏa mai 

Một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền. 

Đến đầu triều Nguyễn, súng hỏa mai dùng mồi thừng hoặc đá lửa dần dần bị thay 

thế bằng súng trường tiên tiến hơn, sử dụng hạt nổ và vỏ đạn tương tự phương 

Tây bấy giờ. Tuy nhiên, sau thời Minh Mạng, do quốc lực hao kiệt, súng trường 

lại bị hỏa mai thế chỗ, nhưng với số lượng khiêm tốn hơn nhiều lần so với các thế 

kỷ trước (10 người 1 súng). 

 
                      Súng hỏa mai đốt bằng dây cháy chậm- bảo tàng vũ khí- Hà Nội 

 

Trong bài “ 10 hỏa khí đáng gờm của quân đội Đại Việt “ : … Trong cuộc khởi nghĩa 

Cần Vương cuối thể kỷ 19, thủ lĩnh Cao Thắng đã tổ chức mở xưởng đúc vũ khí theo kiểu 

châu Âu ở chiến khu Vũ Quang và sản xuất được 500 khẩu súng theo mẫu 1874 của Pháp 

…” 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Hoamai1.JPG


 
 

Hình ảnh lễ công bố người trúng tuyển kỳ thi Hương, Nam Định năm 1897 lấy trên net.  

Buổi lễ có ngựa, có cờ, có đội lính làm dàn chào mang súng và quân phục khác với lính 

vác giáo, đội nón tại phiên đổi gác cửa Ngọ Môn. 
 

 
 

Công bố tên người trúng tuyển kỳ thi Hương, Nam Định năm 1897. Người có nhiệm vụ 

xướng danh các sĩ tử đỗ đạt sẽ cầm một chiếc loa, đứng trên cao và đọc to họ tên, quê 

quán của từng người. 

 

Người lính gác với cây súng đúng với thực tế thời đại và trông oai phong hơn cầm giáo.  

 

- Đoàn quân đổi gác đi ngựa với cờ xí, súng ống oai phong hơn đi bộ với giáo mác, 

người xem sẽ đánh giá cao tinh thần chiến đấu của người Việt. 

 

Kiến thức về Huế của tôi ít ỏi, tôi có những câu hỏi sau : 

 



Câu hỏi thứ nhất của tôi :  Màn trình diễn có phản ảnh đúng phiên đổi gác tại Ngọ Môn 

thời những vị vua của triều Nguyễn không ?  

 

Câu hỏi thứ hai của tôi :  Nếu phản ảnh đúng.  Sự phản ảnh đúng có cần thiết hay không ? 

Với tư cách người du khách :  Màn trình diễn không hấp dẫn.  Với tư cách người Việt : 

Màn trình diễn không thể hiện được tinh thần uy dũng của người Việt Nam. 

 

Câu hỏi thứ ba :  Có nên thực hiện phiên đổi gác vừa phản ảnh sự thật vừa không thật   để 

đạt mục đích du lịch và nêu tinh thần quật cường của dân tộc không ?   

 

NHỮNG QUÁN ĂN NHỎ CỦA THÀNH PHỐ HUẾ 

 

Thời gian ở Huế, hằng ngày, trưa chiều, chúng tôi ăn cơm ở nhà.  Chỉ có một buổi chiều, 

vợ chồng tôi đãi tất cả gia đình anh em bên vợ từ khắp nơi về Huế tại một nhà hàng lớn ở 

Kim Long.  Ăn ở nhà ngon và sạch.  Nhạc mẫu tôi thường nấu những món ăn ngày xưa, 

thời tôi là học trò ở trọ trong nhà hay nấu món ăn theo đơn đặt hàng của vợ tôi.  Ăn sáng 

thì mua xôi bắp, bánh canh … tại các gánh bán hàng rong tụ tập ở đầu ngõ.  Ăn xế trưa 

vào khoảng ba giờ chiều thì ăn bánh bột lọc, bánh nậm làm tại nhà hay mua tại chợ Bến 

Ngự.  Đặc biệt vài buổi sáng, tôi được cậu em vợ đưa đi ăn sáng tại những quán ăn nhỏ.  

 

Quán ăn nhỏ chỉ nấu một món, không có món thứ hai.  Quán ăn nhỏ thường ở những 

đường vắng, sạch sẽ.  Quán chứa tối đa khoảng 15 đến 20 người.  Quán ăn nhỏ không có 

bàn cao ghế cao, không có bàn ghế bằng sắt.  Bàn ghế của quán ăn nhỏ chỉ là những bàn 

nhỏ bằng gỗ thấp và ghế đẩu.  Đôi khi là bàn gỗ dài và thấp, ghế được đóng dính liền với 

bàn.  Ăn ở quán ăn nhỏ không ngồi lâu được,  ăn xong nên nhường chỗ cho người khác.     

 

Quán ăn nhỏ ở Huế thể hiện được nghệ thuật ẩm thực của Huế :  ngon, sạch và đẹp giống 

Nhật, khác Sài Gòn giống Tàu :  ngon và nhiều.  

 

Sạch :  Bếp ngay trước cửa ra vào, ai cũng thấy. Bẩn hay sạch biết ngay. Bếp rất gọn và 

sạch vì diện tích của quán không lớn.  

 

Ngon :  Phải ăn mới biết ngon hay dở.  Nhưng thường là ngon.  Gia chủ phải tự tin lắm 

về món độc nhất của mình nấu mới dám dùng phía trước nhà để mở quán. 

  

Đẹp :  Những tô, chén, dĩa đều nhỏ không có những tô tàu bay, tàu thủy. 

  

Quán Cháo Lòng Lịch Đợi :   Nói đến những món ăn Huế thường người ta hay nói đến 

bún bò Huế, cơm Hến, bánh Khoái, bánh Bèo, bánh Nậm, bánh Bột Lọc.  Ít ai nói đến 

cháo lòng Huế.  Theo tôi, cháo lòng Huế không đâu ngon bằng.  Sài Gòn, Đà Nẵng có 

những tiệm bán bún bò ngon hơn Huế.  Nhưng cả nước không có quán cháo lòng nào 

ngon bằng cháo lòng Huế.  Thịt, lòng, gan của con heo xứ Huế ngon và thơm.  Chỉ có các 

chợ ở Huế mới có bán những miếng thịt heo luộc sẵn, chợ ở các nơi khác không có bán 

thịt heo luộc sẵn.  Đến Huế không ăn cháo lòng, theo tôi là thiếu sót lớn.   

 



Quán cháo lòng Lịch Đợi ở cách nhà khoảng 300 mét nên anh chị em chúng tôi đi bộ đến 

quán.  Khu Lịch Đợi là khu đất cao, những con đường nhỏ chỉ dành cho xe gắn máy, xe 

đạp.  Đường chỉ vừa cho một chiếc xe hơi nhỏ.  Không có nhiều xe và nhiều người trên 

các con đường tại Lịch Đợi. Quán cháo lòng không có bảng hiệu nên chúng tôi gọi là 

Quán Cháo Lòng Lịch Đợi.  Ai đến Lịch Đợi hỏi quán cháo lòng, người địa phương sẽ 

chỉ cho ngay. Các cô em vợ khẳng định quán cháo lòng Lịch Đợi là quán cháo lòng ngon 

nhất Huế, ngon hơn cháo lòng danh tiếng chợ Mai hay cháo lòng An Hòa.  Quán cháo 

lòng Lịch Đợi là nhà nhỏ.  Chúng tôi đến đã đầy khách đang ăn.  Chúng tôi phải ngồi tại 

hiên của nhà đối diện bên kia đường.  Khách ăn tại chỗ và khách mua về nhà. Chúng tôi 

phải chờ nửa tiếng và phải luôn miệng nhắc cô phục vụ :  Gọi lâu rồi răng chưa có.  

 

Ở Huế hai tuần, cả nhà dẫn nhau đi ăn cháo lòng hai lần.  Nói ít hiểu nhiều.  Nghĩa là rất 

ngon.   

 

Quán Cơm Hến ở Cồn Hến :  Cậu em vợ hỏi tôi :” Sáng nay, anh muốn ăn chi để em 

đưa anh đi “  Tôi nói :” Đưa anh đi ăn cơm Hến mà phải tại Cồn Hến “.   

 

Quán cơm Hến vắng khách.  Chỉ có hai anh em tôi.  Một lúc sau mới có một cô đến mua 

và đem về nhà.  Quán sạch sẽ.  Cơm hến có nhiều gia vị ruồi dễ bắt mùi, nhưng trong 

quán không có ruồi.  Tôi hỏi bà chủ quán : 

- Tôi nghe nói sông Hương không còn hến, phải nhập hến Sài Gòn, Quảng Trị phải 

không chị ? 

- Cũng còn hến chứ bác, nhưng còn ít, bác nờ.  Chừ, phải trộn ít hến Huế với hến 

Quảng Trị hay Sài Gòn cho ngon. 

- Tại răng sông Hương còn ít hến ? 

- Vì sông Hương ô nhiễm.  Nước bẩn thải ra sông nhiều.  Lý do chính là làm đập 

thủy điện ngăn nước ở thượng nguồn.  Sông Hương không còn gây lụt.  Nước 

mặn không tràn vô sông Hương.  Hến thì sinh sản trong vùng nước lợ. 

- Rứa răng không nuôi hến như nuôi tôm, nuôi cá ? 

- Không được, bác nờ.  Nuôi hến trong chum, trong bể hến chết hết. 

 

Nếu tôi không được anh bạn cho biết cơm Hến bây chừ nấu bằng hến Sài Gòn hay Quảng 

Trị thì tôi vẫn tưởng rằng cơm hến vẫn như ngày xưa.  Tôi ăn hết một tô cơm hến và còn 

thấy thèm.  Tôi gọi thêm một tô nữa.     Ăn xong tô thứ hai định gọi tô bún Hến.  Điện 

thoại reo.  Tiếng cậu em cột chèo :” Tụi em đang đợi anh tại Không Gian Xưa “…  Cơm 

Hến vẫn ngon. Chỉ có người Huế mới nấu được cơm Hến, biết nấu cơm Hến và dân Huế 

mới biết thưởng thức món cơm Hến.   

 

Về nhà, tôi khoe tôi ăn hai tô cơm hến.  Cả nhà cười ầm :’’ Thằng Phê ( con cô em vợ ở 

Houston, Texas ) năm ngoái về đây ăn bảy tô cơm hến “.  Tôi cụt hứng và im lặng.   

 

Quán Phở Gà  :  Huế có ít quán phở.  Trên đường Lê Lợi có hai quán phở :  Phở Gia 

Truyền Nam Định và Quán Phở gần Cầu Ga trước cửa trường Bình Linh cũ, đều bán phở 

bò.  Nay thì Phở Gia Truyền Nam Định không còn chỉ còn quán phở gần Cầu Ga.   Cậu 

em vợ đưa tôi đi ăn phở gà. 

 



Quán phở gà nằm trên con đường nhỏ số  9 Phan Đình Phùng, bên bờ sông Bến Ngự, 

nằm giữa cầu Ga và cầu Bến Ngự.  Quán Phở là nhà hai tầng.  Quán chỉ dùng phần trước, 

diện tích khoảng 4X4 mét.  Phở của quán chỉ có thịt gà xé nhỏ trong tô phở gà nước 

trong,  không có những chùm trứng gà non treo lủng lẳng trong tủ kính và bát phở to óng 

ánh mỡ gà màu vàng của tiệm phở gà Hiền Vương, Sài Gòn trước năm 1975.  Vợ tôi 

thỉnh thoảng nấu phở gà thay vì nấu phở bò.  Vợ tôi nói :  Nấu phở gà dễ, nấu phở bò khó 

ngon,  nấu phở bò hôi nhà, phở gà không hôi nhà.  Vợ tôi nấu phở gà bằng gà đi bộ nhập 

từ Cali.  Gà Mỹ luộc làm nước dùng.  Xương  và thịt gà Mỹ vứt vô thùng rác vườn.  Gà 

Mỹ rất rẻ.  Gà đi bộ Cali đắt gấp ba lần gà Mỹ.  Sau này, nghe con tôi nói quan niệm dinh 

dưỡng ngày nay đã thay đổi :  Ngày xưa, nước là bổ còn xác không còn chất bổ.  Ngày 

nay, nước chỉ có hương vị và không có chất bổ, xác mới còn chất bổ vì protein không tan 

trong nước.  Vợ tôi vứt xương gà Mỹ và giữ lại thịt gà Mỹ để làm chà bông dùng vào 

việc ăn sáng cho tôi. Bữa phở của gia đình tôi ngoài tô phở giống như Phở Gà bên bờ 

sông Bến Ngự :  Thịt gà xé nhỏ trong tô phở nước trong, chúng tôi còn có dĩa thịt gà chặt 

miếng với đầy lá chanh xắt nhỏ rắc trên mặt, chén nước mắm nguyên chất với ớt chỉ thiên 

xanh đỏ xắt nhỏ hoặc chén muối tiêu chanh.  Riêng tôi còn có đĩa đầu gà và hai chân gà. 

 

Quán phở gà bên bờ sông Bến Ngự không có chùm trứng gà non như phở gà Hiền 

Vương, Sài Gòn trước 1975, không có đĩa thịt gà chặt miếng đầy lá chanh xắt nhỏ như 

của gia đình tôi, nhưng có hai đặc điểm.  Thứ nhất, thịt gà Việt Nam ngon hơn thịt gà đi 

bộ Cali.  Thứ hai tô phở phục vụ được giới khá giả, trung lưu Việt Nam và du khách bình 

dân như tôi.  Giá một tô phở 30.000 đống Việt Nam. 

    

Quán Bún Bò :  Ngày xưa, năm 1960,  tại bến Thương Bạc, bên bờ sông Hương , tôi 

thấy có một gánh bán bún bò.  Tôi nhớ rổ đựng giò heo đã luộc chín và rổ đựng nhiều thứ 

rau.  Trong rổ rau có rau muống chẻ, rau chuối và một ít rau sà lách xắt nhỏ.  Tên của 

món ăn là Bún Bò Giò Heo.  Nhưng trong nồi bún bò giò heo còn có những viên tròn 

chạo tôm, những miếng huyết heo, những miếng thịt heo lớn, nhiều phần nạc và ít phần 

mỡ, dành cho những người không thích ăn giò heo.   Vợ tôi giải thích về nghệ thuật nấu 

bún bò giò heo :  Thịt bò, giò heo được nấu trong nồi và múc ra ăn nên đậm đà hơn các 

món ăn khác. Khác với phở.  Nấu phở thì người ta lấy tảng thịt ra ngoài xắt nhỏ.  Khi ăn, 

sắp trên tô bánh phở đã được tráng nóng thịt tái, chín gầu hay nạm, gân, sách … rồi múc 

nước phở tưới vào tô.  Giò heo chín để trong rổ được vợ tôi giải thích :  Giò heo này sẽ 

lần lượt được bỏ từng đợt vô nồi bún.  Người nấu bún bò giò heo giỏi là người biết bỏ giò 

heo đúng lúc để giò heo không chín quá ăn mềm không ngon hoặc  giò heo chưa thấm ăn 

cũng không ngon.  

 

Vợ tôi thỉnh thoảng nấu bún bò giò heo.   Giò heo được nấu chung trong nồi bún bò, 

không vớt ra để ngoài như gánh bún bò bến Thương Bạc.  Dĩa rau của gia đình tôi chỉ có 

bắp chuối và rau sà lách xắt nhỏ, không có rau muống chẻ.  Vợ tôi bảo :  Sức đâu, thời 

giờ đâu mà ngồi chẻ rau muống. 

 

Giò heo của gánh bún bến Thương Bạc nhỏ, ăn dòn.  Giò heo của gia đình tôi to, ăn 

mềm. Vợ tôi nói :” Đừng hy vọng nồi bún bò ở Mỹ ngon bằng nồi bún bò ở Việt Nam.  

Thịt bò, thịt heo Mỹ để trong phòng đá cả năm, sáu tháng.  Thịt heo, thịt bò Việt Nam mổ 

xong là được đem nấu trong ngày “. 



 

Năm 2013, người bạn của vợ tôi nói với chúng tôi tại nhà sách Phương Nam :” Bún bò 

ngon phải ăn bún bò gánh của các mệ.  Chín, mười giờ các mệ mới gánh bún ra bán,  

mười hai giờ dọn về … ”.  Tôi không hỏi kỹ về gánh bún của các mệ ở đâu vì một giờ 

trưa hôm đó, chúng tôi phải vô Đà Nẵng để đáp chuyến bay năm giờ đi Sài Gòn. 

Trong thời gian ở Huế, tôi được người em cột chèo đưa tôi đi ăn bún bò tại một quán nhỏ 

đường Phạm Hồng Thái - bún bò Vân. Con đường nhỏ sạch sẽ, có nhiều quán ăn và có 

vài xe du lịch nhỏ đậu ở vỉa hè đối diện.  Tôi nghĩ khu ăn uống này dành cho du khách 

bình dân như tôi,  người dân khá giả và trung lưu của thành phố.  Quán bún bò này của 

người bà con bên vợ, người làng Dương Nỗ,  nên tôi không nói nhiều sợ rằng mang tiếng 

quảng cáo cho bà con bên vợ.  Nhưng tôi vẫn bảo đảm rằng các quán ăn nhỏ Huế đều đạt 

tiêu chuẩn :  ngon, sạch, đẹp của nghệ thuật nấu ăn Huế. Tôi thêm đặc điểm nữa là rẻ.  

Một tô bún bò giá 25,000 đồng Việt Nam. 

Vỹ Dạ 

Anh bạn gốc Huế điện thoại từ Sài Gòn : 

- Ông viết về Huế thì phải viết về Vỹ Dạ.  Xóm Vỹ Dạ  đã mất và không bao giờ 

tìm lại được.  Người ta đã phá đi rồi, bây giờ thấy tiếc nên tính chuyện phục hồi 

một con đường tre nào đó để hoài niệm về một không gian lãng mạn đã ăn sâu 

trong tâm khảm người dân Huế cũng như trong thơ văn. Viết về Huế mà không 

nói về Vỹ Dạ là thiếu sót đấy nhe bạn. 

- Ông nói Vỹ Dạ mất rồi thì viết chi nữa. 

- Một người bỏ xứ Huế ra đi từ hơn nửa thế kỷ như ông thì nhìn dưới lăng kính 

hoài niệm và đối chiếu 

- Hoài niệm và đối chiếu về Vĩ Dạ, đề tài rộng lớn dành cho ông là người gốc Huế.    

Tôi đã đi qua Vĩ Dạ.  Về nhà đọc bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử là đủ 

ngậm ngùi, tiếc nuối và xót xa … 

Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?  

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên. 

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc  

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.  

 

Gió theo lối gió, mây đường mây,  

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...  

Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,  

Có chở trăng về kịp tối nay?  

 

Mơ khách đường xa, khách đường xa 

Áo em trắng quá nhìn không ra...  

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh 

Ai biết tình ai có đậm đà? 



 

Lời Tâm Tình Cùng Anh Bạn Gốc Huế  
 

Thưa bạn, 

 

Huế nghèo.  Ai cũng biết Huế nghèo.  Trước năm 1975, người  Quảng Nam gọi dân Huế  

là Dân Trèo Đèo.  Vì nghèo nên người Huế phải trèo qua đèo Hải Vân đến Đà Nẵng để 

tìm kế sinh nhai.  Mậu Thân 1968, Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 dân Huế lũ lượt vượt đèo 

Hải Vân nhưng không ở lại Đà Nẵng vì Đà Nẵng gần Huế quá.  Họ vượt đèo Bình Đê, 

nhưng ít ai ở lại Qui Nhơn, hầu hết đi về miền Nam. Họ trèo qua đèo Cù Mông, nhưng 

không ở lại Tuy Hòa nghèo nàn.  Họ vượt đèo Cả, đèo Rù Rì một phần ở lại Nha Trang, 

một phần trèo đèo Ngoạn Mục lên Đà Lạt, một phần lớn vô định cư tại Sài Gòn.  Năm 

1975 người Huế trèo đèo và vượt biển.   Vượt biển cả gia đình, vượt biển cả giòng họ, 

vượt biển cả làng,  Máu não Huế chảy.  Năm 1975 máu não chảy như sông lớn chảy ra 

biển.  Hiện nay máu não Huế vẫn chảy.  Một anh bạn ở Huế nói với tôi :  Huế sinh ra 

người tài, đào tạo ra người tài, nhưng không ai trụ lại Huế.  

 

Người dân đi tha phương, máu não chảy, nhưng Huế vẫn là một trung tâm văn hóa lớn 

của cả nước. 

 

Bạn quí mến, 

 

Năm 2013 về thăm Huế, tôi cảm thấy Huế mất dần địa vị trung tâm văn hóa lớn.  Dựa 

vào đâu để tôi nói Huế mất dần địa vị trung tâm văn hóa ?  Theo tôi, triều đình chúa 

Nguyễn, triều đình vua Nguyễn và Phật Giáo đã tạo nên văn hóa, phong cách đặc trưng 

của Huế.  Trải qua hằng thế kỷ nhà Nguyễn và Phật giáo ( Từ thời chúa Nguyễn Hoàng 

cho tới thời vua Bảo Đại gần 400 năm ) mới tạo được cho Huế một nền văn hóa và phong  

cách nổi trội so với các miền khác của đất nước.   Ngày nay, Huế đã được UNESCO công 

nhận là di sản của thế giới.  Những nhà nghiên cứu đã lập nên một ngành nghiên cứu gọi 

là Huế Học mà không có Hà Nội Học hay Sài Gòn Học.  

 

Trước 1975,  mặc dù chiến tranh và nghèo, người Huế vẫn giữ gìn được những nét đặc 

trưng của Huế.  Sau 1975, ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên được sát nhập 

thành một tỉnh Bình Trị Thiên. Các nhà lãnh đạo tỉnh là cán bộ Cộng Sản cốt cán người 

Quảng Bình, Quảng Trị đem văn hóa xã hội chủ nghĩa của miền Bắc vào cai trị thì làm 

sao văn hóa Huế không mất mát, đặc trưng Huế không sứt mẻ.  Câu ca dao, tôi mới đọc 

cho bạn hai chữ đầu, bạn đọc tiếp những câu sau, đã nói được tình trạng văn hóa Huế lúc 

đó : 

  Trần Hoàn cùng với Bùi San 

 Hai thằng hợp lại phá đàn Nam Giao  

( Bùi San lúc đó là Ủy viên Trung ương Đảng CSVN, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Trị Thiên. 

Trần Hoàn là Tỉnh ủy viên, Trưởng Ty Văn hóa tỉnh Bình Trị Thiên, sau là Ủy viên 

Trung ương Đảng CSVN, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông Tin ) 

     

Hợp vào rồi lại tách ra, người Huế cai trị người Huế, nhưng người cai trị vẫn là những 

người Cộng Sản  Chuyên Chính nên cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.   



 

Ngày nay, chính quyền đã đổi mới, văn hóa không bị kềm chế như thời ông Tố Hữu chỉ 

đạo văn hóa tư tưởng. 

 

Hai  năm, Huế tổ chức Festival Huế một lần.    Tôi chưa bao giờ được dự Festival Huế, 

tôi chỉ xem Festival Huế năm 2012 trên net.  Festival Huế năm 2012 được tổ chức thật 

hoành tráng, công phu và chuyên nghiệp.  Những tiết mục được dàn dựng to lớn, thiết kế 

âm thanh, trang phục lộng lẫy và do những diễn viên ưu tú trình diễn.  Một Festival sang 

trọng và tốn kém, nhưng thiếu tính cách đại chúng của Festival là dành cho quảng đại 

quần chúng.  Hầu hết những tiết mục đều do diễn viên chuyên nghiệp thực hiện, không có 

sự tham dự của quần chúng không chuyên nghiệp như sinh viên, học sinh, gia đình Phật 

tử …  

 

Huế có hội nghiên cứu Huế Học, có Festival Huế nhưng văn hóa Huế vẫn chưa có dấu 

hiệu khởi sắc.  Lý do, những nhà nghiên cứu am hiểu về Huế đã đi ra nước ngoài hoặc ở 

những nơi khác trong nước,  những người này không muốn tham gia vì họ ngại và không 

tin chính quyền Cộng Sản.  Còn những người điều hành Huế Học hay Festival phần lớn 

là thuộc thành phần sinh viên tranh đấu trước 1975.  Những người này là đảng viên hay 

không phải là đảng viên, họ không hài lòng với chế độ mới, nhưng vì miếng cơm manh 

áo và an toàn bản thân, họ phải cộng tác làm việc với tinh thần không thoải mái và dưới 

sự chỉ đạo tư tưởng của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, sở văn hóa thể thao du lịch.  

 

 
                               Khu nghĩa địa làng An Bằng 

 

Không phải chỉ có chính quyền Cộng Sản phá hoại văn hóa, phong cách Huế mà cả Việt 

kiều hải ngoại cũng tham gia làm nghèo văn hóa Huế.  Tôi đi thăm khu nghĩa địa làng An 

Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang.  Hai bên con đường chật hẹp là những biệt thự to 

lớn và những ngôi mộ hoành tráng.  Đường xá vắng bóng người.  Phần lớn những biệt 

thự là do Việt kiều xây và bà con giữ giùm.  Nơi này được gọi là thành phố nghĩa địa. 

Người ta nói thành phố nghĩa địa là biểu hiện của tinh thần tôn kính tổ tiên.  Tôi thì nghĩ 

đây là sự biểu hiện của thói khoe khoang, dị hợm trong xã hội còn quá nhiều người 

nghèo. 

 



Về Việt Nam, tôi đến chùa Vĩnh Nghiêm là nơi để cốt của bà ngoại tôi và mẹ tôi.  Chùa 

Vĩnh Nghiêm nhếch nhác, nhốn nháo như một nơi buôn bán.  Xem hình ảnh Phật tử nhét 

tiền khắp nơi trên các tượng Phật tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, đúng là Phật giáo ở trong 

thời kỳ mạt pháp.  Trước 1975 và ngay cả trong thời Pháp thuộc, các ngôi chùa vẫn giữ 

được tính cách : Chùa là nơi phật tử đến lễ Phật. Ngày nay các ngôi chùa là nơi buôn thần 

bán thánh.  Pháp nạn ở trong lòng Phật giáo, không phải từ bên ngoài.  Chính những 

người Phật tử biến chùa thành nơi thương mại, mê tín dị đoan, làm hỏng sư sãi.  Tình 

trạng Phật giáo cả nước suy thoái, khiến tôi nghĩ Phật giáo Huế cũng ở trong tình trạng 

suy thoái.  Phật giáo làm mất không khí thanh tịnh, thi vị, hiền hòa và vui tươi của xứ 

Huế. 

 

Chính quyền Cộng Sản và sự băng hoại của Phật giáo đã làm Huế mất vị trí là thành phố 

văn hóa lớn của cả nước. 

 

Bạn quí mến, 

 

Bạn là người Huế chính gốc.  Tôi là rể xứ Huế, là người Mỹ gốc Việt.  Chắc chắn tình 

yêu xứ Huế và kiến thức về xứ Huế của bạn sâu sắc và rộng hơn tôi rất nhiều.  Tôi cảm 

thấy buồn và mất mát vì Huế không còn là trung tâm văn hóa lớn.  Mười năm phá hoại 

kinh tế, chỉ cần một hai năm xây dựng là có thể có một nền kinh tế no ấm.  Thời kỳ bao 

cấp, ngăn sông cấm chợ từ năm 1954 đến 1990, kinh tế Việt Nam kiệt quệ.  Vậy mà chỉ 

mấy năm mở cửa nửa vời, người dân có cơm ăn áo mặc, có xe gắn máy, thậm chí có 

người có xe hơi, nhà lầu mới.  Nếu đổi mới kinh tế và chính trị hoàn toàn thì có thể ngày 

nay Việt Nam đã vượt Thái Lan, Đài Loan và bắt kịp Đại Hàn, Nhật Bản.  Kinh tế phát 

triển hơn trước nhưng văn hóa giáo dục vẫn ì ạch thụt lùi.  Một năm phá hoại văn hóa 

giáo dục,  hàng thập niên chưa chắc đã sửa chữa phục hưng lại được. 

 

Đất nước đã vượt qua khó khăn cơm áo, nhưng xây dựng lại văn hóa giáo dục là vấn đề 

khó khăn và lâu dài gấp bội phần.  Đôi khi mất cả hàng thế kỷ.  Theo tôi, có thể có bước 

đại nhảy vọt về kinh tế,  nhưng không thể có bước nhảy vọt trong xây dựng văn hóa giáo 

dục cho một quốc gia.  Đạo đức giữa con người và con người, giữa con người với con 

vật, với đất đai, với thiên nhiên biển rừng, kiến thức khoa học kỹ thuật, văn chương thẩm 

mỹ cần thời gian lâu dài để ngấm dần và tích lũy vào con người.  

 

Bạn quí mến, 

 

Tôi viết không đúng hay quá đáng, bạn giận thì cứ giận.  Tôi chỉ xin bạn đừng nghĩ rằng : 

Tôi ở nước ngoài nên nói cho sướng miệng. Một vài tâm tình gửi người bạn gốc Huế. Tôi 

vẫn trân quí bạn vì bạn là viên ngọc trong một xã hội mà nền văn hóa đang băng hoại.  

 

Tôi Không Phải Là Du Khách 

Tôi Không Muốn Là Du Khách 

Nhưng … 
 



Về Việt Nam tôi không ở khách sạn.  Tôi ở nhà nhạc mẫu hay nhà của gia đình những 

người em vợ.   Ở  nhà bà con ruột thịt thay vì ở khách sạn, tính cách du khách của tôi 

giảm đi rất nhiều, gần như không còn.  Tôi không phải là du khách. 

 

Tôi tới nhà em tôi.  Cháu tôi thấy tôi, nó kêu lớn : 

-  Ba Mạ, bác Quang về. 

Em dâu tôi từ trên lầu đi xuống : 

-  Anh mới về. 

Tôi về.  Tôi không phải là du khách. 

 

Một buổi chiều 2013, tôi ngồi tại Festival Restaurant nhìn sông Hương.  Sông Hương đẹp 

như một bức tranh.  Một buổi trưa 2006, tôi đứng bên bờ sông Hồng tại làng Bát Tràng,  

nhìn những hàng cây hai bên bờ sông, lòng tôi giạt dào thương nhớ, nhưng không biết 

mình thương nhớ gì.  Đi thuyền hay phà trên dòng sông Tiền, sông Hậu 2013, tôi xúc 

động lạ kỳ, lòng chứa chan biết ơn dòng sông.  Dòng sông Cửu Long mênh mang đục 

ngầu phù sa chảy cuồn cuộn đã đem ấm no cho hàng triệu người Việt.  Cửu Long đã tạo 

ra người miền Nam phóng khoáng, phúc hậu, nhân ái một cách tự nhiên.  Tôi yêu những 

dòng sông Việt Nam.  Tôi không phải là du khách. 

 

Nhưng …. 

 

Bình thường tôi không thấy có gì khác lạ giữa tôi và người Việt trong nước.  Nếu không 

được ai giới thiệu thì họ không biết tôi là người Việt hải ngoại. Nhưng tôi vẫn có nhiều 

điều khác với người Việt trong nước  khiến họ nhận ra tôi là người Việt ở nước ngoài. 

 

Một hôm, tôi đi xe ôm.  Tôi co chân phản ứng lại mối nguy khi các xe khác đang lao vào 

chân tôi.  Anh xe ôm nhắc tôi mấy lần : “ Bác đừng sợ.  Không sao đâu “.  Anh xe ôm 

nhận ra tôi là người Việt ở nước ngoài.  

 

Một hôm, vợ chồng tôi tới Saigon Square để mua quần áo cho cháu ngoại tôi.  Sau khi 

thỏa thuận giá cả xong, vợ tôi đếm tiền để trả cho cô bán hàng.  Mấy phút sau, tôi nghe 

cô bán hàng nói : 

- Nhìn cách bác đếm tiền cũng biết bác ở đâu.  Hai bác ở tiểu bang nào bên Mỹ ? 

Cô bán hàng nhận ra chúng tôi là người Việt ở nước ngoài. 

 

Mở email, nhìn hình những đứa cháu ngoại.   Nhìn hình thằng Khoa mếu máo khóc, tôi 

muốn thời gian qua thật nhanh, trở về Mỹ, ôm thằng Khoa vào lòng.  Tôi phải trở về Mỹ, 

nơi vạn đại dung thân của vợ chồng tôi, của con cháu chúng tôi và nhiều đời sau.  Tôi 

phải về thành phố có căn nhà ấm cúng ngọt bùi của chúng tôi.   

 

Tôi là khách du lịch trên chính quê hương mình dù tôi không muốn. 

 

Tôi chân thành cám ơn những người ruột thịt, những bạn bè, những đồng bào cùng là con 

rồng cháu tiên với tôi,  mặc dù  khác biệt về chính kiến, tôn giáo, giàu nghèo, học vấn đã 

tiếp đón chúng tôi thật thân tình.  Cám ơn, cám ơn, cám ơn … Chúng ta vẫn là anh em 

trong ngôi nhà Việt Nam.   



 

Seattle đang vào mùa thu.  Ban đêm trên đường lái xe từ nơi làm việc về nhà, trời mưa rả 

rích, lòng bâng khuâng nhớ Huế.  Buổi sáng nhìn sương mù và rừng thông thấp thoáng, 

giật mình tưởng mình ở đâu đây tại thành phố Đà Lạt.  Ở Bên Ni thì Nhớ Bên Nớ.  Ở Bên 

Nớ thì Nhớ Bên Ni. 

Thân này ví xẻ làm đôi 

Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường    

  (Nguyễn Du) 

 

Cám Ơn  
 

Điều không may cho tôi là  tôi làm mất một memory những hình ảnh chụp được trong 

chuyến đi. Do đó một số hình minh họa được lấy từ trên net.  Xin chân thành cám ơn tác 

giả của những hình ảnh được dùng trong bài.  Xin chân thành cám ơn tác giả bài hát, bài 

thơ, bài viết được dùng trong bài.  Xin chân thành cám ơn quí độc giả đã đọc những câu 

truyện nhỏ về Huế của một người không phải là người Rất Huế và đã xa quê hương 22 

năm.  Xin chân thành cám ơn.  

        

 

Quang Già Cơ 


