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Lời mở đầu 
 

Tuyển tập tản văn “Nước Pháp – Hành trình và Cảm nhận” 

 

Vào năm 2019, Việt ba-lô tại Pháp - nhóm chia sẻ thông tin văn hóa phi lợi nhuận cho cộng đồng 

người Việt, được sự ủng hộ của nhiều bạn hữu tham gia vào Ban giám khảo và các đối tác tài trợ, 

đã mở cuộc thi viết “Nước Pháp - Hành trình và Cảm nhận”. Có thể nói, đây là cuộc thi đầu tiên 

dành cho đại chúng không chuyên để viết về hành trình sống vừa gian nan vừa độc đáo của mỗi 

người ở nước ngoài. Vì là lần đầu tiên tổ chức nên chúng tôi không có một tiền lệ nào để tham 

khảo, và thật bất ngờ, cuộc thi đã nhận được rất nhiều bài dự thi với những trải nghiệm vô cùng 

đa dạng.  

 

Đọc lại những thông tin mà cuộc thi “Nước Pháp - Hành trình và Cảm nhận” đã đưa ra, chúng 

tôi vẫn thấy rất nhiều cảm xúc.  

“Bạn là người Việt Nam bước chân ra thế giới với bao ước mơ, hoài bão, với hành trang là 

những hình ảnh đẹp đẽ, lung linh về nước Pháp, qua các trang sách, trải nghiệm của người đi 

trước. Bạn đến Pháp du học ngắn hạn hay vì công việc nhưng rồi lại nhận ra mình có ‘duyên 

nợ” với nơi này và chọn đây là điểm dừng của cuộc đời mình, mãi về sau… Hoặc bạn đi theo 

tiếng gọi của tình yêu, đoàn tụ gia đình để đến nước Pháp đầy lạ lẫm…  

Dẫu đến với đất nước này qua con đường du lịch một vài ngày, hay bạn đã “phải lòng” nước 

Pháp và chọn nơi này để làm trạm dừng trong cuộc tìm kiếm điểm đến cuộc đời của mình, thì 

chắc chắn trên con đường ấy, bạn đã được chứng kiến và cảm nhận nhiều câu chuyện của hành 

trình cuộc sống tại Pháp, có những cột mốc khắc ghi trải nghiệm, năng nhặt chặt bị những kinh 

nghiệm sống «quý báu». 

Đến Pháp…  

Nơi đây có màu hồng dịu êm như bạn hằng mong ước, hay có muôn màu muôn vẻ của những 

điều bạn chưa từng hình dung tới? Bạn đã chạm đến những cung bậc cảm xúc nào? Dấu ấn nào 

nơi này đọng lại sâu sắc trong tim bạn? Những người đồng hành cùng bạn trong thời thanh xuân 

tươi đẹp cũng như những khi yếu lòng, họ và bạn đã cùng nhau tô màu cuộc sống tại Pháp như 

thế nào?…” 

 

Sau khi nhận được các bài viết, Ban giám khảo đã chọn ra được 18 bài viết với những câu chuyện, 

văn phong, và quan trọng hơn cả, những trải nghiệm sống khác nhau.  

Bản thân cuộc thi “Nước Pháp - Hành trình và Cảm nhận” cũng có số phận riêng của nó ngoài 

tất cả dự kiến của Ban tổ chức, nó đã đi cùng với những dấu mốc và biến động của nước Pháp từ 

năm 2019 cho đến nay, từ những cuộc biểu tình Áo vàng, đình công thuộc quy mô lớn nhất trong 

lịch sử nước Pháp cho đến đại dịch Covid với bao lần phong tỏa, giãn cách xã hội suốt hai năm. 

Mãi cho đến cuối năm 2021, buổi gặp mặt và trao giải cuộc thi mới có thể được tiến hành trong 

sự hồi hộp không mong chờ những đợt phát dịch mới hoặc quy định hạn chế của chính phủ Pháp. 
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Và năm nay, 2022, tuyển tập các bài viết được thực hiện để ra mắt. Những bài viết đã lưu lại một 

phần quá khứ của tác giả và gắn với giai đoạn lịch sử đặc biệt của nước Pháp. Âu cũng là một 

hành trình rất độc đáo và đặc biệt!  

 

Tuyển tập các bài viết tham gia cuộc thi viết “Nước Pháp - Hành trình và Cảm nhận” mang 

những chia sẻ của các tay bút trẻ không chuyên, những tự sự về hành trình của họ tại nơi này - 

xứ sở cách quê nhà mỗi chúng ta khoảng 10.000 cây số.  

Tuyển tập gồm 17 bài (một bài được rút ra vì tác giả đề nghị theo lý do cá nhân), với ba nội dung 

chính đi theo một trong những chủ đề sau, lại có nhiều bài kết hợp các chủ đề trong một bài viết: 

– Những trạm dừng ấn tượng: Cảm nhận về một địa điểm, công trình, thể loại nghệ thuật, hoạt 

động cụ thể mà đã trải qua tại Pháp.   

– Hành trình cuộc sống: Những trải nghiệm về học tập, xã hội, văn hóa, gia đình, làm việc... 

với những khám phá, tiếp cận, suy ngẫm, kinh nghiệm khó quên của bản thân cùng những ý 

nghĩa tích cực mà trải nghiệm đó mang lại. 

– Ký ức không màu hồng: Những câu chuyện có màu sắc riêng của khó khăn, thất bại, thành 

công, sự cố, tai nạn…trong quá trình học tập, hòa nhập, lập nghiệp tại Pháp. 

  

Một vài thống kê vui về 18 bài vào vòng chung kết : 

- Các tác giả đến từ hơn 10 vùng, thành phố khác nhau tại Pháp lẫn Việt Nam, trong đó có Angers, 

Aix-en-Provence, Montpellier, Valenciennes, Erquy, nhiều nhất là IDF. Một bài đến từ TPHCM, 

ba bài đến từ Hà Nội. 

- Có 4 bài lấy Paris đặt vào tựa đề 

- Nỗi cô đơn được nhắc đến trong nhiều bài, nhưng với những trải nghiệm khác nhau 

- Những lý do đến Pháp trong các bài có thể phân loại thành: du học, du lịch, đoàn tụ gia đình, 

đi theo hợp đồng công việc, thậm chí đi không giấy tờ phải vào trại tị nạn. 

  

Mỗi bài là một hành trình, thậm chí nhiều hành trình khác nhau tại Pháp. Có thể ngay chúng ta 

cũng chưa từng biết điều gì sẽ chờ đợi mình trong cuộc sống mới tại một xứ sở xa lạ. Giờ đây 

viết lại, các bạn đã đánh dấu chặng đường đã đi qua, thêm một lần nữa sống lại với quá khứ một 

cách chậm, sâu hơn, để rồi, chúng ta lại tiếp tục hành trình của mình, có thể tại Pháp hoặc bất kỳ 

nơi nào khác. 

 

Những nội dung có chất lượng từ các bài viết đã khơi gợi nhiều cảm xúc, suy nghĩ và đồng cảm 

từ chính những câu chuyện cuộc sống tại Pháp của các thành viên Ban giám khảo. Từ việc học 

tập, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống xa quê hương, đến việc du lịch, tận hưởng để 

khám phá vẻ đẹp văn hóa và phong cảnh của nước Pháp đều là những hành trình mang nhiều 

màu sắc và các cung bậc cảm xúc đa dạng. Điểm chạm cảm xúc lớn nhất giữa các bài dự thi, đối 
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với Ban giám khảo, hơn cả kỹ thuật viết, đó chính là nghị lực vượt qua nghịch cảnh, mà chiến 

thắng lớn nhất là vượt qua ngưỡng an toàn, tìm lại sự tự tin của chính mình.  

Đó cũng chính là thành công lớn nhất mà cuộc thi đã đạt được. Chúng tôi trân trọng sự chân thật 

và chia sẻ của tất cả các bài viết. Chúc mừng các tác giả đã ít nhất một lần kể ra câu chuyện của 

mình, mà rất có thể, nhiều câu chuyện trong đó chưa từng được thổ lộ ra trước đây. Chúng tôi 

thật sự mong rằng sẽ có những tác giả tiếp tục viết sau cuộc thi này và sẽ thành danh trong tương 

lai. 

Cuối cùng, Ban tổ chức là nhóm Việt ba-lô tại Pháp xin dành lời cảm ơn trân trọng đến sự hỗ trợ 

nhiệt tình ngay từ những ngày đầu của các cô, chú, anh, chị trong Ban Giám khảo gồm: nhà khoa 

học Nguyễn Quý Đạo, nhà văn Trần Thị Hảo, tác giả Hoàng Long, kỹ sư Việt Lecoq, biên tập 

viên Nguyễn Mạnh Sơn, cũng như sự ủng hộ của những nhà tài trợ, cho dự án ý nghĩa và mang 

tính lan tỏa, kết nối những trải nghiệm sống, khám phá tại Pháp này.  

Và bây giờ, xin mời độc giả đến với 18 câu chuyện, cũng là 18 hành trình và cảm nhận vô cùng 

đa dạng của các cây viết. 

  

Nhóm Việt ba-lô tại Pháp 
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PHẦN 1: 

TOP 5 BÀI ĐƯỢC GIẢI CAO NHẤT 

 

 

- Gối đầu cô đơn của Đoàn Văn Hùng (Montpellier) 

- Nước Pháp trong tôi của Hà Ngân (Paris) 

- Những mảnh ghép Paris của Đỗ Thu Phương (Hà Nội) 

- Hành trình cuộc sống: Nghề điều dưỡng nhi của Nana Huỳnh (Ile-de-France) 

- Champéry – Hành trình khám phá lòng tốt và sự tử tế của Dhan (Montpellier) 
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BÀI GIẢI NHẤT 

 

GỐI ĐẦU CÔ ĐƠN 

Đoàn Văn Hùng (Montpellier) 

 

Tôi không phải tên Hân.  

Nhưng câu chuyện của Hân dưới đây là chuyện của tôi. 

 

Tỉnh dậy lọt thỏm trong hai vòng chăn, miệng hơi đau, Hân biết đêm qua mình đã lên cơn. Sống 

ở đất Pháp này không đổi được mệnh của Hân. Hân thấy may vì mình vẫn còn trên giường.  

Đã hơn bốn năm Hân chung sống với căn bệnh động kinh. Cuộc sống sinh viên của những thanh 

niên lần đầu xa rời vòng tay bố mẹ thường gặp một số bệnh do thói quen sinh hoạt bất hợp lý. 

Tuy nhiên, đó lại không phải là bệnh dạ dày như những thanh niên cú đêm cày đồ án, không phải 

viêm gan như mấy tay sinh viên Xây dựng thích nhậu nhẹt, bia rượu. Hân bị động kinh. Tên bệnh 

khiến người ta liên tưởng đến một đứa đầu óc không bình thường hay một kẻ khùng điên. Chẳng 

biết nên buồn hay nên cười nhẹ. 

 

Hân phát bệnh từ hè năm 2015, trong một chiến dịch sinh viên tình nguyện ở vùng núi cao Việt 

Nam. Về Hà Nội đi khám bệnh, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gì cả. Hàng tháng, thậm chí 

hàng tuần, Hân thường lên cơn co giật, toàn thân mất nhận thức. Sau hồi co cứng cơ, hai hàm 

răng nghiến chặt vô thức cắn vào môi chảy máu. Hân đi trong vô thức với tiếng nói ú ớ hoặc la 

hét bất lực. Hân leo cầu thang, Hân lên tầng thượng, Hân đòi đi vệ sinh. Chân tay anh cào cấu, 

tự làm trầy xước da thịt mình. Hân luôn ở trọ cùng một hoặc có lúc là hai bạn thân để mọi người 

có thể giữ Hân lại những lần cậu lên cơn mà đi vô thức như kẻ mộng du.  

Sau cơn động kinh, đầu Hân đau như búa bổ vài ngày trời. Hân không có nhận thức, không nhớ 

gì về những hành động của mình trong lúc diễn ra cơn bệnh. Cơn co giật đến hàng tháng đều đặn 

như chu kỳ kinh nguyệt của con gái. Sau này, Hân đều có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, mỗi khi 

đến thời kỳ dự tính phát bệnh hoặc những lúc cảm thấy bất  ổn trong người. 

Những giả thiết về nguyên nhân của bệnh như cơn sốt vài tháng trước khi đi tình nguyện, nhiễm 

vi rút hay bùa ngải vùng núi đều chưa có một kết luận thuyết phục. Tiền thuốc hàng tháng là nửa 

số tiền lương của mẹ. Có đợt cơn co giật đến liên tục, bác sĩ có khuyên Hân nên tạm ngưng việc 

học. Hân đã rất đắn đo, suy nghĩ nhiều tuần. Cuối cùng, Hân không bỏ học nhưng cậu bỏ người 

yêu. Hân nghĩ như thế là tốt cho cô gái mình thương, như tư duy của người cao thượng, và Hân 

cũng cần buông bỏ một vài điều để tập trung cho cái mà Hân cho là quan trọng nhất, như suy 

nghĩ của kẻ ích kỉ. Việc này để cho Hân nhiều hối tiếc về sau. 
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Hơn hai năm sống và học đối phó với những cơn động kinh, Hân đã trúng tuyển vào chương 

trình học song bằng liên kết của Đại học Xây dựng và Viện Mỏ Viễn thông của Pháp.  

Ngày bay, Hân để lại đằng sau bố mẹ, em gái, cùng những lo ngại của họ cho sức khỏe của anh 

và một món nợ cho chi phí ăn ở tại Pháp. 

 

Trải qua một ngày bay và đi tàu thì Hân và các bạn cũng đến được kí túc xá của trường vào 

khoảng chín giờ tối. Hân nhận chìa khóa phòng, ăn qua loa rồi đi ngủ vì thấm mệt. Mấy ngày 

hôm sau, dù ở trọ một mình nhưng Hân chưa nhớ nhà. Tâm trạng vẫn còn nhiều háo hức vì sau 

bao nỗ lực, sự thật là Hân đã đặt chân đến nước Pháp cậu hằng mơ ước. Sau một tuần, một cậu 

bạn người Việt vì thương tình cảnh của Hân nên đề nghị ở chung. Hai đứa làm đơn lên xin ban 

quản lý ký túc một phòng đôi. Hân an tâm hơn phần nào nếu khi lên cơn bệnh.  

Sau hơn hai tháng từ khi bắt đầu năm học mới, Hân có chuyến thực tập đầu tiên tại thành phố 

Saintonge cùng hai đồng đội người Pháp. Lần đầu tiên sống với những người bạn nước ngoài 

không biết gì về tình hình sức khỏe của mình, Hân có phần lo lắng. Sau khi nhận phòng trọ được 

cơ quan bố trí, anh trình bày với các bạn về căn bệnh của mình và nhờ sự giúp đỡ. Giai đoạn này 

tiếng Pháp của Hân chưa thực sự tốt, nghe chưa được nhiều nên chuyến thực tập với riêng Hân 

là không mấy thành công. Cuộc sống của Hân cũng khá buồn tẻ khi hai bạn Tây có những thú 

vui lạ lẫm mà Hân không tham gia được. Thật may, trong ba tuần này, Hân không lên cơn động 

kinh lần nào. 

 

Mùa hè năm 2017, Hân có chuyến thực tập dài hạn hơn ở Carcassonne. Lần này anh đi một mình. 

Anh thuê trọ ở cách công ty chỉ năm phút đi bộ, một phòng ở tầng hai trong tòa nhà bốn tầng cũ 

nhưng khá sạch sẽ. Hân đã cố gắng tìm trọ ở phòng thấp nhất bởi độ cao là một mối nguy hiểm 

lớn cho bệnh của anh. Khi lên cơn co giật rồi đi lại mộng du, Hân có thể va vào bàn ghế, tường, 

cửa hay đi lang thang rồi rơi ra hành lang, cửa sổ không chừng nếu không có người giữ lại. Một 

điều tai hại là các cửa sổ ở Pháp không có song chắn. Trước khi đi ngủ, Hân phải cất kỹ các đồ 

vật sắc nhọn như dao kéo, đóng chặt các cửa lại và chặn một chiếc ghế trước cửa sổ. Như thế, 

nếu va vào ghế bị đau còn hơn là ngã khỏi cửa sổ. 

Một chiều cuối tháng năm, Hân đi dạo ở công viên gần ga tàu SNCF dọc theo một nhánh của 

dòng sông Aude. Đang đi trên đoạn đường rải cát thì Hân ngã sầm xuống, bất tỉnh và lên cơn co 

giật. Đây là lần thứ hai trong suốt bốn năm nay Hân lên cơn khi đang thức. Lần trước khi còn ở 

Việt Nam, Hân ngã khi đang đi xe đạp và bị thương khắp mặt. Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa 

bổ, Hân thấy mấy người lính công binh đang vây quanh. Họ đang đưa anh đi cấp cứu. Hân mệt 

quá, không nói được gì. Đến bệnh viện thì Hân gần như đã tỉnh sau cơn co giật. Anh cảm ơn 

những người lính cứu hỏa đã giúp anh. Giao Hân cho bác sĩ, họ chào tạm biệt và chúc anh chóng 

khỏe. 

Trong người Hân không có bất kỳ giấy tờ, tiền bạc hay điện thoại. Hân đi chạy công viên chỉ với 

bộ đồ quần ngố áo cộc. Anh cố nhớ số điện thoại của ông chủ nhà để nhờ xác minh nhân thân. 

Dĩ nhiên là anh không thể nào nhớ ra điều mà anh chưa từng chủ tâm ghi nhớ. Các bác sĩ cho 

Hân nằm ở khu cấp cứu tạm thời. Hân được khám tổng quát, làm xét nghiệm và cho uống thuốc. 

Lúc  ấy đã là mười một giờ đêm. Hân nằm bên cạnh vài người nữa. Cả đêm đó anh không ngủ 

được. Lúc này, Hân hiểu được cảm giác tột cùng của sự cô đơn là khi đi bệnh viện một mình. 
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Hân nằm ngửa mở mắt nhìn lên cái bóng đèn xanh chỉ đường ở lối ra. Có nước mắt của sự tủi 

thân lăn dài trên má. Hân chợt nghĩ liệu có khi nào mình bỏ mạng trên đất Pháp này ? Sẽ còn bao 

nhiêu cơn bệnh đột ngột như thế này nữa ? Hân cảm thấy nhớ nhà ghê gớm, nhớ bố mẹ, nhớ Việt 

Nam.  

Trời sáng, kiểm tra sức khỏe thêm lần nữa thì Hân được xuất viện. Anh không biết mình đang ở 

đâu và phải đi về như thế nào. Lễ tân chỉ cho anh điểm bắt xe buýt. Ngặt nỗi trong túi Hân không 

có một đồng. Hân nhờ nhân viên cho nhờ máy tính đăng nhập Drive để tìm hợp đồng nhà nhằm 

xem số điện thoại của ông chủ nhà nhưng họ không cho. Có lẽ họ nghi ngờ rằng bên trong kẻ du 

học sinh ốm yếu kia là một hacker mạng, hoặc một âm mưu khủng bố ? Đứng loay hoay một lúc 

thì cô lễ tân thương tình viết giúp cho cậu một tờ phiếu bệnh nhân của viện. Quả nhiên khi đưa 

phiếu này cho tài xế xe buýt thì Hân không phải trả tiền. Hân về đến nhà lúc hơn tám giờ sáng. 

Đánh răng rửa mặt xong Hân đi làm như thường ngày.  

Không ai biết đêm qua Hân trải qua một trận sinh tử. 

 

Một lần khác ở công ty, đã hơn sáu giờ tối, mọi người đã về gần hết. Hân cậy gần nhà nên cố nán 

lại làm thêm. Trời ở miền nam nước Pháp vào mùa hè tầm chín giờ mới nhá nhem tối. Người 

nhân viên rời công ty cuối cùng tưởng mọi người đã về hết nên khóa cửa bằng mật mã. Hân 

xuống mở cửa thì cửa đã khóa, chuông báo động kêu lên – thứ âm thanh như đóng đinh vào tai. 

Hân sợ hãi và đau tai. Bất lực trong việc cạy cửa, Hân tìm nơi xa tiếng chuông nhất nhưng cả 

hành lang có vài cái chuông. Hân gọi điện cho ông chủ nhà, người mà Hân thân nhất ở đây nhờ 

giúp đỡ. Ông ấy chỉ rằng bảo Hân hãy gọi cho người của công ty. Đúng thế, tại sao Hân lại gọi 

nhầm địa chỉ như thế chứ. Hân bấm số thầy hướng dẫn. Ông thầy trấn an Hân, đọc mã số cho 

Hân để tắt tiếng chuông đi. Nửa tiếng sau, có người của công ty đến mở cửa cho Hân. Dù người 

đó nhận lỗi về mình nhưng Hân vẫn rất ngại, giống như mình là kẻ đột nhập bất hợp pháp. Hân 

được một phen hoảng loạn. Cảm giác như vừa trải qua một trận hỏa hoạn hay khủng bố. Một 

tuần sau đó thì Hân bị một cơn co giật. Biểu hiện lần này khác lạ. Đoạn cuối cơn, Hân có vẻ tỉnh, 

muốn dậy, thoát khỏi cơn giật nhưng không làm được. Giống như bị bóng đè. Tỉnh dậy thì miệng 

nhớp máu vì răng cắn chặt vào môi. 

 

Ngày mùng hai tháng bảy là một ngày sau này Hân sẽ không bao giờ quên. Hân gọi điện về cho 

mẹ và được nói chuyện với bố. Bố Hân đi làm xa, đôi tháng về nhà một lần. Bố dùng điện thoại 

cục gạch đen trắng nên không gọi được chế độ video. Gọi điện thoại quốc tế thì tốn tiền. Hơn 

nữa, chuyện nghe vô lý nhưng bố cũng ngại nói chuyện với Hân. Hân cũng hiểu được phần nào 

tâm lý của bố. Đó là suy nghĩ của người đàn ông khi con cái đã trưởng thành mà cha chưa có gì 

trong tay. Đây là lần thứ hai Hân nói chuyện điện thoại với bố từ khi sang Pháp sau lần Tết. Bố 

chỉ dặn đúng một câu: Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe của Hân là nỗi lo lớn nhất của gia 

đình. Câu nói đó về sau Hân sẽ nhớ suốt đời. 

Hai tháng thực tập còn lại trôi qua khá “êm đềm”. Ban ngày làm việc tại công ty, tối đến là một 

cuộc chiến tâm lý của Hân, khi luôn phải cảnh giác với căn bệnh động kinh. Tất nhiên là vẫn 

không thể tránh khỏi những cơn co giật. Tuy vậy, không có hậu quả gì đáng nói. Nhiều khi dại 

nghĩ, một ngày nào đó khi tỉnh dậy sau cơn bệnh, Hân thấy mình không còn nằm trên giường 

nữa mà mình nằm giữa đường. Bên trên là hai cánh cửa sổ mở toang. Đến đây Hân không dám 

nghĩ nữa. Cái chết không phải là Hân chưa từng nghĩ tới nhưng nếu chết ở xứ người thì Hân còn 
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để lại một khoản nợ lớn nữa cho việc lo chi phí hậu sự. Hân tuyệt đối không muốn chết trên đất 

khách. Mong muốn được sống của Hân lớn hơn so với lúc còn ở Việt Nam. 

Kết thúc chuyến thực tập, Hân trở về trường bắt đầu một năm học mới.  

 

Một ngày tháng mười một năm 2017, một tin dữ sét đánh đến với Hân. Mẹ gọi điện rào trước 

rằng Hân phải bình tĩnh khi nghe tin này. Hân đã linh cảm có chuyện không lành. Hân nghĩ trong 

gia đình có người gặp nạn hay ốm nặng chăng ?  

Sự thật là bố Hân đã mất từ hai tuần trước. Tang lễ đã làm xong. Người đã về với đất. Cả nhà, 

họ hàng đã giấu Hân vì sợ nghe tin này Hân sẽ sốc mà lên cơn co giật, rồi chắc hẳn Hân sẽ nằng 

nặc đòi bỏ về mà chịu tang cha. Ngày này thực sự đã đến, Hân đã chuẩn bị tâm lý cho việc này 

từ hồi lớp sáu, khi mà bố bị chẩn đoán mắc ung thư máu. Rồi sau ba năm uống thuốc tây, khi nhà 

đã cạn tiền, bố đã khỏe hơn hoặc giả vờ khỏe hơn và đòi đi làm. Hơn mười năm đã trôi qua, ý 

nghĩ về cái ngày này đã nguôi ngoai dần trong ba mẹ con. Hân đã nghĩ chí ít thì sẽ có ngày bố 

nhìn thấy mình tốt nghiệp đại học, mang về cho bố chai rượu Pháp. Hân sẽ mời rượu bố như một 

đứa con trai trưởng thành. Than ôi ! Bố không chờ được ngày đó.  

Hân tắt ca-mê-ra để mẹ không nhìn thấy những giọt nước mắt của đứa con trai đang lăn dài trên 

má. Anh hỏi mẹ chi tiết rằng bố ra đi như thế nào, bố được mai táng ở đâu. Anh động viên mẹ 

Ảnh của tác giả: Khung cảnh nơi khung cửa sổ một phòng trọ của Hân 
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và em gái hãy kiên cường lên. Tắt máy, Hân lên giường trùm kín chăn cả tối. Hân chưa tin vào 

sự thật này. Hân nhớ về những kỉ niệm ngày trước : cùng bố đi kéo lưới, đẩy xe thồ cho bố vào 

mùa gặt, … Nửa đêm, anh bật dậy tìm lại những bức ảnh chụp cùng bố. Cả nhà bốn người chưa 

từng có một bức ảnh chụp chung chính thức. Có duy nhất tấm ảnh chụp bốn mặt người ngày ra 

sân bay tiễn anh lên đường sang Pháp. Hân nhắn tin để hỏi người bạn chụp ảnh cho anh hôm đó 

rằng liệu họ còn giữ tập ảnh gốc không. Tiếc là không còn. Đêm đó, Hân thức trắng cả đêm. Sáng 

sớm, trong lúc bạn cùng phòng còn đang ngủ, Hân lên đường đến Montpellier theo một cuộc hẹn 

đã định trước cả tháng.  

Một tuần sau, Hân gọi điện báo mẹ là dịp Tết dương lịch sẽ trở về thăm nhà. Vé máy bay đã đặt 

xong. Mẹ mong con nhưng cũng xót số tiền vé tàu bay. Thực ra thì khi trên tàu đến Montpellier, 

Hân đã lùng sục vé máy bay về. Anh đã nhờ một người bạn có kinh nghiệm giúp đỡ. Các bạn 

cùng lớp biết ý định của anh, đã góp tiền vào để ủng hộ mua vé máy bay giúp anh. Tính Hân 

không thích cảm giác mang ơn người khác, nhưng trong trường hợp này, anh nhận sự giúp đỡ 

ngay. Ơn đó Hân trân trọng suốt đời.  

 

Hân chuẩn bị cho chuyến về nước không có trong kế hoạch hai năm học ở Pháp với tâm trạng 

không mấy háo hức. Ngày trở về, mẹ chạy ra ôm Hân. Em gái đang tuổi lớn nên bẽn lẽn, không 

vồ vập với anh như ngày trẻ con. Chỉ đứng ở bên nhìn. Anh em, họ hàng đã làm cơm sẵn chờ 

anh về. Hân thắp hương cho bố mà thầm nói: “Con đã về với bố rồi này !”.  

Ba tuần ở nhà, Hân không được mẹ dẫn đi thăm mộ bố vì lý do kiêng kị theo tín ngưỡng. Có hôm 

mẹ đi làm, cô ruột, tức em gái của bố, lên nhà để kể chi tiết về việc mọi người tiếp nhận tin bố 

ra đi như thế nào, bố được đưa về nhà ra sao,… Có lẽ là mẹ đã nhờ cô kể cho Hân vì chính mẹ 

Hân không đủ bình tĩnh, không đủ can đảm để kể lại câu chuyện buồn đó. Hân đã khóc. Lần đầu 

tiên Hân khóc thành tiếng từ khi biết tin bố mất. Người con trai mạnh mẽ, nội tâm ấy đã lại khóc 

như hơn 10 năm trước. Thời gian còn lại ở nhà, Hân cố gắng nói chuyện với mẹ và em thật nhiều 

để vơi đi cảm giác vắng người trong nhà. Trong người Hân có những suy nghĩ thật khác, không 

còn lo sợ nhiều thứ như trước đây. Bây giờ, Hân dũng cảm đối mặt với nhiều khó khăn hiện diện 

lúc này và cả khó khăn tự suy diễn. Người ta nói: Người đàn ông sẽ thực sự trưởng thành sau 

ngày làm đám tang cha. Điều này có lẽ đúng. 

Sau đám giỗ năm mươi ngày của bố, Hân chia tay mẹ và em trở lại Pháp. Trở lại để hoàn thành 

nốt cái lý do đến Pháp ban đầu, lý do mà Hân không có mặt chống gậy trong đám tang bố. 

Ngày 5 tháng 9 năm 2018, Hân bảo vệ xong tốt nghiệp, chính thức ra trường. Anh bảo vệ ở hội 

đồng cuối cùng của trường, kết thúc khi chiều muộn. Hân đi bộ về kí túc giữa chiều hoàng hôn. 

Cái màu nắng vàng hồng đã gắn bó với tuổi trẻ của anh khi mỗi chiều nhìn qua khung cửa sổ nhớ 

nhà. Tối nay, Hân sẽ nhìn lên trời sao nói chuyện với bố, báo cáo kết quả với bố. Sáng mai, Hân 

sẽ dậy sớm ngắm bình minh. 

  



Việt ba-lô tại Pháp 
 

Paris - 2022 

 12 

BÀI GIẢI NHÌ 

 

NƯỚC PHÁP TRONG TÔI 

Hà Ngân (Paris) 

 

Cơ duyên của tôi với đất nước hình lục lăng có lẽ bắt đầu từ khu lớp học một tầng ở trường Chu 

Văn An, nay đã trở thành hội trường Thăng Long với một nét đẹp rất khác.  

Đó là lớp học nơi lần đầu cô bé sáu tuổi tiếp xúc với những quyển sách màu sắc rất đẹp, in bằng 

tiếng Pháp, với những câu chuyện mộng mơ và thú vị được dẫn dắt bởi một chú ếch màu xanh. 

Mười hai năm sau, vào một ngày đầu tháng Chín, cô bé ấy đã hoàn thành giấc mơ lớn đầu tiên 

trong đời: sang Pháp để tiếp tục con đường học hành. Tôi vẫn hay nhớ về ngày hôm đó như lần 

khai giảng thứ mười ba. Vẫn là sự háo hức xen lẫn bồi hồi, vẫn là cái vẫy tay chào của bố mẹ 

phía bên kia khung cửa, nhưng lần này là để chuẩn bị cho một lớp học lớn hơn: lớp học của cuộc 

đời.  

Tôi vẫn nhớ đã khóc như mưa trong máy bay, khi nhìn ra cửa sổ và thấy Hà Nội xa dần khỏi tầm 

mắt. Gia đình của tôi, mái ấm của tôi, khu phố nhỏ của tôi, trường học của tôi...Nơi ấy là Nhà, 

tôi sẽ rời xa Nhà để đi đến một miền đất mới.  

 

Từ một cô bé luôn được bố mẹ cưng chiều, mọi thứ đều có người làm giúp và không phải lo lắng 

bất cứ điều gì, tôi trở thành một người tự lập hoàn toàn trong cuộc sống: phải tự lo nhà cửa, quần 

áo, cơm nước, học hành. Lúc khó khăn cũng là lúc mà người ta học được nhiều thứ nhất, nhưng 

quá trình học hỏi đó quả thực chẳng dễ dàng gì. Làm thế nào để tìm được nhà để thuê, làm sao 

để mở tài khoản ngân hàng, làm sao để đăng kí gói cước điện thoại, làm sao để nhập học,… tất 

cả mọi điều nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là những thử thách đầu tiên mà tôi phải trải qua. Bây 

giờ ngồi nghĩ lại, tôi hiểu rằng khó khăn lớn nhất tôi phải đối mặt lúc ấy không phải là ngôn ngữ, 

không phải là sự khác biệt về văn hoá, cũng không phải là nỗi nhớ nhà. Khó khăn lớn nhất của 

tôi lúc ấy chính là sự bỡ ngỡ trước một cuộc sống quá rộng mở trước mắt, và tôi đã để sự bỡ ngỡ 

ấy biến mình thành một cô bé rất rụt rè và tự ti.  

 

Năm đầu tiên ở Pháp, tôi có rất nhiều cái “vỡ mộng": nào là căn phòng ở trọ chật chội và vô cùng 

bất tiện, nào là những góc phố cổ hôi rình,...Nhưng có lẽ thất vọng lớn chính là về khả năng tiếng 

Pháp của bản thân mình. Tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp từ rất sớm, nhưng khi đặt chân vào giảng 

đường Đại học, tôi mới hiểu trình độ tiếng Pháp của tôi chỉ ở rất gần con số không. Tôi không 

hiểu khi thầy giảng bài, tôi lại càng không hiểu khi các bạn nói chuyện, và tệ hơn là tôi phải nói 

vài lần thì các bạn mới hiểu ý tôi. Rào cản về ngôn ngữ cộng với sự nhút nhát và thu mình ở tôi 

đã khiến tôi mất đi cơ hội làm bạn với những người bạn rất đáng yêu. Đó là một điều thật đáng 

tiếc. Sau này tôi mới thấy mình thật ngốc nghếch khi đã tự ti thu mình, bởi chính những người 

bạn ấy đáng lẽ sẽ là những người sẽ giúp tôi nói tiếng Pháp tốt hơn và hoà nhập với cuộc sống ở 

Pháp nhanh hơn. 
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Sự khác biệt về ngôn ngữ không phải khác biệt duy nhất mà tôi phải trải qua. Tôi còn nhớ mình 

luôn cảm thấy mình khác biệt về rất nhiều mặt mà dễ nhìn thấy nhất đó là trang phục. Mùa đông 

đến, khi các bạn đều mặc áo dạ dài màu đen, đi giày da hoặc bốt cao cổ màu đen, thì tôi lại mặc 

chiếc áo phao trượt tuyết to đùng, và đi đôi giày thể thao màu tím. Dần dà tôi cũng tự điều mình, 

tủ quần áo của tôi chẳng có một dải màu nào khác ngoài dải màu trắng - ghi rồi tới đen. 

 

Khi những bước đầu của cuộc sống đã dần ổn định, tôi bắt đầu khám phá những món ăn của 

mảnh đất Bordeaux xinh đẹp. Ở Bordeaux không có bún chả, không có cơm rang dưa, nhưng lại 

có món bánh cannelé ngon tuyệt. Bố tôi vẫn hay bảo bánh ngọt Pháp là ngon nhất thế giới, tôi 

tin bố tôi nói đúng thật. Chiếc bánh nhỏ màu nâu với lớp vỏ bên ngoài hơi giòn, lớp bánh xốp 

mềm bên trong với vị rượu rhum nhè nhẹ quả là rất tinh tế. Tôi còn mê mẩn các loại bánh eclaire, 

bánh milles feuilles, bánh Khu rừng đen, bánh Paris - Brest... Bánh ngọt không còn là “bánh mì 

với rất nhiều đường bên trong” như tôi nghĩ trước đó, mà là cả một thế giới diệu kỳ nhiều màu 

sắc và hương vị làm mê mẩn lòng người. Như rất nhiều người mà tôi biết, tôi đã tăng cân rất 

nhanh sau một thời gian thử các loại bánh Pháp. Dù vậy, đối với tôi thì đó vẫn là một khám phá 

quá đỗi “ngọt ngào”. 

 

Năm thứ ba ở Pháp, tôi chuyển lên Paris học. Tôi được nhận vào ở cùng một gia đình người Pháp 

ở thành phố Issy - les - Moulineaux. Sống chung với gia đình người Pháp, tôi đã được chứng 

kiến nhiều điều và có cơ hội hiểu hơn nhiều về văn của họ.  

Điều đầu tiên tôi cảm thấy đó là bố mẹ và con cái đều thoải mái chia sẻ và nói chuyện với nhau 

như những người cùng trang lứa. Ý kiến của những đứa trẻ, dù đúng dù sai, dù ngây ngô hay hỗn 

láo đều được bố mẹ lắng nghe và phản biện. Người Pháp dạy con qua lý lẽ, qua cách thuyết phục 

chứ không bao giờ áp đặt. Có lẽ vì được khuyến khích tranh luận từ nhỏ nên người Pháp luôn có 

một tư duy phản biện rất sắc bén. Họ luôn biết cách phân tích thông tin và đưa ra quan điểm cá 

nhân của riêng mình. Tôi nghĩ có thể coi đây là một biệt tài của người Pháp, vì ngoài kĩ năng 

phản biện, nhìn chung họ còn có một nền tảng văn hoá vững chắc và hiểu biết rất sâu sắc về 

nhiều lĩnh vực. 

Điều thứ hai tôi nhận thấy, đó là cặp vợ chồng dù đã có ba con nhưng vẫn luôn dành thời gian 

riêng cho nhau. Ngoài những cử chỉ tình cảm dành cho nhau mỗi ngày, hai người luôn đi hẹn hò 

vào mỗi tối thứ sáu và để ba đứa trẻ ở nhà cho tôi trông. Thật là thú vị khi nhìn thấy họ chải 

chuốt, ăn mặc đẹp, và cảm nhận được ánh mắt lấp lánh niềm vui yêu đương của những người đã 

lớn tuổi – điều mà tôi không bao giờ thấy bố mẹ tôi thể hiện ra ngoài. Không những thế, những 

đứa trẻ tiểu học cũng rất thích thú kể cho mọi người về “tình yêu” của chúng. Đó là những tình 

yêu ngây thơ với kẹo mút và tranh vẽ, những buổi hẹn ở sân chơi, trong trẻo và vô tư. Tình yêu 

không có tuổi, người Pháp hiểu điều đó. Tình yêu là một điều diệu kỳ và tuyệt đẹp, người Pháp 

biết điều đó. Và có lẽ vì thế mà họ luôn muốn chứng minh cho cả thế giới thấy tình yêu của mình!  

 

Lần đầu tiên tôi được mời đi dự đám cưới của một người bạn Pháp là vào một mùa đông. Trời 

vô cùng lạnh. Buổi lễ diễn ra từ đầu giờ chiều và kết thúc vào lúc...bốn giờ sáng. Dù rất vui, 

chúng tôi mới bắt đầu ra về trong tình trạng kiệt sức. Một lễ cưới diễn ra trong hơn mười hai 



Việt ba-lô tại Pháp 
 

Paris - 2022 

 14 

tiếng đồng hồ thực sự là điều quá sức chịu đựng với tôi, nhất là khi tôi đã quen những đám cưới 

kéo dài vỏn vẹn trong giờ nghỉ trưa ở Hà Nội. Nhưng những người khác thì vẫn vô cùng sung 

sức và phấn khởi. Đám cưới là một ngày hạnh phúc, và người Pháp chúc mừng đôi trẻ bằng cách 

“chia vui” cùng họ theo đúng nghĩa đen: đi đến tận cùng của niềm vui ấy. Bạn chia tay công việc 

cũ để đến công ty mới? Đồng nghiệp Pháp sẽ ăn mừng cùng bạn hết mình. Bạn muốn tổ chức 

sinh nhật lần thứ ba mươi? Họ sẽ cùng bạn nhảy cho tới sáng. Bạn muốn chia tay đời độc thân 

để bước sang ngưỡng cửa của cuộc sống có gia đình? Họ sẽ cùng bạn làm những điều điên rồ 

nhất trên phố. Mỗi sự kiện ý nghĩa của cuộc đời sẽ trở nên vô giá nếu như bạn được chia sẻ điều 

ấy với những người bạn yêu quý. Những người Pháp hiểu điều này, và họ sẵn lòng cùng bạn 

bước qua và ghi nhớ những giây phút đặc biệt nhất của cuộc đời. 

 

Công việc chính thức đầu tiên ở Pháp của tôi là trong một tập đoàn lớn, nơi có nhiều nhân viên 

từ khắp các nước đến làm việc. Qua trao đổi với những đồng nghiệp đến từ Tây Ban Nha, Anh, 

Brazil, Thuỵ Sĩ, Togo, Ý…. Chúng tôi (những người không phải người Pháp) đều đồng tình rằng 

trong môi trường làm việc, người Pháp khó tính hơn các nước bạn rất nhiều. Người Pháp được 

nghỉ nhiều ngày, chế độ ưu đãi tốt, nhưng lại rất hay than phiền và làm việc có phần chậm chạp 

hơn. Vốn yêu quý những người đồng nghiệp Pháp của mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều để phản 

biện cho họ. Tôi đi đến kết luận rằng người Pháp tạo cảm giác như vậy vì đối với họ, kết quả 

công việc quan trọng, nhưng quan trọng hơn đó là quá trình xây dựng lên kết quả ấy phải là một 

quá trình lành mạnh và ổn định. Những người sếp Pháp của tôi không bao giờ bắt nhân viên làm 

việc quá giờ để hoàn thành một dự án, bởi đối với họ quản lý dự án tốt là khi dự án hoàn thành 

đúng hạn nhưng nhân viên vẫn có một cuộc sống cân bằng và tâm lý ổn định. Chính vì vậy mà 

người Pháp bình tĩnh làm việc theo trình tự, xin nghỉ nếu cần nghỉ ngơi và sẽ than phiền ngay 

khi cảm thấy có điều gì đó bất công với bất kì ai trong quá trình làm việc. Đó là điều khá ấn 

tượng mà tôi cảm nhận được ở nơi công sở Pháp. 

 

Năm đầu tiên làm việc ở Pháp, tôi vô cùng hứng khởi, tôi hài lòng với nhiệm vụ và mức lương 

của mình. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để phàn nàn cho đến lúc tôi nhận được bảng khai 

thuế cho năm ấy. Con số trên bảng thuế làm tôi choáng váng. Ngay lập tức tôi cảm thấy vô cùng 

tức giận. Tôi cảm thấy quá bất công. Tôi mang tâm sự của mình kể với những đồng nghiệp thân 

thiết. Có một số thông cảm và đồng tình với tôi, duy chỉ có một người giải thích với tôi rằng tiền 

đóng thuế của tôi chính là một trong những chính sách mà chính phủ Pháp áp dụng để xây dựng 

một xã hội Bình đẳng và Bác Ái. Thôi hẵng nói những chuyện quá lớn lao, nhưng nhờ vào tiền 

thuế của người dân mà tất cả học sinh và sinh viên trên đất Pháp, không phân biệt quốc tịch, đều 

được hưởng một nền giáo dục miễn phí và trợ cấp tiền nhà hàng tháng. Nhờ vào tiền đóng góp 

của tôi mà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ có đủ mức tài chính tối thiểu để sống đàng 

hoàng. Cũng nhờ vào khoản tiền ấy mà tất cả những người ốm ở Pháp không phải chịu cảnh vì 

không có tiền mà không chữa được bệnh. Chỉ ngừng ấy lý do thôi cũng quá đủ để tôi cảm thấy 

sức lao động của mình có ý nghĩa. Chính bản thân tôi cũng từng được hưởng, và đang được 

hưởng những điều trên. Làm sao tôi có thể quên nhanh đến như vậy? Từ ngày ấy, tôi vẫn cố gắng 

làm việc và vui vẻ nộp thuế. Tôi luôn mong rằng số tiền ấy sẽ đến được với những người thực sự 

cần chúng, để mọi người đều có thể sống Bình đẳng trong một xã hội đoàn kết và giàu lòng Bác 

Ái.  
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Tôi yêu quê hương tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, trong sự 

dìu dắt của thầy cô và trong tình cảm trong lành của bè bạn. Tôi yêu con ngõ nhỏ nơi nhà tôi ở 

Hà Nội. Nơi ấy có mùi men bia mỗi buổi xế chiều, nơi ấy có cô bán tào phớ hàng ngày vẫn đi 

qua, nơi ấy có cây cóc thật to, có cây bưởi báo mùa xuân, cây thị báo mùa hè và cây hoa sữa báo 

mùa thu tới. Nơi ấy vẫn còn in hình ảnh bố mẹ và gia đình tôi quây quần. Có ghét, có yêu, có 

vui, có buồn. Tâm tư của tôi gửi trọn trong con ngõ nhỏ. Tôi yêu con đường đưa tôi đến trường 

và con phố Thuỵ Khuê nơi tôi theo học suốt cả mười hai năm. Tôi nâng niu những rung động 

đầu đời với những kỉ niệm quanh hồ Gươm và những con phố cổ sầm uất. Tôi yêu Hà Nội theo 

cách ấy. Tôi yêu đất nước tôi như vậy. Giống như câu văn trong bài “Lòng yêu nước" mà thầy 

cô dạy từ hồi học lớp sáu: “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở thành lòng yêu Tổ 

quốc.” 

Nhưng, liệu có quá tham lam không khi tôi coi nước Pháp là đất nước thứ hai của mình? Nếu Hà 

Nội nuôi dưỡng tôi từ khi mới lọt lòng, thì Paris đã dạy tôi đối mặt với cuộc đời như một người 

trưởng thành và tử tế. Nếu tình yêu của tôi với Hà Nội là trong lành và vô điều kiện, thì tình yêu 

của tôi với Paris là sự lựa chọn và say mê. Tôi lớn lên ở Hà Nội, nhưng tôi đã trưởng thành ở 

Paris. Thành phố đã khóc cùng tôi những mất mát đầu tiên của cuộc đời, thành phố đã nâng tôi 

dậy sau những vấp ngã đầu tiên, thành phố đã cho tôi cơ hội học tập và làm ra những đồng tiền 

chân chính, thành phố đã chứng kiến mối tình đầu của tôi trưởng thành và đơm hoa kết trái. 

Victor Hugo đã nói rằng: “Tôi ước gì mình không phải người Pháp để có thể chọn nước Pháp” 

(bài thơ “A la France"), có lẽ tôi may mắn hơn ông ở điểm này. 

 

Năm thứ mười khi ở Pháp, sau một chuyến công tác dài ngày ở Tây Ban Nha, tôi về Paris trên 

một chuyến bay tối. Khi máy bay gần đáp xuống mặt đất, từ cửa số tôi thấy một dải sáng lộng 

lẫy và diệu kì - Paris. Thế là tôi chợt ngửi thấy mùi bơ thơm lừng toát ra từ những tiệm bánh 

ngọt, nghe thấy tiếng tàu điện ngầm xình xịch bên tai, cảm thấy hơi ấp nhẹ nhàng từ chiếc thơm 

chào nhau mỗi sáng... Tôi cảm thấy mình đang trở về. “Cuối cùng cũng đã về nhà rồi !", tôi tự 

nhủ một cách hết sức tự nhiên. Có lẽ đó cũng là điều thể hiện rõ ràng nhất, rằng trong trái tim 

tôi, Paris cũng là Nhà.  
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BÀI GIẢI BA 

 

NHỮNG MẢNH GHÉP PARIS 

Đỗ Thu Phương (Hà Nội) 

 

Paris có gì lạ không em 

Mai anh về mắt vẫn lánh đen 

Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm 

Chả biết tay ai làm lá sen.1 

 

Đây là bài hát tôi đã nghe trong suốt trong quãng thời gian nộp hồ sơ du học để mơ về ngày được 

đặt chân đến mảnh đất này và có thể tự mình trả lời câu hỏi “Paris có gì lạ không em?”. Tiếng 

Pháp vẫn thường được tôn vinh là ngôn ngữ của tình yêu. Paris vốn vẫn được biết đến là kinh đô 

ánh sáng. Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi được trải qua những năm tháng tuổi trẻ ở một trong những 

thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới này. Tôi tưởng tượng ra mình sẽ có những bộ ảnh đẹp lung 

linh ở tháp Eiffel, Khải hoàn môn, cung điện Versailles như tôi đã từng thấy qua Facebook của 

các anh chị đi trước.  

Vậy mà nước Pháp, thủ đô Paris đã cho tôi một cái tát thật mạnh để tỉnh cơn mơ. Qua cửa sổ 

chuyến tàu RER B đi từ sân bay Charles de Gaulle về trung tâm thành phố, tôi chỉ thấy những 

đồng cỏ mênh mông thưa thớt người qua lại, càng không thấy bóng dáng những tòa nhà cổ kính, 

tráng lệ như vẫn thấy trên mạng. “Paris hoa lệ mà tôi hằng mơ ước đây sao?”, tôi ngỡ ngàng tự 

hỏi bản thân. Cái sự hào hứng của tôi bắt đầu bị lung lay. 

 

Đó mới chỉ là khởi đầu cho những trải nghiệm không mấy vui vẻ của tôi thời gian đầu tại Pháp. 

Paris không hề lung linh như trong tưởng tượng của tôi. Nó đông đúc, chật chội, và vô cùng xa 

lạ. Tôi còn nhớ căn phòng gần sân bay Orly mà tôi ở hồi mới đặt chân đến Pháp. Mỗi khi ngồi 

ăn cơm một mình nhìn ra cửa sổ thấy máy bay bay lên là nước mắt tôi trực trào ra. Hóa ra nước 

Pháp là một sự đánh đổi quá lớn của tôi. Tôi rời xa gia đình, bỏ lại những thứ thân thuộc để đến 

một nơi xa lạ mà ở đó người ta không nói cùng ngôn ngữ với tôi, mà cái nơi đó còn không được 

 
1 Trích lời bài hát “Paris có gì lạ không em?”, nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa. 
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đẹp như trong tưởng tượng của tôi nữa. Ở đây, tôi thấy mình đúng là quá nhỏ bé, chơi vơi, mong 

manh như “hương cốm”, và chả có ai làm “lá sen” để giúp đỡ, che chở cho tôi. Cái bài hát mà 

tôi vẫn nghe sao mà đúng với tôi đến thế! Sau này trong một lần được chia sẻ về kinh nghiệm du 

học, tôi có nói với các bạn trẻ cũng đang mơ mộng như tôi hồi đó rằng: “Du học là một sự đánh 

đổi. Đánh đổi giữa việc mở mang kiến thức với việc phải xa gia đình, bạn bè, quê hương, giữa 

cuộc sống độc lập và sự cô đơn, giữa phiêu lưu và một cuộc sống an nhàn”. Đến bây giờ, sau 

bảy năm nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không cảm thấy hối hận về quyết định năm đó mặc dù 

Paris hoa lệ đã lấy đi của tôi rất nhiều nước mắt. Bỏ lại ấn tượng ban đầu chả mấy tốt đẹp, tôi 

vẫn bị Paris mê hoặc, như bao khách du lịch, du học sinh, như bao họa sỹ, nhà văn, nhà thơ. 

 

Hà Nội, một ngày mùa thu, tôi ngồi nhớ lại những kỷ niệm với Paris để viết ra câu chuyện trải 

nghiệm của bản thân. Cuối cùng tôi cũng thực hiện được những điều mà tôi vẫn mơ ước trước 

khi đặt chân đến Paris. Chỉ có điều hành trình hiện thực hóa giấc mơ không hề màu hồng. May 

mắn là tôi không hề cô đơn trên hành trình đó nhờ những con người mà tôi đã gặp, những người 

đã giúp tôi nhìn ra được cái đẹp, từ đó yêu mến thành phố này, những người đã giúp tôi hòa nhập 

và trở thành một phần của thành phố, những người đã dạy tôi bài học để trưởng thành. Họ là 

những mảnh ghép làm cho bức tranh về nước Paris, về nước Pháp trong tôi luôn sinh động, rực 

rỡ, và đầy yêu thương. Nếu tình yêu Hà Nội là bản năng vì ở đó có gia đình, bạn bè, ký ức tuổi 

thơ thì tình yêu Paris là sự bồi đắp theo tháng năm … 

 

**** 

 

Tôi may mắn có được những hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời giúp tôi khám phá vẻ đẹp của 

Paris. Paris thực ra không phải như những gì tôi nhìn thấy qua cửa sổ con tàu RER B ngày mới 

đặt chân đến đây. “Đi thăm Paris là phải đi với người yêu Paris thì mới cảm nhận được cái đẹp 

của các công trình kiến trúc, mới hiểu thêm được về lịch sử, văn hóa lâu đời của thành phố”, chị 

Linh – người đầu tiên dẫn tôi đi thăm Paris, đã nói với tôi như vậy. Đúng vậy, đây mỗi công trình 

kiến trúc đều chứa đựng rất nhiều câu chuyện bên trong, từ cây cột đá khổng lồ ở quảng trường 

Concorde đến bức tượng Montaigne trước cổng trường đại học Sorbonne, từ trần nhà bảo tàng 

Louvre đến cây cầu gỗ bắc qua sông Seine nặng trĩu khóa của các cặp tình nhân. Tôi cảm thấy 

mình có một đặc ân khi được sống giữa một trong những trung tâm văn hóa lâu đời của nhân 

loại. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tận mắt thấy tháp chuông Nhà thờ Đức bà Paris đã đi vào văn 
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chương từ mấy trăm năm trước, hay khi biết rằng mình đang ngồi tại quán café2 mà Hemingway, 

Picasso đã từng ngồi.  

 

Sau này khi đã có dịp du lịch qua nhiều thành phố ở châu Âu, tôi vẫn dành sự thiên vị đặc biệt 

cho Paris. Tôi đã phải lòng thành phố này và mong muốn truyền tình yêu đó đến những người 

khác nữa. Vì vậy mà trong sáu năm ở Pháp, tôi đã dẫn rất nhiều bạn bè từ nơi khác đến thăm 

quan thành phố. Tôi không muốn họ có ấn tượng xấu về Paris giống như tôi hồi đó. Tôi đã rất 

hào hứng dẫn bạn bè tôi qua cầu Bir-Hakeim – nơi xuất hiện trong phim Inception, qua hiệu sách 

cổ Shakespeare & Company – nơi hai nhân vật chính trong Before Sunset gặp lại nhau, chỉ cho 

họ nhà hàng La Tour d’Argent – nơi truyền cảm hứng cho bộ phim hoạt hình Ratatouille, đi qua 

đoạn đường hầm gần Pont de l’Alma – nơi công nương Diana tử nạn. Paris với tôi chứa đựng rất 

nhiều câu chuyện kể mãi chưa thấy chán. Đó chính là “cuộc hội hè miên man”3  của tuổi trẻ mà 

tôi có thể mang theo mình mãi đến sau này. 

Ảnh tác giả chụp từ trên đỉnh Nhà thờ Đức bà, tháng 11 năm 2017. Sau vụ cháy vào tháng 4 năm 2019, chóp tháp 

phía sau nhà thờ (trong hình) đã sụp đổ. 

 

 
2 Café de Flore là một quán cà phê cổ nổi tiếng, nằm ở số 172 đại lộ Saint-Germain, Quận 6 thành phố Paris. Được 

mở từ năm 1887, trong suốt thế kỷ 20, Café de Flore từng là điểm đến của rất nhiều nhân vật nổi tiếng, cả những 

chính khách như Trotsky, Chu Ân Lai cho tới các nghệ sĩ như Jean-Paul Sartre, Picasso, Yves Saint Laurent, Ernest 

Hemingway... 
3 Câu nói của nhà văn Ernest Hemingway: “If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then 

wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast”. Dịch: Nếu bạn có may 

mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân thì dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, 

bởi Paris là một cuộc hội hè miên man. 
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Tình yêu có thể bắt đầu bởi sự hấp dẫn bên ngoài nhưng sự bền vững phải được quyết định bằng 

sự thấu hiểu bên trong. Tình cảm của tôi đối với Paris và nước Pháp cũng vậy. Sau những “rung 

động” ban đầu trước vẻ yêu kiều của Paris, tôi bắt đầu bắt tay vào công cuộc tìm hiểu “nội tâm” 

của thành phố này, đất nước này.  

Trước khi đi du học, mọi người vẫn nói với tôi rằng người Pháp hơi lạnh lùng, xa cách chứ không 

nồng ấm, gần gũi. Định kiến đấy đã khiến tôi có chút e dè lúc mới đến đây. Nhưng những con 

người tôi gặp trên hành trình sáu năm tại Pháp, những người bạn, những người đồng nghiệp của 

tôi - Géraldine, Thierry, Guillaume, Baptiste, Alban, và rất nhiều người khác nữa, đã để lại cho 

tôi một hình ảnh rất ấm áp về con người Pháp. Họ đã giúp tôi học cách hòa mình vào Paris như 

một cư dân của thành phố, kiên nhẫn chỉnh lỗi phát âm, chính tả tiếng Pháp cho tôi, giải thích về 

văn hóa, lịch sử, chỉ cho tôi thưởng thức những món ăn truyền thống của đất nước. Họ giúp tôi 

chạm được đến vẻ đẹp “tâm hồn” của Paris cũng như nước Pháp. Không có họ, tôi sẽ vẫn mãi là 

một khách du lịch dài hạn mà thôi. Tôi nhớ vở kịch tiếng Pháp đầu tiên tôi xem là Rhinocéros 4, 

một tác phẩm rất trừu tượng và khó hiểu, nhất là với trình độ tiếng Pháp của tôi lúc đó. Anh bạn 

người Pháp của tôi đã dành cả giờ đồng hồ để giảng giải cho tôi nội dung, các tầng ý nghĩa của 

vở kịch, khiến tôi có thêm động lực để trau dồi vốn tiếng Pháp của mình. Với tôi, rạp hát ở Paris 

như là thước đo sự gắn bó của tôi với đất nước này vậy. Mỗi lần đi xem kịch, tôi lại thấy bất ngờ 

với bản thân không phải chỉ vì sự tiến bộ trong ngoại ngữ, mà còn bởi sự thấu hiểu về văn hóa, 

lối sống đã ngấm dần vào người tôi từ lúc nào không hay. 

 

Ký ức về nước Pháp, về Paris của tôi còn có những mảnh ghép rất đau thương. Tôi còn nhớ như 

in thứ Sáu, ngày 13/11/2015, ngày cả thế giới rúng động bởi vụ khủng bố của Tổ chức Nhà nước 

Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm vào nhà hát Bataclan. Khi đó tôi đang thuê một căn hộ trong nội 

thành Paris. Cả đêm đó, tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương chạy xung quanh. Bố mẹ tôi lo lắng 

gọi điện sang dặn dò đừng nên ra ngoài chơi trong thời gian này. Và tôi đã ngoan ngoãn ở im 

trong nhà không đi đâu cuối tuần đó.  

Tôi đã nghĩ rằng rồi Paris của tôi sẽ bớt nhộn nhịp, bớt những hoạt động ngoài trời, sẽ bị bao 

trùm bởi bầu không khí sợ hãi. Nhưng không, phản ứng của đồng nghiệp tôi ngay sáng thứ Hai 

sau đó đã làm tôi thực sự bất ngờ. Họ có lo lắng về tình hình an ninh nhưng không hề hoảng sợ 

trước vụ khủng bố này. “Nếu chúng ta hoảng sợ tức là bọn khủng bố đã đạt được mục đích. 

Chúng ta cần phải sống cho cả những người đã mất nữa”, một đồng nghiệp của tôi đã nói như 

vậy. Tôi không quen ai là nạn nhân trong vụ khủng bố này, nhưng đồng nghiệp tôi thì có. Có 

 
4 Kịch nói Rhinocéros (dịch: Tê giác), tác giả Eugène Ionesco. 
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người đã vĩnh viễn mất đi những người bạn trong cái ngày thứ Sáu kinh hoàng đấy. Họ chắc chắn 

cảm nhận nỗi đau, sự mất mát này sâu sắc hơn tôi. Vậy mà họ lại đối diện với chuyện này với 

một tâm thế bình thản, mạnh mẽ lạ thường.  

 

Không lâu sau vụ khủng bố này, tôi có tham dự một sự kiện giới thiệu sách và được nghe chia sẻ 

về cuốn “Vous n’aurez pas ma haine” 5. Cuốn sách có đoạn trích bức thư mà tác giả gửi đến 

nhóm khủng bố - những kẻ đã trực tiếp gây ra cái chết cho vợ ông tại Bataclan: “Các người muốn 

ta sợ hãi và nhìn đồng bào ta bằng con mắt ngờ vực, muốn ta hy sinh tự do để được an toàn. 

Không đời nào. Các người đã thua cuộc”. Mọi người thường liên tưởng đến những hình ảnh lãng 

mạn, tinh tế khi nghĩ về nước Pháp. Còn với tôi, nước Pháp đi liền với hình ảnh thật mạnh mẽ, 

kiên cường. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc đen tối này của nước Pháp cũng như bài học về cách đối 

mặt, vượt qua đau thương mà người Pháp đã dạy cho tôi. 

**** 

Đối với tôi, Paris như một người bạn thân đã cùng tôi đi qua những tháng ngày sinh viên khó 

khăn nhất, buồn cùng tôi những ngày đông lạnh lẽo, vui cùng tôi lúc kiếm được công việc đầu 

tiên. Paris đã chứng kiến sự trưởng thành của tôi nên tôi mới cảm thấy gắn bó với nơi này đến 

thế. Đúng là ký ức về nước Pháp, về Paris của tôi không chỉ toàn màu hồng, mà còn đong đầy 

nước mắt, thậm chí đau thương, nhưng chính điều đó góp phần làm cho cảm xúc của tôi về nơi 

này thêm phần trọn vẹn, với đầy đủ tất cả các cung bậc tình cảm. Hành trình nước Pháp của tôi 

đã khép lại, nhưng tôi biết đó là một “chương” tươi đẹp trong cuộc đời mà tôi vẫn muốn mở ra 

xem lại mãi. 

 

  

 
5 Vous n’aurez pas ma haine (tạm dịch: Các người sẽ không có được ở ta sự thù hận), tác giả Antoine Leiris, xuất 

bản 30/03/2016. Phần bức thư được tác giả đăng tải trên Facebook cá nhân ngày 16/11/2015, 3 ngày sau vụ 
khủng bố tại Bataclan. 
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BÀI XẾP HẠNG 4 

 

HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG:  

NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG NHI 

Nana Huỳnh (Ile-de-France) 

 

 

Sau vài năm đến Pháp cùng chồng, làm những việc như tất cả các cô dâu Việt hay làm: tham gia 

các khóa học tiếng, học lái xe ô tô, sinh em bé và ở nhà nuôi con...thì cũng đến lúc tôi tự đặt câu 

hỏi cho mình: sẽ làm nghề gì để kiếm sống và hội nhập ở Pháp bây giờ? 

 

Sau nhiều đắn đo và lựa chọn, tôi quyết định luyện và tham gia thi tuyển nghề Điều dưỡng Nhi, 

một công việc cho phép tôi làm việc với trẻ con (điều mà tôi đã làm rất cần mẫn trong mấy năm 

vừa qua: ở nhà toàn thời gian và nuôi con). Một khóa học nghề kéo dài tầm mười tháng, với sáu 

kì thực tập ở các môi trường làm việc khác nhau: nhà trẻ, bệnh viện, trường giáo dục trẻ em 

khuyết tật... giúp tôi có cái nhìn toàn diện về ngành học và công việc mình sẽ làm sau khi kết 

thúc khóa học. Tôi cảm thấy yên lòng hơn trong quyết định của mình vì may mắn tìm được một 

trường luyện thi khá gần nhà và gần trường của con. Từ ngày có cô con gái nhỏ, hầu hết mọi lựa 

chọn nơi học hay nơi làm của tôi đều gắn liền với suy nghĩ: từ chỗ này lái xe đưa và đón con thì 

mất bao lâu? 

Vậy là tôi đến trường luyện thi, học trong một lớp toàn những bạn Pháp rất trẻ. Sau vài tháng ở 

đó, chúng tôi bắt đầu nộp hồ sơ vào các trường có tổ chức thi tuyển. Thi viết, rồi thi vấn đáp, tôi 

đã vượt qua các kỳ thi một cách thuận lợi và chọn theo học một trường gần nhà.  

 

Năm học mới bắt đầu vào tháng 9, tôi cùng tám người bạn khác  trải qua tháng học đầu tiên ở 

trường. Dù ngày nào cũng học từ sáng đến chiều, vừa học vừa ôn cho kì thi kết thúc học phần, 

khá vất vả, nhưng không khí giữa chúng tôi thực sự rất tuyệt vời! Vì là người nước ngoài duy 

nhất trong lớp nên tôi thường được các bạn phụ đạo cho phát âm như thế nào mới chuẩn tiếng 



Việt ba-lô tại Pháp 
 

Paris - 2022 

 22 

Pháp, giúp tôi giải nghĩa các thuật ngữ tiếng Pháp ít gặp, có bạn còn hăng hái đề nghị: “Thôi N., 

chỗ nào tiếng Pháp khó quá mày vẫn chưa hiểu, đưa tao dịch hết ra tiếng Anh cho”. 

Còn cô giáo thì đôi lúc thấy tôi hí hoáy ghi ghi chép chép, mặt mày căng thẳng vì tập trung hết 

mức trong giờ học, cô lại nháy mắt, cười cười nói với các bạn: ‘Thôi đừng nói chuyện ồn ào, N. 

đang làm việc trong văn phòng riêng của của nó đấy, để cho nó tập trung!’. Cả lớp phá ra cười 

vì câu nói đùa của cô, tôi cũng không ngoại lệ. 

 

Tháng 10 bắt đầu, sau kì thi kết thúc học phần đầu tiên, lũ chúng tôi bắt đầu tách nhau ra và đến 

các cơ sở khác nhau để thực tập. Chẳng biết nên vui hay nên buồn, trong khi hầu hết các bạn của 

mình bắt đầu kì thực tập đầu tiên ở nhà trẻ thì nơi thực tập đầu tiên của tôi lại là ở khoa Sản, niềm 

an ủi duy nhất là khoa Sản này nằm ở một bệnh viện không xa nhà mấy. 

 

Tôi tự nhận mình gần như phát run trong tuần gần nhất trước khi bắt đầu kì thực tập của mình. 

Trong đầu tôi nhảy múa hàng trăm câu hỏi với cả vạn nỗi lo: lỡ như tôi không hiểu gì người ta 

nói ở đó, nếu ở bệnh viện người ta nói toàn những từ chuyên môn thì sao, lỡ như tôi không đủ 

khéo léo trong việc chăm trẻ sơ sinh... Tôi lại bị giao thực tập vào ca khuya, từ mười giờ đêm 

hôm này đến đến bảy giờ sáng hôm sau, lỡ như tôi ngủ gục trong lúc đang bế một em bé thì sao? 

Hay việc thức khuya vào giờ lẽ ra phải ngủ sẽ khiến tôi chẳng thể nào theo kịp nhịp làm việc ở 

bệnh viện, nếu tôi không qua được kì thực tập này và bị yêu cầu quay lại trường chứ đừng đến 

nữa... 

 

Đêm đầu tiên đến bệnh viện, lúc bước đi trong hành lang để kiếm đến thang máy lên khoa, bất 

giác tôi nghe mình lẩm bẩm thành lời: "Một cái đầu chứa đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ cho 

những khát khao. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!" 

Tôi tìm đến khoa và chào mọi người ở đó, người hướng dẫn của tôi là một cô người Pháp gốc 

Phi, cô ấy tên là M.C, là một y tá làm việc lâu năm ở khoa, vui vẻ, cởi mở và nhẹ nhàng... Cô chỉ 

bảo tận tình mọi thứ: ăn uống, giải lao ở đâu, công việc tối nay cần làm những gì... Tôi nghe 

tiếng mình thở ra nhè nhẹ... 

 

Đêm thứ hai của đợt thực tập, tôi được M.C hỏi có muốn vào phụ với cô và một cô khác trong 

một ca đỡ đẻ hay không? Mặc cho trong lòng đầy những âu lo, tôi tự vẫn tự nhủ: mình đến đây 
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là để học mà, dù có ngại ngần đến thế nào thì vẫn có nguyên đó một nỗi tò mò muốn xem, muốn 

học, muốn hiểu về mọi thứ. Vậy là tôi trả lời: “Vâng, tất nhiên rồi. Tôi sẽ tham gia.” 

 

Rồi một đêm khác tôi được giao nhiệm vụ cho uống sữa rồi thay bỉm, đo nhiệt độ, làm test kiểm 

tra tai của một em bé sơ sinh rồi giữ em cho mẹ của em được nghỉ trọn vẹn một đêm sau đợt vượt 

cạn mệt mỏi. Ở bệnh viện này, các mẹ trong ngày đầu vừa sinh con ra thì được phép gửi con cho 

ê-kíp trực đêm để có một đêm ngủ thẳng giấc. Vì thế, tôi và M.C sẽ phụ nhau trông các bé để mẹ 

được ngủ yên trong phòng của mình. Công việc khá thú vị khi nhìn các em bé nhỏ xíu, mắt nhắm 

tịt nằm ngủ trong những chiếc xe nôi nhựa trong veo. Thử thách duy nhất là cố gắng làm sao 

đừng để một em bé khóc vì em sẽ đánh thức tất cả các em khác; và như thế thực sự là một thảm 

họa vì phải ôm các em lên và dỗ lại như lúc bắt đầu. 

Cứ như thế từng đêm, từng đêm trôi qua, tôi đến bệnh viện khi trời đã tối và đi bộ trở về nhà lúc 

trời vẫn chưa sáng. Tôi thấy từng dòng xe, từng dòng xe lướt qua trước mắt mình trên đường , 

tôi sắp được nghỉ ngơi vào lúc mọi người chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc của mình. 

 

Một tháng rồi cũng trôi qua, ngày đầu đặt chân đến đây, tôi đã muốn chạy trốn, thì bây giờ, khi 

kết thúc kì thực tập đầu tiên của mình tại khoa Sản, tôi lại mang cảm giác quyến luyến.  

Tôi nhớ ca sinh đầu tiên mình được tham gia, ông bố trẻ đã lóng ngóng đến nhường nào khi được 

đề nghị cắt dây rốn cho cậu con trai. Anh ấy luống cuống cứ làm rớt mãi cái kéo, đến nỗi M.C 

phải thốt lên: "này, chúng tôi hết kéo để đưa cho anh rồi đấy nhé, nếu anh cứ tiếp tục làm rơi kéo 

như thế này." Chị vợ của anh dù vẫn đang khóc sau ca vượt cạn sinh con lại thấy người run run 

lên vì buồn cười.  

Hay một ông bố khác lúc được đề nghị chụp ảnh với con trai thì loay hoay mãi không lấy ra được 

cái điện thoại khỏi túi quần, đến mức cô y tá đứng gần đó phải đề nghị thôi để cô ấy lấy giúp 

điện thoại ra rồi chụp cho luôn. Việc của anh là cứ phải bế cho chắc thằng bé con vừa được sinh 

ra thôi. 

Rồi một đêm khác cả ê-kíp vây quanh để làm những test ban đầu cho một em bé sơ sinh cực bụ 

bẫm được mẹ sinh thường gần bốn kí, nhưng cứ vừa chạm vào em là em cứ thế lại tuôn ra hết 

đợt này đến đợt khác phân đen (loại phân đầu tiên của trẻ sơ sinh), lau lau chùi chùi mãi cái chỗ 

bàn sưởi ấm em nằm, lau cho em sạch, rồi lại lau dụng cụ, rồi lại bắt đầu làm test... Đến nỗi cô 

hộ sinh nhìn em bảo: “Thôi có điềm rồi, mai ra trực cả ê-kíp phải đi mua vé số ngay thôi. Trúng 

chắc chắn rồi!”.  
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Những cung bậc cảm xúc khác nhau rất thực mà tôi đã trải qua ở nơi đây, vượt qua cả nỗi sợ hãi, 

lo lắng về vốn tiếng Pháp chưa đủ thông thạo của mình, cả suy nghĩ liệu mình có đúng khi lao 

đầu vào học một cái nghề mà mình chẳng có chút gì quen thuộc.  

Bất giác tôi lại nhớ đến ngày còn bé của mình, khi ba tôi đem về nhà một tấm bản đồ thế giới 

thật to, trải rộng ra, lèn vào dưới lớp gương dày của chiếc bàn đặt trong phòng khách; để mỗi lúc 

ngồi xuống bàn học bài lại có thể xem cả bản đồ thế giới. Ba hay nói: “N. ơi, con xem này, đây 

là Pháp, đất nước hình lục lăng, còn đây là Ý, đất nước hình chiếc giày...” 

 

Tôi đã đặt chân đến những đất nước mà ngày còn bé mình chưa bao giờ nghĩ sẽ được đến, thì 

bây giờ tôi cũng sẽ làm được những việc tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.  

 

Tôi không hoàn toàn chắc chắn về hành trình của mình, tôi chỉ hy vọng giữ được vẹn nguyên 

một sự tò mò, một niềm khao khát muốn hiểu rõ hơn về những thứ mình đang học, về nghề mình 

đang hướng đến, thích đặt câu hỏi để nhận được câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Vẫn 

còn đó những lo lắng, có cả nỗi hoài nghi, nhưng sẽ không nản lòng mà từ bỏ dễ dàng... 

Suy cho cùng, đó là điều mà mọi con người đều hướng đến trong cuộc đời này. Tôi tin rằng 

không mấy người có thể vạch ra rạch ròi và làm đúng theo một cách tuyệt đối mọi việc trong đời: 

kiểu như năm bao nhiêu tuổi sẽ tốt nghiệp đại học, sẽ tiếp tục học cao học, sẽ hẹn hò và kết hôn 

rồi có đứa con đầu tiên vào năm bao nhiêu tuổi... 

 

Mỗi chúng ta, khi đặt chân đến một đất nước khác, bước ra khỏi giới hạn an toàn quen thuộc của 

bản thân, khi bên cạnh không có ba mẹ cùng những mối quan hệ thân quen, chúng ta sẽ học được 

cách bắt đầu lại mọi thứ từ vạch xuất phát, có những sai sót, có cả tiếc nuối, nước mắt, và những 

tiếng thở dài... 

Nhưng hành trình cũng quan trọng như đích đến vậy. Con người học được nhiều từ những chướng 

ngại trên hành trình của mình: sự kiên trì, lòng quyết tâm, cả niềm tin rồi mọi thứ sẽ tốt dần lên...  

Quá trình hội nhập ở một đất nước không phải nơi mình sinh ra chưa bao giờ là dễ dàng, sự khó 

khăn luôn hiện hữu và những vật lộn trong suy nghĩ ở lại để tiếp tục cố gắng hay trở về rồi đôi 

lúc mang cảm giác tiếc nuối...  
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Tùy vào những thời điểm khác nhau của cuộc đời, tùy vào tâm trạng vui vẻ hay đau khổ mà câu 

trả lời cho quyết định làm việc và sinh sống ở nước ngoài sẽ tạm thời hay nhất thời không như 

nhau. Nhưng dù thế nào, với tâm niệm: sống là để trải nghiệm! Tôi tin cùng với thời gian trôi 

qua, vài đôi năm nhìn lại, tôi có thể tự mỉm cười và nói với chính mình: thật may mắn, mình đã 

thực sự khá hơn chính mình của ngày hôm qua rồi đấy!  

 

Saulx les Chartreux  

10/11/2019 
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BÀI XẾP HẠNG 5 

 

Chambéry – Hành trình khám phá vẻ đẹp 

của lòng tốt và sự tử tế  

 

Dhan (Montpellier)  
 

Khi bắt đầu mỗi chuyến đi, mỗi hành trình, con người ta đều đặt cho mình một hay nhiều mục 

đích. Đó có thể là mong muốn khám phá các thắng cảnh, những khát khao chinh phục thiên nhiên 

hùng vĩ, ước muốn trải nghiệm cuộc sống ở một nơi xa lạ hay đơn giản là có tiền thì đi chơi, tạm 

quên cuộc sống bộn bề, phiêu du và chụp ảnh kỷ niệm. Tôi cũng đã có vài chuyến đi thuộc dạng 

như trên. Nhưng có một điểm đến rất khác, Chambéry là một hành trình đặc biệt mà tôi muốn kể 

ở đây. Chính nơi này, trong một kỳ thực tập kéo dài 5 tháng của mình, tôi đã có dịp khám phá và 

chiêm nghiệm những vẻ đẹp của thiện tâm, hòa hảo và lòng tốt của con người Pháp.  

 

Chambéry là một thành phố xinh đẹp ở miền đông nam nước Pháp, cách Paris khoảng 520 km 

và cách Lyon hơn 100 km. Nơi đây được coi là ngã tư tự nhiên của châu Âu và là một vùng đất 

giàu giá trị văn hóa, lịch sử.  

Một ngày cuối tháng ba năm 2018, tôi đặt chân xuống nhà ga Chambéry lạ lẫm. Tôi đi theo chỉ 

dẫn của Google Maps tìm đến căn phòng đã đặt trước. Ông bà chủ nhà LAISSUS đến sau tôi 

chừng năm phút. Những cái bắt tay, nụ cười thân thiện mới đầu xua tan đi cái mệt của tôi sau 

một hành trình dài với hai cái valise to kệch. Ba người vào thang máy, những câu chuyện đầu 

tiên về công việc, công ty được khơi gợi. Giây phút vui vẻ ban đầu cho tôi cảm giác an toàn, có 

niềm tin ở trọ căn phòng tầng tám của đôi vợ chồng già người Pháp.  

Ông bà đã nghỉ hưu nhưng còn rất khỏe. Họ còn vài ngôi nhà cho thuê khác nữa. Sau khi thăm 

thú căn studio, ông bà mới cho hay là cô gái hiện đang ở đây muốn ở thêm hai ngày cuối cho đến 

hết hạn hợp đồng. Hội ý khoảng hai phút, ông bà đề nghị tôi đến ở tạm một ngôi nhà khác trong 

ba ngày tới. Bà chủ nhà lái xe đưa tôi đến Aix les Bains, cách đó chừng 20 km. Người chồng 

ngồi bên ghế phụ, thỉnh thoảng nhắc vợ về những nguy hiểm quan sát được. Trông họ quan tâm 

nhau khiến đầu óc non nớt của tôi thiết nghĩ sau này mình và vợ tương lai về già cũng chỉ mong 

một cuộc sống yên bình như thế.  
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Xe chúng tôi đi qua hồ Bourget, len vào những khu rừng nhỏ rồi lại trườn bên những cánh đồng. 

Tôi được họ cho ở một căn hộ sang trọng đầy đủ tiện nghi tivi, điều hòa và phòng khách. Đó là 

một khách sạn cũ được cải tạo thành chung cư.  

Tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi, tôi thăm quan được những khu phố cổ ẩn mình trên núi với những 

con đường lát gạch của Aix les Bains. Cuộc sống nơi đây rất yên bình, không khí thoáng đãng, 

đem đến cảm giác tịnh tâm, thích hợp cho việc thiền.  

Ngày đầu tháng tư, ông bà chủ quay lại đưa tôi về lại căn nhà cũ. Họ gọi điện làm hợp đồng điện 

giúp tôi. Sau khi để lại cho tôi những món đồ cần thiết, họ dặn tôi cần gì thì cứ gọi họ, chúc tôi 

may mắn và ra về. Kì thực sau đó, tôi có gặp vài vấn đề thì họ đến can thiệp, sửa chữa rất kịp 

thời và còn tặng quà cho tôi. Nghĩ về hai ông bà, tôi ngẫm thấy trong việc tìm nhà thì tìm được 

một căn phòng có giá cho thuê tốt chưa chắc vui bằng tìm được một chủ cho thuê tốt bụng.  

 

Ngày đầu tiên đi làm, mọi chuyện khá suôn sẻ bởi tôi đã gặp được cô bạn người Maroc thực tập 

cùng. Giống như một đồng minh trẻ ở công sở lạ lẫm, thực tế cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong 

suốt kỳ thực tập.  

Ngày thứ hai tôi đã gặp sự cố. Cô bạn kia đi thực tế ở Nimes. Tôi bắt buýt một mình đi làm. 

Chiếc xe có điểm cuối là Albertville, đúng tên xã tọa lạc của công ty tôi. Tin chắc rằng trạm xe 

ấy cách không xa công ty nên tôi đã thật ngỡ ngàng khi xuống xe và tra bản đồ, cách cơ quan tận 

11 km từ nơi mình đang đứng. Tôi gọi điện về cho cô hướng dẫn thực tập để xin đến trễ … nửa 

ngày vì tôi đã nghĩ sẽ phải đi bộ khoảng ba giờ. Cô hỏi tôi đang ở đâu và trấn an tôi đừng lo. Hai 

phút sau, cô gọi lại báo đã nhờ một người đồng nghiệp đến đón tôi. Người này sau tôi biết tên là 

Christophe. 

Tôi đứng đợi hơn nửa tiếng ở ga Albertville. Cố gắng đứng ở chỗ thoáng nhất để người đồng 

nghiệp mà tôi chưa hình dung ra mặt dễ nhận ra. Chú đã thấy tôi, đưa tay cho tôi bắt và trao cho 

tôi một nụ cười để tôi cảm thấy mình không quá phiền phức. Dọc đường đi, chú giới thiệu cho 

tôi về địa giới quanh vùng. Chú chỉ lên những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, rằng bên kia là nước 

Ý, bên này là nước Tây Ban Nha. Christophe bộc bạch về gia đình, về những đứa con và hy vọng 

của chú về tương lai của chúng. Sau hai mươi phút ô tô, tôi đã làm thân được với người đồng 

nghiệp vui tính này. Đôi khi, những hoàn cảnh éo le lại  tạo nên những cuộc gặp gỡ và mối quan 

hệ tốt đẹp. 

Tối đó, tra đường về, tôi sẽ phải canh để bắt một chuyến buýt sớm hơn, xuất phát từ sáu giờ rưỡi 

sáng để đến công ty kịp giờ làm lúc bảy rưỡi. Kể từ ấy, năm buổi sáng mỗi tuần, tôi phải thức 

dậy từ năm giờ bốn mươi phút để chuẩn bị. 
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Một sáng, có một người phụ nữ lên xe hỏi mua một vé bus bằng thẻ ngân hàng. Dĩ nhiên là người 

tài xế không có máy quẹt thẻ. Đang cố gắng giải thích rằng mình không có tiền mặt và bắt buộc 

phải đi chuyến xe này thì một cô gái trẻ từ phía sau kéo áo người phụ nữ và đưa cho bà một tờ 

năm euros. Người phụ nữ luống tuổi hiểu ý, nhận lấy, mua vé và trả lại cô gái ba euros tiền thừa 

cùng lời cảm ơn. Tôi đã thấy một hành động đẹp, ấm tình người để bắt đầu một tuần mới. Tôi 

chợt nghĩ ở một thành phố tấp nập nào, một bộ phận người nhảy rào trốn vé hay người ta trao 

đổi cho nhau những tấm thẻ đi lại không đúng nhân thân cho tiết kiệm thì ở đây, con người ta 

sẵn sàng mua vé cho một người lạ để mọi người cùng nhau đi buýt có vé. Cũng là để cho chuyến 

xe xuất phát đúng giờ. Xa hơn, đó là để tôn trọng người lái xe và những người làm nghề dịch vụ. 

Khi lên buýt, tôi thường đến sớm để ngồi ở hàng ghế giữa, gần cửa xuống nhanh chóng nhất. 

Trên xe có một cô bé ngồi trên tôi hai hàng ghế. Cô bé có lẽ trên mười sáu tuổi nhưng khá thấp 

bé và hơi mập. Mỗi khi xe lăn bánh, cô bé lại bốc máy gọi cho cha và thông báo câu quen thuộc: 

“Con đang trên xe buýt”. Đầu bên kia sẽ đáp : “Tốt rồi. Hẹn gặp lại con!”. Sẽ không có gì nếu 

cuộc gọi không lặp đi lặp lại hàng ngày và cộng hưởng với giọng nói lanh lảnh không mấy dễ 

nghe của cô gái. Tôi phải khẳng định là tần số âm thanh của tiếng nói ấy chạm đến ngưỡng đau 

của tai người. Nó là cái đau vật lý và cả sự khó chịu, không ưa từ tôi.  

Những bận sau, tôi chỉ mong cô bé mau chóng thực hiện cú gọi hẹn giờ để tôi tranh thủ chợp mắt 

một lúc. Nhưng không được yên, trên suốt bốn mươi lăm phút của hành trình đến cơ quan, cô bé 

hay nói chuyện với một bà bên cạnh. Họ nói những câu chuyện rất vẩn vơ, trẻ con. Cô bé chỉ ra 

ngoài cửa kính, kia có cái bùng binh, tại sao người ta trồng hoa ở trong đó hay đám mây kia hình 

mặt người,… Bà thím bên cạnh cũng chịu khó lắng nghe, thỉnh thoảng lại còn giải thích, kể về 

sự tích mấy sự vật ấy. Có lần, cô bé làm hỏng khóa kéo của chiếc túi xách nên không lấy được 

điện thoại gọi cho bố. Bà cô kia gọi điện cho bố cô bé thông báo rằng cô đã trên xe buýt an toàn. 

Người cha ở đầu máy bên kia cảm ơn với giọng rất hồ hởi, chân thành. Tôi cảm nhận được niềm 

vui lớn hơn bình thường từ hơi thở của ông.  

Một bận đi ra bến xe muộn nên chỉ còn hàng ghế đầu trống. Ngồi từ đây, tôi có dịp để ý kỹ cô bé 

kia. Thì ra cô gái không được bình thường. Mặt cô bé có những điểm dị dạng, mắt hơi lồi. Sau 

này thì tôi biết cô bị một căn bệnh đột biến nhiễm sắc thể.  

Giờ thì tôi đã hiểu lý do cô bé luôn phải gọi điện báo cáo cho bố mỗi khi lên xe buýt. Rằng tại 

sao cô bé thích thú như đứa trẻ mỗi khi nhìn thấy một hiện tượng mới lạ trên đường. Tôi bắt đầu 

cảm thông với cô bé, cảm thông với người cha có con bị bệnh cả đời. Tôi khâm phục người phụ 

nữ kia, người bạn đồng hành cùng cô suốt chuyến xe buýt. Tự trách mình với những bực dọc, 

khó chịu trước kia, tôi thầm xin lỗi cô bé. Tôi có dịp nghiệm lại bài học đã biết. Rằng trong cuộc 



Việt ba-lô tại Pháp 
 

Paris - 2022 

 29 

sống những thứ ta nhìn thấy, nghe thấy chưa hẳn đã đúng như thế. Thứ ta nhìn thấy chỉ là thứ mà 

người ta muốn cho mình thấy. Một cậu bé mười tuổi liên tục hớn hở khoe với bố về những đám 

hoa, những con chim trên nền trời có thể đó là ngày đầu tiên cậu nhìn thấy ánh sáng sau ca phẫu 

thuật tật mắt bẩm sinh. 

 

Sau hơn tháng đi buýt thì tôi đã làm quen được với một anh kỹ thuật viên ở phòng bên. Đó là 

một anh da màu người Sê-nê-gan tên Đi-ốp. Anh có xe hơi và hàng ngày có thể chở tôi cùng cô 

bạn thực tập khác từ nhà ga Chambéry. Như thế sẽ chủ động hơn trong thời gian đình công của 

nhân viên SNCF. Thế là hết những tháng còn lại chúng tôi đi làm cùng nhau. 

 

Hành trình bắt đầu từ ga sau khi Đi-ốp để vợ xuống bắt tàu đi làm theo một hướng khác. Chúng 

tôi lượn năm phút trong thành phố rồi ra khỏi trung tâm. Đi qua những con đường nhỏ trong làng. 

Có lúc đi lên nhìn như chuẩn bị chạm đến những đỉnh tuyết trên núi xa. Lúc xuống dốc lại thấy 

những thảm hoa nhiều màu sắc trải ra trước mắt. Mùa này cây cối đang ra lá, trổ hoa trở lại sau 

một mùa đông lạnh lẽo. Rong ruổi qua những ngôi làng trong thung lũng, chúng tôi nhập vào 

một con đường song 

song với dòng sông 

Isère dẫn thẳng tới 

công ty. Chúng tôi đã 

cùng nhau trải qua một 

mùa xuân trên chiếc ô 

tô bốn chỗ. Từ lúc hai 

hàng cây bên đường 

trụi lá đến khi xanh 

ngợp, từ khi dòng Isère 

cạn đến lúc lũ lên vì 

băng tuyết trên núi tan. Cũng phải nói thêm là ngay sau lưng cơ quan tôi là một dãy núi cao, dốc 

đứng mây vờn rất đẹp. Mỗi ngày màu sắc, hình dáng mây trên núi và cây cối thay đổi khác nhau. 

Cảm ơn anh Đi-ốp ! Từ một người xa lạ, Đi-ốp trở thành một người bạn, một người anh trong 

suốt mấy tháng thực tập của hai đứa tôi. Ấy cũng là một cái duyên đáng quý. 

Lượt về, trên đường đi bộ từ ga về nhà trọ, tôi có đi qua một quảng trường lớn. Ở bãi đỗ xe bên 

cạnh, luôn có một người đàn ông ăn xin đứng cạnh máy bán vé. Ông ăn mặc khá sạch sẽ, trên tay 

cầm một tấm bìa cát-tông ghi chữ : “Tôi đói, hãy giúp tôi”. Tôi hay thấy ông nói chuyện với 

Ảnh từ tác giả: Công ty nơi tôi thực tập 



Việt ba-lô tại Pháp 
 

Paris - 2022 

 30 

người đến mua vé. Họ còn sẵn sàng mua cà phê nóng tặng ông, cho ông đứng cạnh khi thanh 

toán thẻ.  

Một bận, tôi đứng thật lâu quan sát người đàn ông này. Tôi cố gắng đứng thật gần để nghe câu 

chuyện của ông và khách gửi xe. Điều này tuy không mấy lịch sự. Thì ra ông đứng đó để chỉ chỗ 

đậu xe cho khách, hướng dẫn cho họ cách mua vé. Người khách có thể cho tiền ông thay cho lời 

cảm ơn. Tôi thấy một điều trân quý ở người đàn ông này. Ngay cả khi là một kẻ ăn xin ông cũng 

muốn những đồng tiền xin được là xứng đáng. Hôm đó, tôi cho ông hai euros. Đó đã có thể là 

một bữa tối đủ no của cậu 

du học sinh. Nhưng tôi 

đưa liền cho ông mà 

không cần tìm những xu lẻ 

hơn trong túi. Bên cạnh 

đó, có cả một lý do tâm 

linh khiến tôi muốn làm 

điều này.  

Khoảng thời gian cuối của 

chuyến thực tập là mùa cúp bóng đá thế giới tổ chức ở Nga. Sau mỗi trận thắng của đội tuyển 

cho đến khi tuyển Pháp vô địch, tôi đều ra đường xem người dân “đi bão”. Không khí hệt như 

khi U23 Việt Nam thắng trận. Ngoài đường, tiếng réo rền của kèn, của còi ô tô và quốc kỳ Pháp 

bay khắp nẻo, trên những chiếc ô tô. Người da trắng, da đen, da vàng, “Français ou non Fraiçais” 

đều hò reo cùng nhau. Người ta dễ dàng mời người lạ một chai 1664, khoác vai nhau nhảy múa. 

Không còn phân biệt gì nữa, bóng đá kết nối tất cả mọi người. Thật hạnh phúc cho tôi khi trong 

khóa học hai năm của mình ở Pháp lại diễn ra nhiều sự kiện lớn của nước Pháp như vậy. 

 

Một ngày cuối tháng tám, tôi khăn gói chào công ty để trở về trường, kết thúc chuyến thực tập 

khá suôn sẻ. Chia tay Chambéry xinh đẹp cùng những con người tốt bụng và tử tế. Tôi sẽ phải 

trở lại nơi đây để ngắm màu thu lá vàng ở hồ Bourget, rồi đi trượt tuyết ở Grenoble và du thuyền 

ở Annecy. Tôi sẽ còn đi nhiều nơi nữa trên đất Pháp để chiều nguyện một hứng thú của riêng 

mình: khám phá lòng tốt và sự tử tế của con người để làm phong phú thêm tuổi trẻ của tôi. 

Một cô gái từng ví : “Thanh xuân như một tách trà”.  

Tôi xin đối thêm vế sau : “Nhìn vốn sống biết đậm đà hay không”. 

 

Ảnh từ tác giả: Người dân Chambéry ăn mừng tuyển Pháp vô địch Worldcup 2018 
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PHẦN 2: 

5 BÀI CÒN LẠI TRONG TOP 10 

 

Tiếp theo 5 bài được giải và trong TOP 5 là 5 bài từ hạng 6 đến hạng 10 của Cuộc thi viết 

“Nước Pháp – Hành trình và Cảm nhận”: 

 

- Paris lóng lánh của Hoàng Yến (TP.HCM) 

- Những mảnh ghép của cuộc sống của Thông Bình An (Hà Nội) 

- Cất cánh của Lê Thanh Nhật Bảo (Angers) – Tác giả xin được rút bài vì lý do cá nhân 

- À bientôt Paris của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Hà Nội) 

- Tiếng đờn kìm đơn độc của Nguyễn Vũ Như Quỳnh (Ile de France) 
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Paris lóng lánh 

Hoàng Yến (TP.HCM) 

 

Mùa thu, thời tiết mát lạnh, phía ngoài kia cửa sổ tiếng mưa rơi  nhè nhẹ hòa theo tiếng nhạc tha 

thiết du dương trong này của ca sĩ Lorie, bài  Je t'aime 

… Mais à quoi tu penses vraiment ? 

Tu ne sais pas me "je t'aime" 

Moi je te l'écrirais quand même 

Tu ne sais que me dire sans cesse "Girl I miss you" 

Tu ne sais pas me "je t'aime" 

Moi j'essaierais quand même "I love you"... Et toi ? 

Do you love me too ?.... 

Tim tôi bỗng dạt dào rung động như cô gái trẻ đang chìm vào tình yêu say đắm. Tiếng hát tình 

tứ sâu lắng nhẹ nhàng, thổi giai điệu đầy cảm xúc lan tỏa khắp không gian, trôi hồn tôi bềnh bồng 

vào núi mây kỷ niệm... Paris xuất hiện! Lóng lánh giữa những hạt mưa, lấp lánh như ánh sáng 

kim cương giăng khắp bầu trời… 

 

Ngày xưa, cách đây lâu lắm rồi, nhà thờ Đức Bà (ở quận một- Sài Gòn) là nơi chúng tôi thường 

hẹn hò vào lúc hoàng hôn, cùng ngồi trên thảm cỏ ngắm những áng mây nhiều màu sắc trôi lững 

lờ trên đỉnh nhà thờ, trông như bức tranh tuyệt mỹ… Rồi khi đã thành vợ chồng chúng tôi cũng 

vẫn thích  đến đây mỗi khi rảnh rỗi, để ngắm nhìn mọi người làm lễ, ngắm nhà thờ và không khí 

đường phố. Và có lẽ vui nhất là vào dịp Noel hàng năm, nhà thờ sáng bừng lên, những ánh đèn 

nối dài như ánh hào quang rực rỡ, nhìn xa như hàng vạn vì sao lung linh đang nhảy múa trên tàn 

cổ thụ nghiêng nghiêng. Màn đêm như bức màn nhung khổng lồ đang từ từ kéo xuống, chúng tôi 

âu yếm nắm tay nhau nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng hồi. Thời gian lướt qua êm đềm, 

ngày này nối ngày kia, như  những nụ hôn nồng nàn nối nhau không dứt.. 

Rồi một ngày, anh sang Pháp công tác. Đứng giữa sân bay với tâm trạng bồi hồi, lưu luyến, nép 

mình trong vòng tay ấm áp của anh, mắt tôi rưng rưng trong lời chào tạm biệt. Noel năm đó tôi 

ngắm nhà thờ Đức Bà trên tấm postcard của anh từ Pháp gửi về. Anh làm thơ tặng cho người vợ 

phương xa với bao nỗi niềm thương nhớ và ước mơ sẽ có ngày chúng tôi lại ở bên nhau. Đó là 
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Noel năm 1981, là Noel mà chúng tôi nhớ nhất! Vì đó là cái Noel đầu tiên chúng tôi xa nhau 

và  tôi mới sinh đứa con gái bé bỏng đầu lòng được một tuần… Năm đó trời lạnh hơn mọi năm. 

Tôi ngồi ôm con và đọc mãi không biết chán những trang thư của anh, tấm thiệp Noel lấp lánh 

những vì sao xa tận bầu trời nước Pháp! 

 

Thời gian cứ đều đặn trôi theo những áng mây trời. Mây Sài Gòn, mây Paris, tất cả đều mênh 

mông xanh thẳm một màu nhớ nhung da diết. Những tấm postcard từ  Lyon, Paris, Nice, 

Bordeaux… lần lượt bay về, chúng nằm trên tay tôi như những cánh chim hồng và cùng tôi lắng 

nghe những giai điệu nhạc Pháp trữ tình. Nỗi cô đơn được muôn nốt nhạc tung tăng xoa dịu vỗ 

về. Âm nhạc là liều thuốc thần kỳ. Nỗi niềm nào rồi dần cũng nguôi ngoai. Noel lại tiếp tục đến 

và tiếp tục trôi qua... Anh đến Nhà thờ Đức Bà Paris để nhớ về người vợ thân yêu ở Việt Nam. 

Tôi đến Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn để nhớ anh, nhớ ánh mắt yêu thương và tưởng tượng  mọi 

điều về nước Pháp! 

 

Cuộc đời là những hành trình, đi và về, về rồi lại đi ! Chúng tôi suốt thời thanh xuân đứng ở hai 

đầu  khoảng cách, đầu bên này là Việt Nam, đầu bên kia là nước Pháp. Không gian vừa thực vừa 

mơ, thời gian có lúc tồn tại, có lúc không tồn tại. Tất cả xoay tròn với tuổi trẻ, tình yêu và trách 

nhiệm. Noel năm 1987, tôi đã là bà mẹ của hai đứa con, một đứa con gái 6 tuổi và một bé trai 

vừa tròn 6 tháng… Ba mẹ con ngồi xem thư và ngắm tấm thiệp có hàng thông xanh thẫm bên 

thung lũng tuyết của anh tận nước Pháp gởi về… Lòng tôi lạnh ngắt như tuyết đang rơi, con tim 

tôi như thung lũng chập chùng bao nỗi nhớ thương, bao  đợi chờ mong ngóng. 

Nhưng chặng đường  nào rồi cũng có điểm dừng. Vòng tròn nào rồi cũng quay về nơi xuất phát. 

Anh trở về Việt Nam sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi như hai con chim từ hai đầu xa 

cách bay về tìm nhau. Đôi chim ấy lại cùng bay lượn giữa bầu trời tình yêu thầm lặng, không 

màu không sắc. 

 

Năm 2011 tôi theo anh sang Pháp du lịch.  

Việc đầu tiên mà anh đưa tôi đến là  cột mốc số ở phía trước Nhà thờ Đức Bà Paris. Đó là tấm 

bảng bằng đồng có chu vi hơn 1m, có tọa độ địa lý 48,85341 ON, 2,34880 OE ghi dòng chữ 

KILOMETRE ZERO DE FRANCE. Nó đã có mặt hàng trăm năm và là nơi đánh dấu trung tâm 

lịch sử của thành phố Paris.  Chợt có cô gái trẻ thả một đồng tiền xu vào "Cột mốc số Không". 
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Với vẻ mặt hân hoan, anh kể rằng đã từng đến đây làm như vậy, để cầu nguyện mong sẽ có ngày 

được trở lại đây, cùng với tôi. Lời nguyện cầu đó nay đã thành sự thật!  

Tôi nhắm mắt, chắp hai bàn tay trước ngực đọc lâm râm những điều mong ước trên quảng trường 

Nhà thờ Đức Bà. Bất chợt thoảng trong hơi gió dường như có tiếng cười của nàng Esmeralda 

xinh đẹp, dường như có một  lễ hội kỳ lạ đang diễn ra. Hình ảnh một sĩ quan kị binh, đại úy 

Phoebus, phó giám mục Nhà thờ Đức Bà Paris, Claude Frollo, Thằng gù Quasimodo thấp thoáng 

bên nhau. Tình yêu si mê, tình yêu của bóng tối và tình yêu thánh thiện xen lẫn nhau. Cuốn tiểu 

thuyết Thằng gù nhà thờ Đức Bà của nhà văn Victor Hugo mà tôi yêu thích năm xưa như đang 

từ từ trong tiềm thức hiện ra ! Với trái tim tràn đầy cảm xúc, tôi cúi đầu trầm mặc trước vẻ tráng 

lệ, cổ kính của Nhà thờ Đức Bà Paris, tuyệt tác của nước Pháp ! 

(Vậy  mà đột nhiên vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy. Cả thế giới 

sững sờ buồn bã. Trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Notre Dame de Paris" viết năm 1831, đại văn 

hào Pháp Victor Hugo đã từng mô tả một đám cháy xảy ra tại công trình kiến trúc nổi tiếng này. 

Theo trang Euronews, điều kinh ngạc khi trong cuốn tiểu thuyết, nhà văn Hugo đã mô tả cảnh 

nhà thờ bị cháy trong vụ hỏa hoạn theo một cách tương tự với những gì đã xảy ra tối 15-4, tức là 

gần 188 năm sau khi tác phẩm ra đời. Thật là kỳ lạ! Cả thế giới đều nguyện cầu mong sao Nhà 

Thờ Đức Bà Paris được phục hồi nhanh chóng dù được dự kiến là sẽ mất rất nhiều năm!) 

 

Khi đến Pháp một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tôi là đại lộ Champs-Elysées tráng lệ xuất 

hiện người du khách chân không mang giày. Với đôi giày boot mới hơi chật và hành trình du 

ngoạn mê say kéo dài từ sáng đến chiều, bàn chân tôi đã không còn chịu đựng nổi và thế là khi 

vừa đến đại lộ danh tiếng nhất thế giới, tôi bắt buộc phải đi chân không. Dù có óc hài hước tôi 

cũng không thể ngờ ngay Trung tâm hàng hiệu, nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội quan trọng của 

Paris (như Duyệt binh ngày 14 tháng 7, chặng cuối của cuộc đua xe đạp Tour de France), địa 

điểm các cuộc ăn mừng, chào đón năm mới...là nơi tôi trình diễn thời trang dạo phố bằng chân 

không! 

Ôi, nói sao hết sự mắc cỡ, ái ngại và tự ti! Ngập ngừng tôi gọi chồng cùng ngồi nghỉ trên chiếc 

ghế dọc  đường. Như vậy để tâm lý đang bị cú sốc bất ngờ này được chuẩn bị tốt hơn, để tâm trí 

bớt giễu cợt với vô vàn ý nghĩ châm biếm.  

Sau khi ngắm những cửa hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim ở phía con đường đối diện với sự tò 

mò thích thú, không thể kìm nén được, tôi quyết định đứng dậy, quyết tâm tiếp tục lộ trình tham 

quan khám phá. 
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Ồ, thật ngạc nhiên! Thật bất ngờ! Không ai nhìn chân tôi cả! Không ai quan tâm đến một du 

khách không giày đang dày vò, mặc cảm! Tôi dần lấy lại sự tự tin trong những bước chân háo 

hức, lòng thầm biết ơn những con người lịch sự đang đi ngược chiều với mình, biết ơn những 

ánh mắt xinh đẹp vô tư của các chàng trai, cô gái chung quanh, biết ơn tất cả mọi người trên đại 

lộ sang trọng Champs-Elysées lúc ấy…Tình yêu với Paris bỗng lấp lánh trong tim tôi với lòng 

ngưỡng mộ chân thành! 

Tôi hào hứng và sung sướng đi dưới hàng cây mát rượi tiến đến Khải Hoàn Môn. Nằm ở Quảng 

trường Étoile, Khải Hoàn Môn, với chiều rộng 45 mét, cao 50 mét, mang hình khối vuông như 

một cổng chào đón du khách. Chồng tôi giải thích  đây là công trình điêu khắc lớn nhất 

của Pháp trong thế kỷ 19. Các mặt của công trình được trang trí nhiều bức phù điêu, tượng đài 

và khắc tên các nhân vật nổi tiếng. Anh còn kể rằng khi còn công tác tại Pháp, anh và bạn bè 

thường ra đại lộ trong khoảng 10 tháng 5 và 1 tháng 8, lúc đó sẽ nhìn thấy Mặt Trời lặn ngang 

qua Khải Hoàn Môn trong vài phút. Tôi suy tư nghĩ về Napoleon, người quyết định xây dựng 

công trình này, chắc giờ đây ông vẫn rất hài lòng về quyết định đó!  

Chúng tôi chụp rất nhiều hình và chuẩn bị rời đi. Hoàng hôn tháng sáu vàng rực một màu nắng 

mật. Phất phới luồng sáng lấp loáng từ trên không trung làm cho dòng chữ trên ngôi mộ ở Khải 

Hoàn Môn thêm phần tâm linh : REPOSE UN SOLDAT FRANÇAIS MORT POUR LA 

PATRIE 1914 – 1918 - Có nghĩa: "Nơi đây yên nghỉ một người lính Pháp chết cho Tổ quốc". 

Trong khoảnh khắc, tôi đứng im mặc niệm, Khải Hoàn Môn bỗng rực rỡ sáng ngời! Một không 

gian óng ả bao trùm vạn vật, tất cả đều nhuốm màu sắc linh thiêng  huyền ảo! Khải Hoàn Môn, 

tôi đã đến đây rồi!  Tôi reo lên sung sướng! Anh dịu dàng khe khẽ  hát vài câu tiếng Pháp. Chúng 

tôi trôi trong chiều tà, lững lờ giữa dòng ký ức, hương thơm Paris tuyệt vời giữa hai bờ thời gian 

sóng sánh… 

Ngày hôm sau chúng tôi lên thuyền ngắm cảnh trên sông Seine. Nhìn sóng nước êm đềm nhấp 

nhô như bức tranh sống động đưa con thuyền bềnh bồng lướt đi mà lòng tôi chợt tràn dâng một 

niềm yêu tha thiết! Bài hát Dòng Sông Xanh (Le Beau Danube Bleu) vang lên rộn ràng bên tai: 

Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh 

Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp 

Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến 

Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ 

Quay về miền đời lúc mơ huyền… 
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Chiếc thuyền đưa chúng tôi phiêu du trong vẻ đẹp vừa nên thơ vừa quyến rũ. Thuyền lướt qua 

dưới nhiều cây cầu nghệ thuật mà nổi bật là cầu khóa tình yêu nặng trĩu hàng vạn lời thề nguyện… 

Hầu hết những công trình này rất cổ xưa, chúng được xây bằng gạch và trang trí bằng những 

tượng đá hình đầu các vị thần. Có cả cầu xây bằng đá rất đẹp. Thuyền cứ trôi nhẹ nhàng trên 

dòng sông Seine thơ mộng mang theo các vị khách  đa tình mà trái tim là thơ, bởi vậy, chập chờn 

trên mặt nước xanh ngọc bích là hàng cây xanh mướt, cảnh vật xanh lam, bầu trời xanh lơ cùng 

những tâm hồn xanh biếc. Có lẽ vì tuyệt vời như vậy nên năm 1991 hai bên bờ sông Seine trong 

thành phố Paris được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vậy là tôi đã được chiêm 

ngưỡng một di sản nổi tiếng!  

Nép đầu vào vai anh như lần đầu hò hẹn, tôi miên man trong niềm cảm hứng bất tận… 

Chúng tôi bước lên bờ, tóc bay rối bời trong gió,  cảm tưởng như mới vừa bước ra bức tranh của 

dòng sông tình yêu. Chân bước đi  mà đầu vẫn cố quay lại nhìn những tòa nhà cổ kính, những 

lâu đài, nhà thờ… xa xa. Dòng sông Seine đang trôi vào ký ức tôi, một du khách đã thầm yêu 

trộm nhớ nó từ lâu. 

Tháp Eiffel kia rồi! Anh nắm tay tôi chạy băng qua dòng người đông nghịt. Ước mơ được ngắm 

tháp Eiffel đã thành sự thật! Tháp là biểu tượng của Kinh đô ánh sáng, là niềm tự hào của nước 

Pháp! Cảm giác vinh hạnh chắc không chỉ riêng tôi mà là của tất cả mọi người khi đứng cạnh kỳ 

quan thế giới này. Ngày trước tôi chỉ ngắm tháp Eiffel trên postcard của anh gởi về, bây giờ tôi 

đã được chạm vào nó! Tôi nhắm mắt, hít thật sâu, tay dang ra đứng đối diện nhỏ nhoi với Eiffel 

khổng lồ. Paris hoa lệ, nhộn nhịp và lãng mạn. Ôi, Paris trong tôi là cả một cuộc đời, là cả thời 

thanh xuân tươi đẹp! 

Thời gian ở Paris, tôi được anh đưa đi nhiều nơi mà nơi nào cũng đầy ắp kỷ niệm đẹp. Làm sao 

tôi quên cái hôn ngọt ngào của anh khi đứng trên cầu Alexandre III! Nụ hôn bù lại cho thời tuổi 

trẻ bao năm xa cách… Làm sao tôi quên được khu vườn Versailles lộng lẫy và huyền bí, những 

buổi tản bộ trên đại lộ Saint Michel và chụp ảnh dưới ánh nắng vàng lịm ở đài phun nước không 

biết chán. Rồi đến thăm ngôi nhà của Victor Hugo, Hotel de Rohan-Guéménée trên quảng trường 

Vosges, lúc thì  thơ thẩn bên những quầy bán sách báo cũ dọc bờ sông Seine,lúc thì dạo chơi ở 

vườn Luxembourg, khi thì đi qua tòa thị chính Hôtel de Ville ngắm nhìn đài phun nước… Nào 

là Điện Invalides, Louvre, Montmartre… Có người nói: Tất cả các địa điểm du lịch ở Paris nói 

riêng và Pháp nói chung đều được các nhà văn nổi tiếng nói đến không sót nơi nào, trên postcard 

cũng vậy! Quả thật, chúng tôi du lịch bên nhau thật vui và cảm giác như  đang sống trong những 

postcard khổng lồ! 

Một điều đáng nói nữa là ẩm thực của nước Pháp. Vì anh đã sống nhiều năm bên Pháp nên anh 

rất có kinh nghiệm về vấn đề này. Tôi được anh đưa đến những tiệm ăn, tiệm bánh có các món 
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đặc sản riêng biệt đầy nghệ thuật. Tôi yêu các loại bánh ngọt và rượu vang của Pháp! Đặc biệt 

món bánh Macaron làm tim tôi tan chảy! Đúng là “ông vua” của thế giới bánh ngọt! Nói chung 

nghệ thuật ẩm thực của người Pháp đã lên đến mức thượng thừa. Nó kết hợp sự tinh tế, sự khác 

biệt và nhiều bí quyết để người thưởng thức luôn phải trầm trồ thán phục! Tôi hạnh phúc vì đã 

được hưởng điều đó khi ở Paris, tôi thật sự là người may mắn! 

Trước ngày trở về Việt Nam, tôi có dạo một vòng ở “kinh đô của thời trang và mỹ phẩm”. Phải 

nói  là tâm trạng tôi bị choáng ngợp trong thế giới hàng hiệu. Cứ đi lòng vòng mãi mà  rốt cuộc 

chỉ chọn được một ít đồ, trong khi cái nào nhìn cũng thích,cũng mê, thật là mâu thuẫn ! Rồi chúng 

tôi chia tay Paris, lòng vấn vương không dứt. Tôi đã yêu Paris thật rồi! 

 

Chặng đường nào cũng vậy, đến rồi đi và đi rồi đến! Tôi luôn mong có ngày trở lại Paris, lại ngồi 

bên dòng sông Seine dưới những gợn mây bông rải khắp bầu trời… 

Phía ngoài kia cửa sổ mưa vẫn rơi, hình ảnh Paris chợt nhòa tan cùng những hạt mưa li ti nhẹ 

bay trong gió… Lóng lánh trong lòng tôi là muôn vàn kỷ niệm với anh, với tình yêu nước Pháp. 

 

Thành phố Hồ Chí Minh,  

Thứ hai, ngày 4-11-2019  
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Những mảnh ghép của cuộc sống! 

Thông Bình An (Hà Nội) 

 

Cuộc đời là những chuyến đi… dài bất tận, đi để cảm nhận… chia sẻ… đồng cảm…! 

Trước khi bước những bước chân lang thang đầu tiên trên đất Pháp, tôi đã ở trong trại tị nạn của 

Pháp một thời gian. 

Lúc đó đêm khoảng 1 giờ đêm, tôi và một người nữa, được cảnh sát Pháp đưa về một cái trại gần 

sân bay của Pháp, khi tới trại thì được bàn giao lại cho cảnh sát ở trại, sau khi làm thủ tục xong, 

(những vật bị cấm, vật sắc nhọn, bật lửa và điện thoại có camera đều bị cảnh sát giữ lại) thì cảnh 

sát dắt tôi vào trong (cậu em đi cùng thì lại ở 1 khu khác, vì chưa đủ tuổi vị thành niên) lại bàn 

giao cho một nhóm người khác, nhóm người này là của bên hội chữ thập đỏ.  

Nói qua về trại, ở trại có 2 vòng, vòng ngoài sẽ là của cảnh sát, còn vòng trong sẽ là do người 

của hội chữ thập đỏ quản lý, trại có 2 tầng lầu và 1 khoảng sân ở đằng sau (sân được mở từ 7h30 

đến 19h30) để dành cho mọi người ra ngoài tập thể dục và hút thuốc,  

Khi cảnh sát bàn giao tôi cho hội Chữ thập đỏ (CTĐ), lúc tiếp nhận tôi là đêm nên chỉ có một 

người trực. Bà cũng lớn tuổi, nhìn bà cũng hiền hậu. Bà hỏi tôi rất nhiều thứ, bà hỏi tôi người ở 

đâu? Tôi bảo tôi là người Việt Nam, nhưng do trở ngại ngôn ngữ nên tôi với bà cũng ít giao tiếp 

được với nhau, bà trầm ngâm một lúc rồi ý bảo tôi chờ chút, bà lấy điện thoại gọi cho ai đó. Bà 

nói chuyện một lúc rồi đưa điện thoại sang cho tôi, tôi cầm điện thoại nghe. 

- Alo tôi nghe 

- Dạ, con chào cô ( tôi nghe giọng cũng lớn tuổi) 

- Con có thể trả lời cho cô ít thông tin được không ? 

- Dạ được cô ạ. 

- Con đọc cho cô tên tuổi v.v… 

Tôi trả lời cô….  

Xong xuôi cô hỏi tôi: - Thế bây giờ con còn có yêu cầu gì không ? 

Tôi bảo: - Không cô ạ, con cảm ơn cô!  
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Rồi tôi đưa máy lại cho bà. 

Bà nghe máy ghi chép lại thông tin vừa xong rồi tắt máy, quay ra nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và 

bảo chờ bà một chút. Bà đi lấy cho tôi 1 hộp súp đóng hộp, giúp tôi đem đi quay nóng lại, và lấy 

cho tôi thêm mấy cái áo ấm… Thật sự lúc đấy tôi cảm thấy có cái gì đó rất ấm áp mà bà dành 

cho tôi. 

Khi tôi ăn xong, bà dẫn tôi về một phòng cùng dãy. Bà chỉ tôi cứ ở đây và ghi cho tôi giờ sinh 

hoạt tại trại, rồi bà chúc tôi ngủ ngon, bà về lại phòng. Tôi nằm một lúc rồi cũng chìm vào giấc 

ngủ. 

 

Sáng hôm sau, 6 giờ 30 đã nghe tiếng loa nhắc mọi người xuống ăn sáng. Lúc tôi xuống thì đã 

thấy mọi người đứng hết bên dưới, mọi người ai cũng nhìn tôi vì cũng đúng thôi vì có mỗi tôi là 

người châu Á, đa phần là người đen, Ả rập và Châu Mỹ… Tôi chào làm quen mọi người xong 

cũng đứng vào xếp hàng. Lúc sau thì có một cảnh sát đi ra điểm danh, đọc tên những ai có thì 

bước vào trong, ở bên trong mọi thứ đã được sắp xếp sẵn, mỗi bàn ngồi 4 người, phòng ăn cũng 

khá rộng chứa được khoảng tầm 200 người. Tôi bước vào chọn cho mình một chỗ cuối cùng 

trong góc và sau đó có thêm mấy người nữa vào ngồi bàn tôi, bữa sáng gồm có một túi sữa, một 

túi café, một hộp mứt, một thỏi bơ nhỏ và bánh mỳ, một túi đường, muối, tiêu. 

Dùng bữa xong thì tôi đi vòng vòng trong trại và ra ngoài sân hút thuốc. Vì trong trại cấm dùng 

bật lửa, ở ngoài sân có cái bật bằng điện, mỗi lần hút là phải đứng úp mặt vào tường, rồi dí điếu 

thuốc vào cái lỗ đó châm, giống như kiểu mỗi lần hút là một lần sám hối vậy. Vừa ra tới sân thì 

mấy người lúc nãy ngồi cùng bàn vẫy tay gọi tôi ra chỗ họ đang đứng, tôi ra rút thuốc mời họ rồi 

cũng làm quen, giới thiệu, họ hỏi tôi là người China à, tôi bảo “No, tôi là người Việt Nam”, mọi 

người bắt tay ra vẻ thích ý nói Việt Nam tốt, còn China xấu, mấy người ngồi cùng bàn tôi lúc 

nãy giới thiệu là người Xri Lan-ca (3 anh em họ hàng với nhau), và mấy người còn lại thì người 

ở châu Phi, người Peru, Mexico… Rồi sau này khi ở trong trại, mọi người hay gọi tên nước của 

mình thay cho tên gọi chính. 

Đang ngồi “chém gió” thì có loa của trại gọi tên tôi vào có việc, tôi đi vào thì có một cảnh sát 

gọi đi theo vào phòng khác để hỏi thêm thông tin của tôi. 

Nói chuyện với cảnh sát được khoảng một tiếng thì xong, tôi ra ngoài và về lại phòng nằm, thiu 

thiu được một lúc thì lại có loa gọi mọi người đi ăn. Cũng giống như buổi sáng, mọi người lại 

xếp hàng chờ điểm danh rồi vào ăn, bữa trưa tôi lại ngồi với mấy người Xri lan-ca, bữa trưa gồm 

có khoai tây nghiền và một cái xúc xích, một quả táo, một hộp sữa chua.  
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Tính tôi hay thích quan sát xung quanh, bất chợt tôi nhìn sang mấy bàn bên cạnh thấy cứ dấm 

dúi, tôi để ý thì hóa ra họ cất những thứ không ăn giấu mang về phòng, vì ở đây quy định không 

được mang đồ ăn về phòng. Ăn xong tôi cũng không ăn hoa quả và sữa chua, thấy bàn bên có 

hai mẹ con, tôi cầm qua bàn cho bé con, nhóc nhìn tôi cười nói cám ơn. 

Dùng bữa xong chúng tôi bê khay ra chỗ quy định, ra ngoài chỗ cửa phòng ăn có một cái cây bán 

hàng tự động, tôi định mua chai nước nhưng không mua được, vì phải dùng tiền xu, mấy cậu 

người Xri Lan-ca thấy vậy liền đưa tôi hai đồng, tôi cầm và ý bảo lát tôi đổi tiền trả lại, mua nước 

xong chúng tôi lại ra ngoài sân ngồi. 

 

Sân của trại có mấy cái ghế băng và một bốt điện thoại (trong trại nếu muốn gọi điện ra ngoài thì 

mua thẻ 5 euro một cái, giống như điện thoại gọi bằng cạc ngày xưa). Cái bốt điện thoại này mọi 

người hay bám vào làm thành cái xà để tập thể dục. Sân của trại nằm ngay cạnh đường băng của 

sân bay, nên hay được xem máy bay cất hạ cánh… Những ngày sau này tôi cũng hay ra sân ngồi 

và quan sát thấy mỗi người một vẻ. Mỗi lần máy bay chuẩn bị cất cánh là lại có người nhìn dõi 

theo… tôi biết đấy là những ánh mắt hy vọng, những mong ước và những khát khao của những 

người muốn thay đổi… mong muốn những điều tốt đẹp phía trước… 

Ngồi một lúc tôi đi vào thì gặp cậu em hôm trước đi cùng tôi, đang được đưa về phòng, vì cậu ta 

chưa đủ tuổi vị thành niên không có người giám hộ, lên được ở khu riêng, có người trông coi, 

còn ai mà chưa đủ tuổi nhưng có người giám hộ thì được ở cùng, giống như hai mẹ con mà tôi 

nói ở trên.  

Tôi gọi và hai anh em có hỏi thăm nhau một lúc thì người đi cùng kêu em phải về phòng. Sau 

này, hai anh em cũng có gặp lại nhau trên đường ra tòa. Nói chuyện xong tôi vòng vào phòng 

của hội CTĐ, tôi vào chào hỏi mọi người, hôm nay thì có hai người, một nam, một nữ trông cũng 

lớn tuổi. Ông hỏi tôi vào đây đêm qua à. Tôi trả lời: Vâng. 

- Thế bạn là người ở đâu ? 

- Tôi là người Việt Nam 

Cả hai ông bà đều tỏ vẻ thân thiện tôi giới thiệu là người Việt Nam. Tôi đưa ông bà tờ 20 euros, 

để đổi tiền xu xong tôi chào ông bà đi ra ngoài. 

Tôi đi ra ngoài thì đội người Xri Lan-ca lại vẫy tôi đi cùng qua mấy phòng bên chơi. Lúc đi qua 

phòng bên cạnh tôi thấy có một phòng mà mọi người cứ đi ra đi vào. Tôi thấy tò mò, hỏi mấy 

người Xri Lan-ca bên cạnh, mấy người Xri Lan-ca ý bảo đấy là phòng gặp riêng, chẳng hạn khi 
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bạn gặp vấn đề về tâm lý hay là muốn gặp Cha xứ hay cần có người nói chuyện thì đăng ký, rồi 

họ sẽ xếp lịch cho bạn gặp người cần gặp. 

Xong mấy người Xri Lan-ca nhiệt tình dẫn tôi đi giới thiệu một vòng và cảm giác như rất thân 

thiết. Lúc ăn trưa xong họ còn mua nước cho tôi, tôi có đưa cho một ít thuốc lá, nên sau đấy tình 

cảm có vẻ đi lên (sau này tôi mới biết thuốc lá trong này cũng giống như tiền vậy, có thể đem ra 

giao dịch được, cũng may là trước đây tôi có mua được một cây thuốc mang theo) 

Tôi đi chơi quanh quanh các phòng một vòng rồi về lấy đồ đi tắm, rồi ra ngồi chơi với mấy ông 

bà của hội CTĐ. 

 

Nói chuyện tôi mới được biết, hầu hết các ông bà ở đây đều là những người về hưu (cũng có 

thêm một số bạn sinh viên thỉnh thoảng đến giúp), cũng rảnh nên các ông bà tham gia hội để giúp 

mọi người. Tất cả những thứ bên trong này là do hội CTĐ phụ trách, trong phòng có một cái máy 

tính để cho mọi người giải trí, đa phần cây máy tính này lúc nào cũng đầy người, chỉ trừ những 

lúc đi ăn cơm, tôi cũng chơi, nhưng đa phần là lúc tối muộn, 

Ngồi chơi đến 6 giờ 30 tối thì loa lại kêu mọi người đi ăn, tất cả lại lục đục kéo xuống phòng ăn. 

Mọi thứ lại diễn ra như hai bữa trước, bữa tối thì có một chút rau súp lơ hấp, hai miếng bánh cá 

rán (kiểu như cá xay nát rồi trộn với bột chiên lên) một quả táo, một hộp caramen, lúc ăn xong 

tôi cũng không ăn mấy đồ tráng miệng nên cho vào túi mang về, mấy người kia cũng bỏ lại. Tôi 

lén lấy nốt cho vào túi mang về. Lúc về phòng tôi có gặp nhóc (tầm 4,5 tuổi - hai mẹ con là người 

Nam Phi), tôi gọi nhóc lại đưa cho các đồ mà tôi mới lấy trộm về, nhóc cám ơn rối rít rất thích. 

Mấy người Xri Lan-ca lại gọi tôi ra ngoài sân tranh thủ hút thuốc vì sắp đóng cửa ngoài sân, hút 

thuốc xong tôi đi vào luôn vì buổi tối ngoài trời cũng gió và lạnh hơn.  

Lúc vào thấy mọi người rủ nhau tụ tập tại một phòng ngay cạnh phòng ăn, bản tính tò mò tôi 

cũng đi theo và ngó vào thì hóa ra là phòng xem phim. Trên tường có treo một cái tivi, nhưng có 

một lớp kính che phía trước, chắc trước đây có ai đó đã ném vỡ rồi, nên bây giờ mới làm như 

vậy cho ăn chắc, nhưng tếu nhất là ở giữa cái kính trước tivi lại có 1 ô màu đen, tôi cũng không 

rõ là sơn hay dán giấy nữa, tivi bị che mất một phần ở giữa, chỉ xem được bốn góc xung quanh, 

không chỉnh được kênh, người ta bật cho thế nào xem thế đó. Tôi ngó một lúc rồi cũng đi lên 

gác, qua mấy phòng khác chơi, tầm khoảng 9 giờ tôi về phòng. Trước khi đến phòng tôi là phải 

đi qua phòng của CTĐ. Tôi thấy bà hôm qua, tôi liền vào chào bà. Bà hỏi tôi mọi thứ có ổn 

không? Tôi cảm ơn rồi trả lời bà, mọi thứ ổn. Tôi ngồi đó chơi và xem mọi người đang chát chít, 

được một lúc thì bà kêu mấy người đang ngồi máy tính về đi ngủ đi muộn rồi. Tôi cũng đứng lên 

chào bà đi về. Lúc mọi người ra hết bà gọi tôi lại chỉ về máy tính ý hỏi tôi có dùng không? Tôi 
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gật đầu liền. Bà chỉ tôi ra đóng cửa vào rồi ra mà dùng, tôi cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn bà rồi 

tôi lên mạng đọc tin tức, trả lời mấy cái mail. Được tầm 30 phút, tôi tắt máy rồi chào bà. Tôi về 

phòng nằm, vậy là ngày đầu tiên trong trại đã trải qua, lúc đó tôi nằm suy nghĩ cũng không biết 

phải ở trong này bao lâu nữa… Rồi cũng lại chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau lại vẫn như hôm trước, tiếng loa nheo nhéo gọi mọi người xuống ăn sáng, sau khi  

ăn xong thì lại tụ tập đi ra sân đứng nói chuyện và hút thuốc, được một lúc thì tôi lại đi vào đi 

qua phòng CTĐ lại gặp hai ông bà hôm trước. Ông thấy tôi liền gọi Việt Nam, vẫy tay gọi tôi 

vào phòng, tôi vào chào hai ông bà rồi ngồi xuống ghế. Ông bảo chờ chút, rồi ông gọi điện nói 

chuyện với ai đó một lúc rồi đưa máy cho tôi nghe. 

- Alo ! 

Bên kia có giọng nói người Việt cất tiếng:  

- Alo …. 

- Dạ. 

- Thế em sao rồi? Có khỏe không? Ăn uống được không? 

- Dạ em ổn, thức ăn hơi khó ăn, nhưng em ăn được ạ . 

- Vậy là tốt rồi, chị gọi điện hỏi thăm em và báo cho em biết là có khả năng vài ngày nữa em sẽ 

ra tòa. 

Tôi nghe thấy cũng hơi lo và hỏi lại:  

- Thế có nghiêm trọng không ạ? 

- Cũng chưa biết được em à! Còn tùy do tòa quyết định. 

- Dạ, em cảm ơn chị. 

- Em nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu cần gì giúp đỡ em cứ nói với họ nha. 

- Dạ em cảm ơn chị nhiều. 

Nói chuyện xong tôi đưa máy lại cho ông, ông cầm máy nói thêm vài câu rồi cúp máy. Xong ông 

quay ra nhìn tôi ra hiệu mọi thứ ok chứ? Tôi cũng bảo lại ok, không vấn đề gì đâu. Xong ông hỏi 

tôi cà phê không, tôi gật đầu ngay lập tức vì cũng thèm lắm, nhưng ở trong này kiếm không ra. 

Ông đi pha cho tôi một ly cà phê rồi đem qua cho tôi, tôi cảm ơn ông rồi đi ra ngoài. Vừa ra tới 

cửa thì mấy đứa Xri Lan-ca đã chạy lại hỏi tôi, kiểu có vấn đề gì không? Tôi bảo không sao. 
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Mấy đứa thấy tôi cầm cốc cà phê, cả hội nhao nhao hỏi ý mày lấy cà phê ở đâu vậy ? Tôi chỉ vào 

trong phòng CTĐ, mấy đứa liền lắc đầu, xong tôi đưa cốc cà phê cho tụi nó, mấy đứa lại ra sân 

ngồi hút thuốc, tôi lấy thuốc ra đưa mỗi đứa một điếu. Trong nhóm Xri Lan-ca thì có một thằng 

béo và hai thằng gầy, thằng béo thấy tôi đưa thuốc cho mặt tươi hẳn, cầm cốc cà phê lúc nãy đưa 

lại cho tôi. Tôi uống 1,2 ngụm rồi đưa lại cho tụi nó bảo bọn mày uống đi, thế là cốc cà phê được 

chuyền tay nhau mỗi thằng một tý, giống như kiểu uống rượu ở nhà vậy, đấy là ly cà phê mà đến 

bây giờ tôi vẫn có cảm giác là ly cà phê ngon nhất mà tôi đã từng uống trong quãng thời gian mà 

tôi ở Pháp. (Ông pha cà phê cho tôi vào một cái cốc nhựa, cà phê hòa tan, tính ra cũng được tầm 

3,4 cốc nhỏ như cà phê Espresso sau này tôi hay uống, mỗi lần toàn gọi đúp mới đủ đô). 

 

Sau tôi tìm hiểu thì được biết, ở đây hội CTĐ có một hội thông dịch viên các nước trên thế giới, 

nên ai cũng có thể nói chuyện được và tôi để ý thấy mấy người ở hội CTĐ có vẻ không thích 

mấy nhóm người kia và người China lắm, vì hay gây mất trật tự, tự tiện vào phòng lấy đồ của 

họ, ở bẩn, v.v. nhưng lại có thiện cảm với người Việt Nam, vì người Việt Nam ở trong trại này 

rất ít, thỉnh thoảng mới có vài người và cũng lành tính hơn mấy nhóm người kia. Sau đấy thì mọi 

thứ lại lặp lại y như ngày hôm trước. 

 

Ngày thứ 3 từ lúc tôi vào trại, sáng ăn sáng xong lại ra sân đứng hóng gió và hút thuốc. Có người 

thì ra bốt gọi điện cho người thân. Tôi đang hút thuốc thì lại có tiếng loa gọi tên tôi vào văn 

phòng. Lúc tôi vào thì có một cảnh sát gọi về phòng dọn đồ mang đi theo, lúc đấy tôi cũng không 

rõ là mình đi đâu nữa, chỉ biết đi theo cảnh sát họ dẫn tôi ra xe, lên xe gặp lại cậu em hôm đi 

cùng tôi. Chúng tôi nói chuyện hỏi han nhau trên quãng đường mà cảnh sát chở đi, đi mất tầm 

một tiếng thì chúng tôi tới một tòa nhà,  khi vào trong tôi mới biết đó là Tòa án. 

Chúng tôi được đưa vào một phòng nhỏ, ngồi một lúc thì có mấy người đi vào trong đó có một 

người Việt Nam. Bà lại chỗ chúng tôi rồi gọi đi theo bà ra một chỗ để nói chuyện. Bà giới thiệu 

tên và người bên cạnh bà giới thiệu đây là luật sư bào chữa cho chúng tôi, vì chúng tôi không có 

luật sư riêng nên tòa sẽ cử một luật sư cho chúng tôi. Chúng tôi trao đổi với bà và luật sư tầm 30 

phút thì bắt đầu phiên tòa. Hôm đấy xử cũng gần 10 người. Chúng tôi ngồi chờ đến lượt.  

Khi đến lượt thì chủ tòa gọi đứng dậy và bà cả luật sư nữa đứng cạnh tôi. Tòa hỏi gì tôi trả lời 

đó, được một lúc thì đến lượt luật sư bào chữa, xong chủ tòa cho ngồi xuống, lúc đấy cũng tầm 

trưa rồi tòa tạm nghỉ để ăn trưa tại chỗ. Chúng tôi được phát cho mỗi người một cái bánh mì và 

một chai nước (một số người có người thân thì họ có tới gặp mặt và gửi đồ cho, trong lúc nghỉ 

trưa). Nghỉ trưa được tầm một tiếng thì tòa lại bắt đầu xử nốt mấy người còn lại, phiên tòa kết 
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thúc. Tòa tuyên án xong lúc lúc đó gần 3 giờ chiều. Bà bảo tôi phải về lại trại chờ tuần sau ra xử 

tiếp, tôi cám ơn bà rồi chúng tôi được đưa ra xe về lại trại. 

Xe về đến trại chúng tôi lại làm lại thủ tục nhập trại như lúc đầu chúng tôi vào, xong đi vào trong 

phòng lên phòng CTĐ, hai ông bà thấy tôi quay lại thì cười và chỉ tôi về lại phòng cũ (tôi được 

ưu tiên ở một mình một phòng, mấy phòng kia toàn phải ở ghép). Tôi về phòng nằm nghỉ rồi lại 

đi tắm rồi ăn cơm. 

 

Các ngày sau cũng vậy cứ lặp đi lặp lại như vậy, có điều là tôi hay vào phòng CTĐ chơi và các 

ông bà cần gì thì tôi cũng hay giúp nên các ông bà cũng quý. Có lần cả hội ngồi chơi đêm trêu 

nhau, tầm khoảng hơn chục người thì thằng béo Xri Lan-ca nó bảo bọn kia là tôi có cà phê, cả 

hội bảo tôi là về lấy đi, tôi kêu không có, thằng béo chỉ tôi vào văn phòng xin ông bà kia, cả hội 

bế tôi ra chỗ cửa đặt tôi xuống. Tôi đành vào ngồi giả vờ ngó nghiêng, hỏi han vài thứ, ông hỏi 

tôi chưa ngủ à, tôi bảo không ngủ được, ông hỏi cà phê không? Tôi chờ mãi câu đó liền gật đầu 

luôn, ông đứng dậy đi pha cho tôi một cốc. Lúc ông cầm cốc cà phê ra đưa cho tôi, tôi cám ơn 

ông và đứng tần ngần một lúc, ông hỏi có chuyện gì à, tôi bèn chỉ ra cửa ý bảo với ông là tôi còn 

vài người bạn nữa, ông liền đứng dậy ra cửa ngó thì thấy nguyên một nhóm đang đứng nấp ở 

cửa. Ông đi vào nhìn tôi rồi lắc đầu, lúc đó tôi cũng chỉ biết cười thôi, xong ông bảo ok ra gọi họ 

vào và ông ra hiệu bảo mọi người giữ trật tự. Tôi ra bảo mọi người vào và ra hiệu suỵt, tất cả mọi 

người vào trong đứng xếp hàng như lúc điểm danh đi ăn cơm vậy, ông hỏi mọi người uống gì, 

có trà và cà phê. Mọi người chọn xong ông xếp cốc ra pha cho mọi người. 

Mọi người mỗi người mang một cốc của mình ra lại chỗ cũ ngồi chém gió tiếp, mọi người nhìn 

tôi kiểu rất ngưỡng mộ rồi cám ơn, bắt tay này nọ, có một em gái da đen định quay qua ôm tôi, 

nhưng tôi từ chối ngay. Sau buổi cà phê hôm đó, hôm sau tôi đi đâu cũng có người chào hay gọi 

tôi là Việt Nam café. Cũng sau buổi hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại hay ra xin cà phê cho mọi người. 

 

Hôm đấy như cuối tuần tôi thấy có một bạn trẻ đi cùng với hai đứa nhóc đến một phòng (Đợt tôi 

ở đó có hai đứa nhóc tầm 4,5 tuổi. Lúc tôi vào thì có mỗi nhóc con trai, còn đứa nhóc con gái và 

mẹ nhóc vào sau tôi mấy ngày là hai mẹ con người Tây Ban Nha). Đi ăn, tôi hay lấy đồ và bảo 

mấy đứa Xri Lan-ca lấy các đồ tráng miệng mà mọi người không ăn mang về cho tôi, hoặc thỉnh 

thoảng mấy ông bà CTĐ hay cho tôi bánh kẹo, tôi cũng đều mang cho tụi nhóc, nên tụi nó cũng 

quý, đi đâu cũng hay chạy qua gọi tôi, rồi tôi mở cửa cho tụi nhóc vào trong. Thằng bé mà tôi 

hay cho đồ thấy tôi liền vẫy tay gọi, tôi đi theo và nhìn vào thì thấy đấy là một phòng chơi của 

trẻ con, bên trong có đồ chơi và có tivi.  
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Tivi ở đây không bị che ô đen giữa, tôi bước vào nhìn bạn sinh viên kia cười rồi chào bạn, bạn 

cũng cười và chào lại tôi. Hai nhóc nói gì đó rồi gọi tôi Việt Nam, bạn quay ra hỏi tôi là người 

Việt Nam, tôi gật đầu rồi cười, cũng hỏi lại bạn. Bạn là người Pháp, kể rằng cuối tuần rảnh hay 

qua đây chơi với các bé. Tôi ngồi chơi và ngó nghiêng, bất chợt nhìn thấy có một bức tranh bên 

dưới có ghi tên bé Quỳnh Anh, liền quay lại hỏi bạn người Pháp đây là tranh của bé người Việt 

Nam vẽ à, bạn đó trả lời đúng rồi của một bé người Việt Nam vẽ, bé rất xinh, bé và mẹ ở đây 

một thời gian ngắn thì liên hệ được người nhà đến đón rồi. 

 

Có một hôm, ăn sáng xong tôi về phòng ngủ, đang ngủ thì có một nhóm đến gõ cửa gọi tôi dậy. 

Tôi ra mở cửa thì mấy đứa dắt tôi ra phòng CTĐ vừa đi vừa kêu Việt Nam rồi chỉ chỉ vào phòng 

CTĐ, ý nói là mới có người Việt nữa mới vào đây. Tôi vào phòng chào ông bà, thấy có cậu thanh 

niên ngồi đó, ông bà thấy tôi liền hỏi ý là cho cậu này ở cùng phòng tôi được không. Tôi đồng ý 

thôi và dẫn về phòng. Cậu giới thiệu là người China, tôi cũng bảo lại tôi là người Việt Nam, 

chúng tôi làm quen xong thì cũng tới giờ đi ăn trưa, cậu đó ở với tôi được một hôm, hôm sau 

thấy có người đến đón đi. 

Và sau đấy mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, người vào người ra, người đi người ở… 

 

Tôi được đưa ra tòa ba lần. 

Sau lần thứ ba, tôi về trại được ba hôm thì cảnh sát gọi tôi lên và bảo tôi được tha. Cảnh sát cũng 

không cho tôi quay lại chào các ông bà và mọi người, các bé nhóc kia. Thì ra, mấy người mà tôi 

hay nói chuyện cũng đã ra trước và sau tôi vài ngày. Cũng may là trước đó đã có ghi thông tin 

của nhau nên thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hay liên lạc, nhắn tin hỏi thăm nhau. Lúc sau tôi được 

cảnh sát chở ra một chỗ cũng của hội CTĐ, mọi người ở hội CTĐ hỏi tôi bây giờ muốn về đâu, 

hay muốn gọi cho ai không.  

Tôi nhờ họ gọi giúp tôi cái taxi về Paris, bắt đầu những ngày lang thang tại Pháp…  

 

Một phần ký ức trong tôi… !  

Đối với tôi mọi cuộc hành trình khi đã bắt đầu thì ít khi tôi quan tâm đến đích, mà cái quan trọng 

là trên cuộc hành trình đó tôi thấy gì, gặp được những ai và học được cái gì trên cuộc hành trình 

đó... Cuộc đời là những chuyến đi, đi để cảm nhận, đi để học cách lắng nghe, để cảm thông, để 

đồng cảm và đâu đó trong những hoàn cảnh mình gặp lại thấy mình ở trong đó….  
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Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant 

qu’on l’acquiert. (Hạnh phúc  thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi 

chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.) 

Lúc ra cửa của sở cảnh sát tôi thấy có ghi dòng chữ: 

Liberté, égalité, fraternité 

Tự do - Bình đẳng - Bác ái 

Những gì tôi vừa trải qua có thể cảm nhận được đó là lòng bác ái, lòng vị tha… Lòng tốt là thứ 

ngôn ngữ duy nhất có thể khiến người điếc nghe được và người mù có thể nhìn thấy.  

Những người trong hội CTĐ đã quan tâm, lo lắng cho tôi, mặc dù tôi không phải là người thân 

của họ, trong sâu thăm tôi vẫn thấy biết ơn họ. Hy vọng có dịp sẽ được gặp lại họ để nói một lời 

cảm ơn về tình cảm của họ dành cho tôi. Tuy chỉ một quãng thời gian ngắn thôi cũng đủ để tôi 

cảm nhận được những hoàn cảnh của mọi người.  

Trong cuộc sống, chúng ta mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, cũng giống như là những 

mảnh ghép trong trò chơi xếp tranh ghép hình vậy, mỗi người chúng ta là một mảnh ghép nhỏ. 

Có những mảnh ghép, nhìn thì giống nhau nhưng nó lại khác nhau về nội dung, để cùng ghép lên 

một bức tranh lớn - đó là bức tranh của cuộc sống… 
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À bientôt, Paris! 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Hà Nội) 

 

Nhắm mắt thấy Paris là có thật. 

Năm ấy, cũng giống như những ngày mùng 02 tháng 09 khác, trời mưa, mưa cho đến lúc máy 

bay cất cánh, ngoài cửa sổ và trên gương mặt đều nhoà đi. Khi bắt đầu thấm mệt và ngưng lại, 

định thần, nó đã trên nền trời Budapest, nheo mắt nhìn hừng đông trời châu  u.  

Chúng nó lớn lên cùng nhau từ mẫu giáo đến lớp 12, lên đại học cũng chẳng tách nhau được vì 

trường Sư phạm với Đại học Quốc gia cùng khuôn viên. Tối 27/04, nhỏ bạn: “Alo, danh sách 

học bổng Ambassade, có tên mày, đúng ngày sinh nữa!”… 11h00 đêm, trời đen như mực, run 

lắm nhưng nó vẫn chạy một mình như bị ma đuổi từ ký túc xá trường Ngoại ngữ, qua con đường 

đá ong cạnh chùa Thánh Chúa đến ký túc xá Sư phạm, chỉ để gặp nhỏ bạn rồi hét lên cho thỏa sự 

sung sướng. Học bổng là con đường cứu cánh duy nhất cho một ước mơ không tưởng và hiện 

thực hoá như một phép màu. 

 

“Thanh xuân giống như mây trời…”, mùa hạ bắt đầu hửng nắng, ven những con đường đầy hoa 

vàng trên cỏ xanh, với những đóa bồ công anh, và sự man mác bâng khuâng của những ngày tuổi 

trẻ một mình trên đất Pháp. Ngày vừa tới Paris, nó chỉ dừng chân ba ngày để thăm thú đủ nơi 

lộng lẫy ở đây rồi tiến thẳng về Limoges yên bình. Một người mê Paris ồn ào, náo nhiệt lẽ ra khi 

tới Limoges phải thấy đây đúng là nơi “khỉ ho cò gáy”, chẳng có gì, metro không, tram không, 

trung tâm thương mại thì nhỏ xíu, khu mua sắm xa hoa Lafayette thì như cái chợ quê, không mấy 

bóng người. Quanh quẩn chỉ có những cụ già, và người da màu, cao, to, đen, tóc - hoặc ngắn - 

hoặc tết xoắn xoắn li ti li ti từng lọn nhỏ - hoặc tóc giả. Ôi trời ơi… Vậy mà Limoges vẫn đẹp, 

vẫn thanh bình bởi cái Faculté de droit, đi bộ chút xíu là tới dòng sông La Vienne cổ kính. 

 

Ngày đầu tiên tại Limoges, nơi cách Paris 500km, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý là 90% sinh viên 

Việt sống ở khu ký túc xá La Boirie, chỉ riêng nó là ở l’Aurence, nhưng tới nơi vẫn bị rơi vào 

thảm cảnh hụt hẫng, trống trải và nhớ nhà. Tòa nhà không thang máy, căn phòng thì chỉ có bóng 

đèn dây tóc tối tối mờ ảo, cửa sổ bị hỏng, phòng rộng 21m2,  chỉ mỗi mình trơ trọi. Đêm đầu 

tiên, thấm mệt rồi thì nó đi tắm, phòng tắm có cả toilet luôn, vừa nằm bồn tắm thư giãn, vừa tiện 

tay cầm vòi hoa sen phun lên tường và sàn nhà tắm cho sạch vì vừa chuyển đến, tắm xong ngó 
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xuống sàn thì thấy nước nôi lênh láng, tưởng tắc cống, hoá ra là không có chỗ thoát nước như ở 

Việt Nam. Đi ra ngoài phòng mà nền được trải thảm kín sàn, chiếc laptop giữa nhà chỉ cách luồng 

nước độ 10 cm, nước thấm cả lên tường, tủ quần áo. Thảm sàn lênh láng khiến nó vừa cay cú 

vừa buồn cười, rồi cuống cà kê dọn dẹp. 

Điện thoại để lại ở Việt Nam, mạng không có nên máy tính và Ipad chỉ làm cảnh. Miệng gào 

thét, nước mắt đầm đìa vì nhớ nhà và sợ ma, tự nhiên có bạn da màu đi qua, thấy cửa mở, vào 

chào rồi bisous (hôn má kiểu Pháp) mà nó sợ lặng hết cả người. Cơ mà mệt quá rồi nên ngủ vẫn 

rất ngon. Ngay khi có mạng, nó mò vào xem thông tin về khủng bố, chiến tranh tôn giáo để biết 

đường đề phòng những người xung quanh.  

Nó mò được đến phim “Những kẻ bên lề - Intouchables” nói về tình bạn của một đại gia da 

trắng sau vụ tai nạn liệt người đã trở thành người bạn tri kỉ với một người da màu. Từ nỗi sợ hãi, 

nó có những tràng cười khi khám phá văn hóa ẩm thực, nó nhận được sự giúp đỡ và có vô vàn 

kỷ niệm với nơi này.  

Ngày nó rời Limoges, đúng là để vượt qua những ngày tăm tối mang tên “phải đỗ Master”. Nó 

không thể quên được những người bạn đủ màu da. Đó là cậu bạn Issa tốt bụng người Sénégal, 

Sania người Comoros, cô bạn thân Naima người Maroc, Najoue người Algérie, Woun xinh đẹp 

người Hàn, Fern cá tính mê nghệ thuật người Thái, cô nàng Karen quyến rũ Brazil, Cindy lạnh 

lùng người Pháp. Cảm ơn những lần được các anh chị người Việt cứu vớt khi tinh thần héo rũ. 

Và thực tâm cảm ơn thầy bụng bự Bayle đáng kính. Khi biết tin chính thức vượt qua nỗi ám ảnh 

mang tên Master DEPP, thẫn thờ, nó cứ thế, vừa đi, vừa ngắm con đường đầy nắng, hoa vàng 

trên cỏ xanh ở vệ đường, vừa lặng nghe: “Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên 

nào ghé chơi, cần lắm gần lắm sao vời vợi… Tuổi thanh xuân cũng như mây trời”. 

 

Buổi sáng mùa đông ở châu  u tối đen như mực. Những ngày đông lạnh, những buổi học đầu tiên 

ở thành phố thanh bình quá đỗi như Limoges thật làm cho lòng người nhớ nhà, nhất là chuẩn bị 

đối mặt với những tiết học mà cả thế giới hiểu trừ mình không hiểu. Có lần thi viết lúc 8h00 sáng, 

nó dậy muộn nên nếu lỡ chuyến bus đồng nghĩa việc không được thi. Từ tầng 5 cours L’Aurence, 

ánh đèn chiếc xe bus loé lên trong bóng tối, nó đã chạy để kịp lên bus, và gần như không thể thở, 

đến trạm Churchill chuyển bus, nó đi vội vào quán bar, đập, đập, đập vào mặt bàn, anh serveur 

nhanh trí đưa gấp cốc nước, nó làm một hơi rồi mới phát được ra: Merci beaucoup. 

Ở Limoges vẻn vẹn 6 tháng vì sau đó nó lên Paris thực tập, nhưng nó vẫn còn Famille d'accueil 

gia đình nhà Michels. Không phải nhà, nhưng nó giống như gia đình bên xứ người, nơi có người 

nó gọi là bố Michel, mẹ Michel. Bố Michel mê sách, mê khám phá, vừa đến ông đã phấn khởi 
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giới thiệu phim, ảnh, nghệ thuật Việt Nam, làm mặt nó cứ đơ ra vì bất ngờ. Còn bà Michel thì 

nhẹ nhàng bày món ăn nhỏ xíu lên mặt bàn, nó tự hỏi, ăn sao no được? Ăn xong, bà lại bày món 

tiếp, và cứ thế, cứ thế thay đến 6, 7 lần cốc đĩa mới thôi, từ entrée khai vị, plats món chính, món 

phụ, fromage, dessert tráng miệng, trà, café… ăn không biết bao giờ mới hết món. Hai ông bà 

trùng tên nhau, yêu nhau từ thời sinh viên và sống hạnh phúc bên nhau đến tận bây giờ. Trong 

nhà bài trí bàn ghế, lò sưởi, phòng ốc đậm chất Pháp, mà ông bà đúng kiểu của hiếm, bởi người 

pháp cứ gặp 10 nhà thì 5,6 nhà ly dị, ly thân vì tư tưởng quá đỗi tự do và độc lập. 

Limoges chỉ còn những mùa nhớ, ở thì hiện tại, Paris trở thành thói quen. 

*** 

 

Pháp được chia thành nhiều vùng, và trong mỗi vùng sẽ có những thành phố nhỏ. Paris, thuộc 

vùng Ile-de-France, được chia theo hình xoắn ốc với 20 quận. Paris có những quận 1, 2, 3, 4, 5, 

8 giống như những bà hoàng kiêu kỳ, ngoài những lúc xuống đường hầm metro giống như đi qua 

cái nhà vệ sinh hút gió và thỉnh thoảng ngậy mùi khai, thì Paris rất tình, siêu tình. 

Ở đâu cũng tồn tại phân biệt chủng tộc, phân chia giai cấp. Xưa kia, phía trung tâm Paris có nhiều 

nhà máy, và quận 13 là quận châu Á, nhiều dân Trung Quốc, sau có thêm người Việt. Còn Quận 

17 là quận đối diện, không khí trong lành, là khu của người giàu, cũng là nguyên do tại sao 

Champs Élysée bây giờ đẹp vậy. Những tòa nhà màu đá giống nhau rất Paris nằm kế nhau, mỗi 

tòa độ 6 đến 7, 8 lô nhà, cao độ 5 tầng, và trên tường thường được khắc tượng hoặc những nét 

trạm trổ rất Paris. Quận 17 cũng là quận tập chung nhiều văn phòng luật, nơi gắn bó với nó những 

ngày tháng Paris sớm chiều. 

Sông Seine chia Paris thành hai nửa, với gắn kết là những cây cầu cổ kính như cầu Tình Yêu 

(Pont des Arts) treo nhiều khóa tình nhân quá giờ phải gỡ ra kẻo sập cầu; Cầu Mới (Pont Neuf) 

là cây cầu cổ nhất Paris; cầu Saint Michel; Pont de Bir-Hakeim – Cây cầu được Lee Min Hoo, 

vợ chồng mình và nhiều đôi trẻ đến chụp ảnh cưới vì góc nhìn ra Eiffel quá đẹp. 

Cứ mon men từ quận 13 là đến Catacombes ở bến Denfert-Rochereau – Hầm mộ hiếm hoi trên 

thế giới trưng bày xương người thật, trải dài hàng kilomet mà không hề qua một lớp kính hay lớp 

bảo vệ. Nó được một người bạn kể lại rằng lịch sử Paris xưa kia theo đạo Thiên chúa nên có rất 

nhiều nhà thờ. Những người theo đạo là những con chiên, khi chết đi sẽ được chôn dưới đường 

hầm của nhà thờ. Cứ thế, những đường hầm ngày càng nối dài và thông nhau.  

Vào thế kỉ XIV, Paris có một đại dịch tả khiến cả triệu người chết buộc phải ném tất cả vào những 

đường hầm. Sau này, chính phủ Pháp thấy dưới lòng Paris như một thế giới đường hầm ma trận, 
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nên đã quy hoạch xương người vào một chuỗi đường hầm, phần còn lại làm đường hầm metro – 

tàu điện ngầm mà chúng ta hàng ngày vẫn đi. Hầm mộ Catacombes dài hơn 1km xương người 

chỉ là một phần nhỏ xíu. Nhưng đọc trên báo thì thấy xưa kia ở trung tâm Paris là khu Chatelet, 

là nghĩa trang của những người vô tội Cimetière des innocents. Sau 10 thế kỷ với những cuộc 

chiến tranh và đại dịch tả, nghĩa trang quá tải nên năm 1785, Tham chính viện quyết định cải tạo 

khu mỏ đã cũ, bỏ hoang ở ngoại ô và chuyển nghĩa trang, những bộ hài cốt của đại dịch vào đó, 

rồi sau này, nhiều nghĩa trang nữa cũng được chuyển tới. Hầm mộ được nối chằng chịt với bệnh 

viện, và nhà thờ, tạo thành mê cung nhiều đường lắm lối. Năm 1793, ông Philibert chui xuống 

hầm khám phá, từ một lối đi trong tu viện, 11 năm sau người ta tìm thấy thi thể ông nhờ bộ chìa 

khóa bên hài cốt. Ông này được an táng ngay tại chỗ. Và các bộ hài cốt được đưa vào lần cuối 

cùng là năm 1804. 

Tiếp theo, trường đại học Sorbonne với toàn “siêu cao thủ” nằm đối diện điện Panthéon – nơi 

chốt cất những người con làm rạng danh nước Pháp. Cách đó không xa là bảo tàng d’Orsay đậm 

chất Pháp, mà xưa kia là một bến tàu. Hòn đảo nhỏ St-Louis trên dòng sông Seine, nằm giữa lòng 

Paris – nơi có Notre-Dame, Tribunal de Commerce và Palais de justice - cung điện Tòa án khảm 

vàng như tinh thần “Jus est ars boni et aequi”. Nhà thờ đức bà Notre-Dame – nơi có mốc số 0 tức 

là muốn trở lại Paris thì hãy đứng lên mốc này. Gần đây có khu ăn uống nổi tiếng với món ốc 

sên, Barbecue, Kebab, Crep, Gaufres thuần Pháp, macaron sặc sỡ sắc màu, và nhiều bạn trẻ 

check-in với kem Amorino tại đây vì view chụp cùng Notre-Dame. 

Kiến trúc Pháp thật sự hài hoà một cách quy mô. Hãy thử nhắm mắt hình dung một đường thẳng 

vĩ đại mà hai bên luôn cân xứng nhé! Louvre, bảo tàng lớn nhất thế giới, từ Pyramide là biểu 

tượng trung tâm của Louvre băng thẳng qua Công viên Tuileries là đến Quảng trường Concorde, 

cũng là điểm đầu của Đại lộ Champs Elysée, mà kết thúc là Arc de Triomphe cũng là tâm điểm 

giao cắt rất cân xứng của 12 đại lộ, “… Oh Champs Elysée, Oh Champs Lysée pa pa pá pa pa…” 

Em đã bỏ 25 năm để đi tìm anh cho đến khi tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất tại thành phố lãng mạn nhất, Paris mới để chúng 
ta gặp được nhau như một lời hẹn ước! - Photographer: NGO Quang Ninh 
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Từ Concorde: bước sang bên trái là Grand Palais (Đại điện) và Petit Palais (Cung điện nhỏ), đối 

diện là Cầu Alexandre III. Từ Concorde đi dọc lên Champs Elysée, mùa giáng sinh nào cũng có 

Chợ giáng sinh “marché de noel” với ngậy mùi bánh gaufre, bánh quế, rượu quế, rượu táo nóng… 

Còn từ Concorde, đi chếch ra phía sông Seine sẽ đến bức tượng Nữ thần tự do, tiếp đó là Quảng 

trường Trocadéro. Và gần gần quảng trường, đi bộ một đoạn sẽ tìm được mộ Vua Bảo Đại, vị 

vua cuối cùng đời nhà Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam.  

 

Những địa điểm vừa nêu đều nằm ở nửa dưới và ven sông Seine, còn bây giờ là phía bên trên, 

tức men dần lên Phía bắc Paris. Trung tâm Pompidou, nơi được coi đầy nghệ thuật và kiến trúc 

độc đáo trong đôi mắt của những chàng kiến trúc sư hoặc am hiểu nghệ thuật. Còn sau cặp kính 

của những tâm hồn bông lúa như nó, thì thấy kiến trúc khó hiểu ấy không mấy hứng thú. Tiếp đó 

là quảng trường Place Vendôme dành cho giới thượng lưu, với các hàng xa xỉ phẩm như Cartier, 

Louis- Vuitton, Valentino… Từ đây đi bộ qua con đường Rue de la Paix là đến được nhà hát lớn 

Opéra, nơi mà bộ phim Vũ điệu thần tiên “Ballerina” đã phối cảnh. Đằng sau Opéra là La 

Fayette– “Paris hoa lệ quá” cho những tín đồ shopping. 

 

Đi lên mạn đồi Montmartre thì sẽ thấy phía dưới dưới có Moulin Rouge – Động tiên giữa lòng 

Paris về đêm, nổi tiếng với những ánh đèn đỏ và gái nhảy. Gần đó có Bức tường tình yêu “Mur 

D’amour” được viết chữ “Mình yêu ấy” bằng các ngôn ngữ trên thế giới, riêng tiếng Việt thấy 

có hẳn hai dòng “Em yêu anh” ở mạn giữa tường và “Anh yêu em” phía góc trên cùng bên trái. 

Tọa lạc trên đỉnh đồi Montmartre là Sacré-Coeur, nhà thờ mà người ta bảo nhau rằng “tim chúa 

đặt ở đây”. Ở Pháp, tồn tại món lưu niệm thật Paris mà nhất định phải mua chính là “Máy chạy 

nhạc quay tay”, nó là một cái hộp nhạc nhỏ bằng nắm tay em bé, có cái tay quay nhỏ xíu. Cứ 

quay tay thì nhạc chạy, tay dừng thì nhạc tắt, có mấy bài nhạc kinh điển như: La vie en Rose, 

quốc ca Pháp La Marseillaise, Champs-Elysées… 

Ngoài những bảng métro, biển hiệu café, resto, pharmacie, cinéma, Paris còn thân quen với hình 

ảnh mọi người cầm bánh mì baguette hoặc kẹp trên nách, tay kéo caddie đi chợ, những đôi giày, 

dép không có đế cao gót. Paris còn đáng nhớ với những lần chạy tàu, chạy bus, metro,... như một 

bản năng sinh tồn, để kịp chuyến, chuẩn chỉ thời gian. 

Năm ấy, kết thúc Tết Giao thông tại Université de Cachan, sau khi tổ chức tết và dọn dẹp, nó và 

bạn bè kéo quân về lúc metro đã nghỉ. Tìm qua App City Map thay vì RATP, nó thấy Bagneux 

có chuyến tàu TGV đâm thẳng về nhà bên tàu A nên hồ hởi dẫn đường cho cả nhà đi bộ gần 2km 

lúc nửa đêm. Đến nơi, tìm mãi không thấy TGV nào, hoá ra do phần mềm hiện đại quá, nó nhìn 
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lại mới biết TGV này sẽ hoạt động vào năm 2022 tức 6 năm sau đó. Ngày đó, thật may vì quen 

anh Việt Lecoq, người luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa Việt tại Pháp nên nó nhờ 

anh mang xe qua đón cả đám về nhà anh ngủ nhờ khi Paris chuẩn bị chạng vạng. 

Năm ấy, căn nhà số 13 có 5 anh em và 1 anh hàng xóm học Giao thông hay sang tập văn nghệ. 

Học nhóm rồi ngủ nhờ qua hai cái Tết đồng hành cùng những anh chàng chỉ biết bê tông, cốt 

thép mà nhận làm trưởng ban tổ chức Tết Xây dựng và trưởng ban văn nghệ Tết Giao thông nên 

khiến cả nhà thường xuyên vật vã tập văn nghệ đến nửa đêm. Đồng thời “thính” tình yêu trong 

nhà 13 cũng bay loạn xạ. Nhớ những lần chơi trò nói thật mà luôn nói dối, những lần rình nghe 

trộm xem bọn con trai bậu xậu lúc nhậu thì bàn thế sự gì, là khoảng thời gian quá đẹp, vô tư, hài 

hước, để rồi điểm nhấn của 

tuổi thanh xuân và thành 

quả của tết đó là có tận hai 

đôi vợ chồng trong căn nhà 

ấy! 

Paris không chỉ là chứng 

nhân tình yêu, Paris còn có 

những đứa bạn “con chấy”, 

chị Boss, chú Stéphane, 

Patricia, bà Cô Bida… 

Paris vừa là những khoảng 

lặng, vừa là những kỷ niệm, 

có lúc hẫng, lại cũng có lúc nhộn nhạo trong lòng. Những ngày tháng trên đất Pháp đâu chỉ có 

vậy, còn nhiều lắm, cả những chuyến đi, cả một trời  u, những trải nghiệm khó quên. Trước khi 

trở về, vợ chồng nó đã tìm đến mốc số 0 Notre-Dame để cùng hy vọng. 

Về Hà Nội, thay vì sống trong lòng Paris, thì Paris sẽ sống tại một khoảng thanh xuân của nó; 

thay vì nói tạm biệt Paris, thì nó vẫn nói Paris, À Bientôt! 

P/s: Hà Nội, bắt đầu sang thu, mùi hoa sữa, vị ngọt cốm làng vòng, tào phớ dừa khô và những 

gánh hoa rong đầu ngõ hẳn đâu đó trong tâm hồn những người con xa xứ. Chúng ta được sống 

những tháng năm rực rỡ và cũng đều có những miền nỗi nhớ quá đỗi thanh bình. 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019 

 

Tháng năm ấy, chúng ta đã ở bên nhau, để tận sau này, Paris vẫn lưu giữ vẹn nguyên 
những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân. - Photographer: NGO Quang Ninh 
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TIẾNG ĐÀN KÌM ĐƠN ĐỘC 

Nguyễn Vũ Như Quỳnh (Ile-de-France) 

 

Khi tiếng đàn kìm đơn độc vang lên da diết giữa nhịp sống xô bồ, hối hả cũng là lúc ráng chiều 

choàng lên Paris phồn hoa, tráng lệ chiếc áo đỏ cam lấp lánh ánh vàng. Cảnh sắc thơ mộng hòa 

vào tâm trạng vương chút buồn thương của người con gái xa xứ vô tình gieo vào tôi những tiếng 

tơ lòng lắng đọng. Bất chợt nhìn lại quãng đường mà mình đã đi qua. Tự tâm mình, tôi suy tư, 

chiêm nghiệm về gần bốn mươi năm cuộc đời với mười lăm năm dài thực hiện những “cuộc cách 

mạng” mang tính quyết định, định hướng bản thân, xóa mù công nghệ thông tin, trải nghiệm cuộc 

sống và làm việc tại “kinh đô ánh sáng”. 

Giữa những suy tư chiêm nghiệm ấy, tôi bồi hồi nhớ lại những ngày xa xưa.  

 

Ngày đó có một Ngọc Thuỵ còn non trẻ, vô tư, phải tự mình loay hoay giữa muôn vàn suy nghĩ 

khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, tương lai không thể đoán định. Và định mệnh thôi thúc Ngọc 

Thuỵ đi đến một quyết định táo bạo - du học trời Tây. Ngọc Thuỵ hăng hái xách valise tới một 

nơi hoàn toàn xa lạ và mơ hồ với vốn thông tin hạn hẹp lúc bấy giờ . Khi đó tâm trí Ngọc Thuỵ 

cũng bị bủa vây bởi hàng ngàn hàng vạn câu hỏi về đất nước xa xôi ấy: học gì, làm gì , ở đâu???  

Nhưng mọi băn khoăn và lo sợ của bản thân đều được giải đáp bằng những câu trả lời trí trá hòng 

che đậy đi hiện thực khó khăn mà bất cứ một du học sinh nào cũng gặp phải khi sống ở trời Tây. 

Thế là mối lương duyên với tổ quốc thứ hai bắt đầu từ đó.  

Thấm thoát cũng đã mười lăm năm gắn bó, thời gian đủ dài để Ngọc Thụy và Pháp yêu thương, 

thấu hiểu lẫn nhau. Đủ dài để giờ đây mỗi khi nhìn về quá khứ tâm hồn Ngọc Thuỵ đủ tĩnh lặng 

để trân quý hơn những ngày gian khó ấy. 

 

Thời gian đầu nơi đất khách, Ngọc Thụy sống cùng các bạn tại Foyer Boulevard Vincent Auriol. 

Tiếng Pháp của Ngọc Thụy lúc ấy mới chỉ dừng lại ở trình độ “vỡ lòng”, câu được câu chăng, đi 

tìm nghĩa của từ “foyer” cũng đã rất khó khăn. Trầy trật mãi mới hiểu được “foyer = nhà”, Ngọc 

Thụy mừng như đạt được thành tựu đầu tiên trong cuộc ‘làm quen’ với nước bạn. Dẫu là chung 

một mái nhà nhưng cũng phân ra đủ loại du học sinh: tiếng Pháp siêu đẳng, trình độ xuất sắc có, 

du học chỉ để đi làm có và những người hoàn toàn lạ lẫm với đất Pháp vẫn còn trong quá trình 
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tìm kiếm hướng đi của mình cũng có. Tầng nào, gian nào cũng được chia ra theo các loại nói trên 

mà ở chung, chơi chung với nhau. Thật không may, Ngọc Thụy lại thuộc nhóm người thứ ba, 

không biết tiếng Pháp, chưa có việc làm bởi khi đi xin việc đều bị từ chối, ngay cả các tiền bối 

đi trước cũng khuyên nhủ kiểu nửa đùa nửa thật “Ngọc Thụy ngốc lắm, ở nhà cho lành.”  

Ấy thế mà Ngọc Thụy vẫn sinh hoạt, học tập như ai. Dù cho những bài giảng trên lớp chẳng mảy 

may khiến tôi hứng thú thì tôi vẫn đều đặn đến trường. Ngọc Thụy cũng có một nhiệm vụ khá là 

quan trọng. Với vốn tiếng Pháp hạn hẹp những ngày năm 2003, Ngọc Thụy gọi nhiệm vụ ấy là 

“Faire à manger”. Nghe trịnh trọng vậy thôi chứ nhiệm vụ này thật ra đơn giản lắm : một tuần 2 

lần ra chợ trời xin đầu cá hồi và hoa củ quả lúc chợ tàn. Khu chợ tưởng đâu xa lắm mà mới vài 

ba bước đã tới, chỉ cần băng qua con đường ngay trước nhà là đến nơi. Ngọc Thụy rất yêu công 

việc nhàn rỗi này của mình. Chi phí đi chợ cuối tuần cho 5 người với 4 euros/2kg cánh gà, 2 

euros/1 kg tim xào giá, 2 euros còn lại thì để mua rượu. Như thế là sang chảnh lắm vào thời bấy 

giờ đấy nhé! Nhóm bạn thân gồm 5 đứa du học sinh loại 2, loại 3 chia sẻ đủ điều với nhau, còn 

hứa hẹn sẽ ở chung nhà khi về Việt Nam nữa. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ tiếp diễn. 

 

Quay trở lại mục đích khi đến với nước Pháp của Ngọc Thụy, đã giải quyết được bước đầu là  

chỗ học tạm, chỗ làm giấy tờ hành chính, rồi những người trẻ bắt đầu băn khoăn về cái gọi là 

ước mơ của mình. Thế hệ trước thì lo lập gia đình, trả nợ, kiếm vốn làm ăn,… thế hệ của Ngọc 

Thụy thì hiện thực hóa giấc mơ của mình bằng cách bất chấp kiếm thật nhiều tiền, mặc cho những 

ngày tháng thanh xuân cứ thế trôi đi vội vã trong vòng xoáy lo toan cơm áo gạo tiền, chẳng có 

giây phút nào để tận hưởng cho trọn cái tuổi đôi mươi đầy hứa hẹn.  

Bạn bè, anh chị em của tôi đi làm quần quật từ sáng sớm đến tối khuya. Lo lắng cho mọi người, 

dù đêm đông lạnh buốt đến thấu xương, Ngọc Thụy vẫn kiên trì chờ cửa “foyer” đợi mọi người 

về đầy đủ rồi mới yên tâm đi ngủ. Nếu mãi không thấy, tôi đành lần mò trong màn đêm đen kịt 

đến chỗ làm của mọi người để tìm kiếm. Phương tiện liên lạc hồi đó còn nghèo nàn lắm, Ngọc 

Thụy không có điện thoại, có email nhưng lại không có máy tính riêng. Anh em bạn bè dùng 

chung một tài khoản forfait orange có giá 30e, chia nhau ra để “chat voice” với gia đình mỗi cuối 

tuần.  

Có một lần, anh T đi làm giao hàng cho quán ăn mãi chưa thấy về, cả nhà lo lắng chia nhau ra đi 

tìm anh. Mọi người cứ rối loạn hết cả lên, người thì đến chỗ làm của anh tìm, người thì đi khai 

báo cảnh sát, ba người còn lại thì đi bộ suốt đêm trên những con đường anh T hay đi giao hàng. 

Đêm dài đằng đẵng, cái lạnh cắt da cắt thịt không đáng sợ bằng những suy đoán về sự rủi ro, tâm 

trạng thấp thỏm đứng ngồi không yên, chờ đợi trong vô vọng hành hạ tinh thần của mọi người. 

Tất cả mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ khi thiếu vắng sự trợ giúp của công nghệ thông tin mà càng mờ 
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mịt thì càng đem đến cho con người ta nhiều suy đoán khủng khiếp. Nguy hiểm là thế mà có một 

ai bỏ làm bỏ việc đâu. Trên tất cả, vòng xoáy cơm áo gạo tiền cuốn lấy chúng tôi, chi phối tất cả 

mọi thứ, tuổi thanh xuân cứ như mây trời đã đi về nơi xa lắm.  

 

Nỗi khổ nơi đất khách quê người đành chôn chặt nơi đáy tim, tự mình chiến đấu với chúng, chẳng 

dám than vãn một lời vì sợ cha mẹ buồn lòng. Cuộc sống chìm vào bế tắc, mọi định hướng dường 

như đều đi vào ngõ cụt. Mọi thứ một lần nữa lại rơi vào khoảng không vô định. Cái khó bó cái 

khôn, ước mơ cũng phải chùn chân trước gánh nặng kiếm tiền. Vì là gánh nặng nên chưa một 

giây một phút nào chúng tôi cảm thấy hạnh phúc với công việc mình làm. Con đường đi tìm tri 

thức tạm dừng lại ở đằng sau bao nỗi lo toan. Việc học đã không thành, chỉ còn cách lấy chồng 

cho yên bề gia thất. Ngọc Thụy cũng như bao người phụ nữ khác, khi lập gia đình những mong 

có cuộc sống ổn định. Nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn khi phải bỏ ra những 17-18 tiếng 

một ngày để làm những công việc chân tay mà chỉ đủ sống qua ngày. 

 

Cho đến nay, đã là năm 2019, Ngọc Thụy cùng người bạn thân xưa cũ ngồi lại bên nhau, đánh 

thức miền ký ức đã ngủ quên và điểm lại những tri thức góp nhặt được trong suốt mười lăm năm 

sống tại trời Tây. Rồi lại nuối tiếc thời thanh xuân đã xa. Giá mà ngày ấy khi còn sức khỏe, còn 

hoài bão, còn đam mê ta chín chắn hơn một chút, định hướng rõ ràng cho đường đi nước bước 

của mình thì phải chăng giờ đây ta đã có được một cuộc sống nhẹ nhàng hơn biết mấy. Buồn 

thay, tất cả chỉ là “giá như”, thời gian không vì ai mà trôi nhanh hơn và cũng chẳng vì ai mà quay 

trở lại.  

Rời xa những ước vọng của một thời son trẻ, hạnh phúc giản đơn giờ đây chúng tôi nắm giữ là 

một gia đình yên ấm, vợ chồng hòa hợp với những đứa con ngoan, điều kiện kinh tế vừa đủ không 

phải chật vật lắng lo chạy ăn từng bữa. Chẳng mong gì hơn khi gặp lại những người bạn cũ, ta 

còn đủ sức khỏe, đủ tinh tường để mà hỏi thăm nhau, để sẻ chia cho nhau những thăng trầm và 

hoài niệm về những ngày xưa cũ cùng kề vai sát cánh. Âu cũng là viên mãn đủ đầy.  

Với  lứa du học sinh loại 2 loại 3 chung “foyer” khi ấy, sướng khổ vui buồn cũng chẳng hề gì, 

miễn là có nhau. Những người dưng trót lỡ nặng lòng với nhau, đã cùng nhau đi qua bao ngày 

gian khó nơi đất khách quê người. Chẳng thể biết quyết định đi du học Pháp ngày ấy là đúng hay 

sai, liệu ở lại Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn hay không nhưng có lẽ, vòng xoay số mệnh đã định sẵn 

rằng chúng tôi phải ở bên cạnh nhau. Khổ đau hay sung sướng, kỳ thực làm gì có khái niệm rõ 

ràng cho bản thân nó, họa chăng là do cách cảm nhận của chính mình mà thôi. 
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Trong suốt những năm bôn ba trên đất Pháp, Ngọc Thụy đã tìm được cho mình một kho báu vô 

cùng quý giá, đó là tình bạn.  

Thụy và cô bé có cái tên rất yểu điệu - Thị Nụ đến với nhau theo cách đơn sơ mà chân thành 

nhất, gắn kết với nhau bằng sự đồng cảm giữa những người con xa xứ. Chúng tôi đã bên nhau từ 

những ngày đầu chập chững đặt chân lên nước Pháp, cùng nhau đi qua những đêm dài cô tịch 

khi hai chị em tan làm vào lúc 1 giờ sáng, tối tăm và lạnh giá. Chúng tôi đi bộ từ Métro Tobi về 

đến bến Chevaleret (tàu 6). Những bước chân đầy lo sợ bị khỏa lấp bởi những câu chuyện huyên 

thuyên không đầu không cuối dẫu cho cảm giác lạnh buốt cả sống lưng vì cảm nhận như có người 

đang bám theo sau lưng vẫn luôn thường trực. Cũng có lúc chạy bán sống bán chết vì tưởng 

người qua đường là kẻ xấu, rồi lúc dừng lại nhìn nhau cười phá lên trong hơi thở gấp gáp bởi sự 

căng thẳng không cần thiết, đúng là thần hồn nát thần tính.  

Cho đến mãi bây giờ, Ngọc Thụy vẫn nhớ như in đôi chân bé tẹo như cái kẹo trong cái quần ống 

loe điệu đà của Thị Nụ mềm ra khi phải đứng 12 tiếng ròng rã. Ngọc Thụy ghét lắm cái tướng đi 

vòng kiềng chậm rì rì của Nụ làm người ta bực mình, chỉ muốn tiến tới đẩy cho em đi nhanh lên. 

Nụ chỉ chậm chạp chút thôi nhưng bù lại, cô bé ấy nhỏ xinh và dịu dàng lắm, gặp ai cũng quý. 

Thị Nụ giới thiệu Thụy vào làm chung nhà hàng với mức lương 500 euros mỗi tháng, hai chị em 

là có 1000 euros, đủ để tiêu xài dư dả như lời người ta vẫn đồn về cuộc sống sang chảnh của 

những “du học sinh loại 3”. Người ta nhìn vào thì chỉ thấy được cuộc sống đủ đầy sung túc, còn 

việc mình phải đánh đổi những gì để có được cuộc sống ấy thì mấy ai quan tâm.  

Ngọc Thụy vẫn còn nhớ cái lần đánh rơi có 2 euro tiền típ mà nghe chừng Nụ tiếc lắm, mặt mày 

cứ ủ ê, lại còn đi tìm dọc đường về nữa, không tìm lại rưng rưng nước mắt. Thương thì thương 

đấy nhưng mà bị nỗi buồn của Nụ làm phát bực lên được, Thụy trách mắng cái tính mít ướt của 

Nụ,  chẳng bù cho những lúc ham ăn dù trong người chẳng có bao nhiêu tiền. Có khi được tiền 

tip 6 hay 8 euros gì đó, hai chị em vừa ăn cái bánh mì 4 euros xong Nụ lại đòi ăn tiếp hạt dẻ 

nướng 2 euros mà độc chỉ có 6 hay 7 hạt. Thụy lầm lì đi trước ra vẻ bực dọc không ăn còn Nụ 

thì cứ ung dung vừa đi vừa ăn xem chừng hạnh phúc lắm. Niềm vui giản đơn của cô bé con gói 

gọn trong tờ giấy báo hình chóp bọc hạt dẻ. Mùi hạt dẻ thơm đến nao lòng, hương vị vàng óng 

ngọt bùi lấp đầy những khoảng trống buồn tủi vắng lặng trong tâm hồn em giữa những lo toan 

bộn bề của cuộc mưu sinh đầy khốn khó. Niềm hạnh phúc đơn sơ mà sâu sắc hiện rõ trên khuôn 

mặt lấp lánh ánh cười trong sáng thơ ngây của Nụ cuốn hút Thụy hơn bất cứ mỹ cảnh nào trên 

thế gian này.  

Cô bé Nụ 19 tuổi ngày ấy nhìn cuộc đời với đôi mắt trong veo, chẳng mảy may vương sầu lo của 

tình yêu tươi sáng thuở đôi mươi như làm sáng bừng lên cả trời đêm Paris. Bóng tối vẫn trải dài 

vô tận nhưng trong lòng hai chị em tôi đều nhen nhóm một đốm lửa hồng ấm áp. Em và tôi đôi 
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người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn thương nhau, đêm rét tay trong tay thành đôi tri kỷ. Chúng 

tôi đã từng có những đêm Paris đẹp đến nhường ấy , ấm áp ngọt ngào trên những hè phố heo hắt 

ánh đèn đường và tuyết rơi trắng xóa.  

 

Tất cả đã trở thành hồi ức. Đã bao lần Thụy mơ đến một ngày Nụ trở lại Paris, hai chị em lại nắm 

chặt tay trên những cung đường quen thuộc như chưa từng có gì đổi thay, bên cạnh nhau cho đến 

cuối con đường. Dẫu vậy, như một quy luật tất yếu của cuộc sống, cuộc vui chóng tàn, hạnh phúc 

mau tan, hai chị em mỗi người một ngả. Mười hai năm Thụy xa quê còn Nụ đã trở lại Việt Nam, 

viết tiếp câu chuyện tình yêu của riêng em, bỏ lại đằng sau Paris hoa lệ đầy hứa hẹn. Chỉ còn lại 

Thụy với sự cô đơn dài đằng đẵng tiếp tục cố gắng cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Càng khó khăn, 

càng chông gai càng phải nghị lực hơn nữa. Paris hứa hẹn nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều. 

Khi tập làm quen với Paris, ta chẳng thể nào đơn thuần được nữa. Ở một đất nước hoàn toàn mới 

mẻ, với những du học sinh loại 3 như Thụy và Nụ là một sự liều lĩnh. Càng lấn sâu, càng thấu 

hiểu thì càng trưởng thành, chai sạn hơn gấp bội phần. Vậy mà Thụy có cảm tưởng như hiểu về 

Paris chưa bao giờ là đủ. Nước Pháp giống như một cuốn sách thật dày được viết bằng thứ ngôn 

ngữ xa lạ mà mãi không thể đọc đến trang cuối cùng.  

Có một cái gì đó thôi thúc những người trẻ thế hệ 8x không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu cuộc 

sống đời thường trên đất Pháp mà còn kích thích ham muốn tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật của 

nước sở tại. Cuộc sống của Thụy và Nụ không chỉ xoay quanh hai chữ kiếm tiền nữa mà mục 

tiêu đã thay đổi thành “học chính mình, chuẩn bị hành trang kiến thức cho hôm nay và mai sau, 

từng bước hoàn thiện bản thân”. 

Dẫu biết trước con đường ấy gập ghềnh trắc trở, nhưng ngày tháng còn dài và ta đang còn trẻ, 

đường còn xa và ta cứ đi thôi. 

Trên cuộc hành trình trường kỳ tìm hiểu nước Pháp, có đôi lần Thụy chùn chân mỏi gối, chợt 

chạnh lòng mà nghĩ phải chăng mình đã, đang và sẽ dần trở thành một người Pháp thứ thiệt, cái 

chất người Việt Nam máu đỏ da vàng giờ đã không còn quá rõ rệt như xưa nữa. Thụy ngày một 

hiểu Pháp hơn còn với Việt Nam thì sao, liệu Thụy đã thực sự tỏ tường? Suy cho cùng, dẫu cho 

xa quê hương bao nhiêu lâu, Thụy vẫn mãi chỉ là người Việt trên đất Pháp. Và từ đó, Thụy không 

chỉ tìm để hiểu về Pháp mà còn để trung hòa giữa hai nền văn hóa vô cùng khác biệt. Hòa nhập 

chứ không hòa tan. Đứng dưới ngọn cờ ba sắc xanh trắng đỏ nhưng chưa khi nào Thụy thôi nhớ 

về tổ quốc xa xôi với lá cờ đỏ sao vàng. 
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Mười lăm năm - một chặng đường dài với biết bao thăng trầm của cuộc đời, dừng chân nhìn lại 

ở cái tuổi bốn mươi đầy mỏi mệt, thanh xuân đã qua mà tuổi già thì chưa tới, Ngọc Thụy đã hiểu 

Pháp, yêu Pháp nhiều hơn. Những ước mơ thuở thiếu thời nay đã được thay thế bằng cuộc sống 

thực tại bình yên, tôi chẳng mong gì hơn một ngày được hồi hương, kết thúc chuyến hành trình 

dài đằng đẵng của người con xa xứ. Trong giây phút nghẹn ngào, chợt nhớ đến hai câu trong bài 

Tĩnh dạ tứ của nhà thơ Lý Bạch : “Cử đầu vọng minh nguyệt/ Đê đầu tư cố hương” ( ngẩng đầu 

nhìn trăng sáng/ cúi đầu nhớ cố hương ). Thương lắm , nhớ lắm hai tiếng “quê nhà”! 

 

  



Việt ba-lô tại Pháp 
 

Paris - 2022 

 59 

PHẦN 3: 

8 BÀI ĐƯỢC VÀO CHUNG KẾT 

 

- Nếm vị Bretagne của Lê Thanh Nhật Bảo (Angers) 

- Viếng thăm giấc mộng của Phạm Thị Tú Uyên (Erquy) 

- Paris - Nơi tình yêu không bao giờ kết thúc của Trần Thị Quỳnh Trâm (Hà Nội) 

- Thế giới là nhà của Phạm Thùy Dương (Aix-en-Provence) 

- Oải hương – Những giấc mơ chưa hết của Phạm Thùy Dương (Aix-en-Provence) 

- Tiếng nấc Paris của Nguyễn Vũ Như Quỳnh (Ile-de-France) 

- Vì sao ở lại… của Thu Nguyễn Poirier (Valenciennes) 

- Tôi đã học được gì ở Pháp? của Phạm Thị Trang (Ile-de-France) 
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“Nếm’’ vị Bretagne 

Lê Thanh Nhật Bảo (Angers) 

 

Ngày mình đến Bretagne, tại thành phố Saint-Brieuc, là đêm tháng chín trời đã vào thu với cơn 

mưa lâm thâm. Chuyến tàu tốc hành TGV từ Paris lúc nửa đêm đến ga Saint-Brieuc vào lúc 4 

giờ 30 sáng, bước xuống tàu với ba cái vali khổng lồ. Cũng may trước khi đến nơi, mình đã liên 

lạc xin ở tạm nhà một anh người Việt vài ngày để có thời gian tìm phòng, và tình cờ anh ấy bắt 

cùng chuyến tàu từ Paris về nên giúp mình kéo núi hành lý về nhà. Dưới cơn mưa phùn, khi trời 

còn chưa kịp sáng, theo sau bóng người dẫn đường là những bước chân đầu tiên của mình trong 

hành trình tiếp tục khám phá vùng đất mới, trên con đường ẩm ướt phủ đầy lá mùa thu rụng. 

 

Ngày hôm sau, sau khi anh bạn đi làm, mình cũng ra khỏi nhà ngó nghiêng xem thành phố mới 

trông như thế nào. Điều dễ nhận thấy đầu tiên trong những kiến trúc đặc trưng của vùng Bretagne 

là những ngôi nhà bằng đá. Có lẽ vì lối kiến trúc như vậy nên tạo một màu buồn lạnh cho thành 

phố, cộng thêm thời tiết mưa phùn ẩm ướt vào tiết thu, làm cho lòng người không khỏi lạnh lẽo. 

 

Tuy nhiên, không gian ở đây cho mình cảm giác ít chật chội hơn hẳn chốn phồn hoa đô thị ở các 

thành phố du lịch, ngay cả không khí cũng có cảm giác tươi mát hơn. Mình hít một hơi dài lành 

lạnh trên con phố thoáng đãng, sải bước trên cây cầu bắc ngang qua thung lũng ở trong lòng 

thành phố. Nhìn xuống phía dưới thung lũng là khoảng không gian xanh che phủ bởi các loại cây 

lá kim vươn cao vút và những con đường mòn là nơi lý tưởng để dạo bộ. Khung cảnh như đang 

mời gọi con người ta hãy đến gần với thiên nhiên hơn. 

 

Nói qua một chút về văn hóa đặc trưng của vùng, từ thời xa xưa Bretagne là lãnh thổ độc lập, 

tách biệt với phần đất được cai quản bởi vua Pháp lúc bấy giờ. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh 

và xung đột, vùng Bretagne được xác nhập và chịu sự cai quản của vua Pháp, trở thành một 

vương quốc thống nhất. Từ thời xa xưa, vùng Bretagne có ngôn ngữ riêng, gọi là tiếng Breton, 

hiện nay thì ngôn ngữ này đang biến mất dần trong đời sống xã hội hằng ngày, tuy nhiên thi 

thoảng trên những bảng hiệu hay biển chỉ dẫn bạn vẫn có thể bắt gặp ngôn ngữ này, và đương 

nhiên mình chẳng hiểu tí gì cả. Những người con của vùng đất Bretagne luôn có niềm tự hào 

riêng với quê hương của họ, bạn có thể nhận ra điều này trong câu trả lời khi bạn là du học sinh 
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và hỏi một người con đất Bretagne rằng họ đến từ đâu. Câu trả lời sẽ không dừng lại ở “Mình là 

người Pháp” mà sẽ được kèm theo “mình là người vùng Bretagne.” 

Không hiểu tại sao mình có cảm tình đặc biệt với vùng Bretagne, nơi này đem lại cho mình cảm 

giác quen thuộc và gần gũi. Ở đây mình cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc từ những ngôi nhà bằng đá 

trầm lặng, hay từ những căn nhà thấp mái lệch có khung cửa sổ nhỏ phủ rèm trắng, có vườn hoa 

hồng leo lãng mạn. Những búp hoa tròn căng màu hồng phấn nở rộ quấn quanh mái vòm, men 

theo vách tường, ôm vòng quanh khung cửa sổ, y như khung cảnh mình tưởng tượng trong tiềm 

thức cho ngôi nhà mơ ước. 

 

Nhà bạn mình ở ngay ở trung tâm, cũng là khu phố cổ của thành phố nên lưu giữ các nét kiến 

trúc đặc trưng. Những con đường nhỏ, lát bằng những viên đá vuông to bản, hai bên là những 

ngôi nhà xây bằng đá màu khói xám xịt, mái ngói thoai thoải bằng đá đen xếp như vảy cá. Xen 

lẫn giữa những ngôi nhà cổ kính rêu phong, vẫn có những ngôi nhà xây theo kiểu hiện đại, nhưng 

tổng thể lối kiến trúc nhà đá vẫn khẳng định được chủ quyền đặc trưng Bretagne. Ngoài ra, một 

kiểu nhà khác phải nhắc đến ở Saint-Brieuc nói riêng và vùng Bretagne nói chung là nhà có các 

thanh gỗ chạy ngang dọc được tô màu nổi lên (maison à pans de bois), những thanh gỗ này có 

tác dụng như khung của ngôi nhà. Nếu bạn đi tham quan trong vùng này, sẽ gặp rất nhiều kiểu 

nhà ấy ở Rennes hay Dinan (đây cũng được xem là các thành phố du lịch nổi tiếng với nét đẹp 

xưa cổ). 

Nếu bạn muốn tìm đến thành phố nhộn nhịp, với các quán bar, hộp đêm hay khu mua sắm thì 

đây không phải là nơi bạn nên đánh dấu trong danh sách du lịch của mình. Hãy đến đây nếu bạn 

muốn tìm về sự bình yên và chiêm ngưỡng thiên nhiên. Trong vùng Bretagne, nếu hơi chếch về 

mũi phía Tây, bạn có thể tham quan các địa điểm như đảo Ile de Brehat, thành phố Paimpol hay 

Binic. 

 

Vùng đất mũi phía Tây Bắc của nước Pháp này nổi tiếng với các vịnh, bãi biển và cảnh quan 

thiên nhiên hùng vĩ. Đa số mọi người đến đây để tìm về với thiên nhiên, thưởng thức hải sản tươi 

sống, đi xe đạp. Bạn sẽ choáng ngợp bởi không gian bao la khi thủy triều xuống, bờ biển được 

trải dài ra thêm, xa tít tắp cả vài chục mét. Chỉ có bạn ở đó, trên cao là mây trắng trôi lững lờ, 

dưới chân là bãi cát với một ít nước đọng lại sau khi thủy triều rút đi trở thành một tấm gương tự 

nhiên khổng lồ, phản chiếu cả nền trời bao la dưới chân. Bạn sẽ được bao bọc bởi nền cát mênh 

mông, bởi bầu trời cao rộng, bản thân chỉ như một chấm nhỏ trong lòng biển thiên nhiên nhưng 

cũng có thể giang tay ôm trọn đất trời. 
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Cuộc sống đẩy ta đến những miền đất mới, điều ta cần làm là "nếm" và trải nghiệm. 

Để trải nghiệm một ngày ở Bretagne, mình sẽ dẫn bạn bắt đầu với món galette nổi tiếng từ bột 

lúa mì đen nhân xúc xích phô mai. Thiết đãi dạ dày bạn buổi trưa bằng hải sản sò điệp hàu đen 

tươi mát với vị chanh thanh mát trôi tuột xuống họng. Và buổi chiều, cùng bước bên cạnh bạn đi 

dạo bờ biển, sải chân trên bãi cát tưởng chừng như bất tận khi thủy triều xuống ngắm hoàng hôn, 

cùng cảm kích vẻ đẹp bao la của thiên nhiên rồi đến tối dừng chân trong một quán bar nhỏ ấm 

cúng, gọi một ly bia nâu đặc trưng Breton hoặc một ly rượu táo lên men nhẹ nhàng nồng hương 

trái cây. 

Bắt đầu với món 

galette là một lớp bánh 

tròn tráng mỏng gần 

giống với bánh crepe, 

nhưng được làm bằng 

bột lúa mì đen gọi là 

“sarrasin”. Thông 

thường, tại các gian 

hàng bán galette, vỏ 

bánh sẽ được làm sẵn, 

khi có khách đến mua 

thì chủ cửa hàng sẽ 

nướng xúc xích lên cho 

nóng giòn, nấu chảy 

phô mai rồi cho vào 

trong lớp vỏ bánh cuộn 

tròn lại theo hình dạng 

xúc xích. Bạn có thể 

thưởng thức món ăn này khi còn nóng hôi hổi trên tay, ở ngay các dãy xe bán galette trong khu 

chợ ngoài trời mỗi sáng thứ bảy, hoặc ngồi thong thả nhâm nhi trong một Crêperie ấm cúng nhỏ 

xinh ở Bretagne. 

Sau khi ăn món chính thì các bạn có thể chọn cho mình một món tráng miệng được làm từ caramel 

sánh mịn, cũng là đặc sản của vùng Bretagne. Hỗn hợp sánh đặc giữa bơ mặn và đường này có 

thể làm nên nhiều món ngọt mà bạn khó có thể chối từ. Đó có thể là một lát bánh mì nướng vừa 

mới ra lò buổi sáng, với một lớp phủ màu nâu hoàn hảo trên mặt, hay một viên kem hương vani, 

Hình từ tác giả. 
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thêm đậm vị với một chút caramel được trang trí theo hình ziczac, hay một lát bánh gateau hình 

tam giác có vỏ ngoài vàng ươm và lớp nhân caramel bên trong. Những món ăn này không cầu 

kỳ về mặt trang trí nhưng đậm vị như vùng đất Bretagne chân chất. 

Đến cuối ngày, để lâng lâng say nồng một chút thì mình sẽ cùng nâng ly với bạn một chút rượu 

táo nguyên chất. Thứ rượu màu vàng óng hơi đậm, uống vào nhẹ nhàng không nồng gắt như bia 

vì có một chút vị ngọt của trái cây, vừa đủ làm nóng cơ thể bạn khi bầu trời dần tắt và trở se lạnh 

về đêm. 

Người ta hay nhắc đến Bretagne với hình ảnh những cơn mưa, với thời tiết ẩm ương, nhưng mọi 

người không biết rằng cái ẩm ương ấy có thể cho bạn xem ánh cầu vồng, có khi đến hai ba lần 

mỗi ngày. Và luôn luôn như vậy, sau cơn mưa trời lại sáng, và mình đã lỡ yêu vùng đất này.  

 

Hy vọng rằng với tất cả các giác quan bạn đã phần nào cảm nhận được vùng đất Bretagne mộc 

mạc từ hình ảnh thiên nhiên, từ mùi thơm của galette, từ vị ngọt đậm của caramel và hơi men 

của rượu táo và từ sự gần gũi trong trái tim mình. Mỗi nơi mình đi đến chẳng bao lâu sau dấu 

chân của mình sẽ bị xóa đi, như sóng biển thời gian sẽ dạt vào bờ cuốn trôi tất cả, nhưng những 

hình ảnh của vùng đất đó sẽ được lưu giữ trong tim mình, là một phần tạo nên con người mình 

và là cảm hứng cho những trang giấy trắng đang đợi được lấp đầy. 
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Viếng thăm giấc mộng 

Phạm Thị Tú Uyên (Erquy) 

 

Hồi 1: Viếng thăm giấc mộng. 

Nước Pháp trong ký ức tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi là một bức tranh sơn dầu pha trộn các 

mảng màu xám và màu hồng. Màu xám là những gì tôi được học trong lịch sử chiến tranh và qua 

lời kể của cha ông tôi, một ký ức ảm đạm cho người dân thuộc địa. Nhưng ngày đó tôi lại thích 

mỹ thuật và kiến trúc nên những công trình di tích mà Pháp để lại cho Việt Nam nói chung và 

Sài Gòn nói riêng thì rất tuyệt vời đối với tôi. Kể như toà nhà Uỷ ban hay nhà thờ Đức Bà vẫn 

còn đó, là những công trình kiến trúc mà người Pháp đã để lại vẫn trường tồn vẫn là kiệt tác giữa 

phố thị. 

Ba tôi ngày đó có học tiếng Pháp và dù giờ không còn sử dụng nhiều nhưng vẫn còn nhớ nhiều 

câu giao tiếp. Tôi thích nghe nhạc Pháp dù không học tiếng, vì ngữ điệu giai điệu rất hay và lãng 

mạn. Nói về lãng mạn, ai cũng nhắc đến Pháp đầu tiên, từ thơ ca, phim ảnh và đến những nụ hôn, 

những vườn hồng, bảo tàng, lâu đài cổ tích, đó là mảng màu hồng yêu thích của bức tranh Pháp 

trong tôi. 

Tôi nhiều lần thử học tiếng Pháp nhưng công việc cứ đẩy tôi đi và nước Pháp chỉ là nơi xa xôi 

thơ mộng, như một giấc mộng pha lê. Tôi từng xem một bộ phim ‘Bức rèm pha lê’ của Quỳnh 

Dao, một bộ tiểu thuyết thơ mộng về mối tình như mơ của một cô gái với chàng trai ở Pháp. Mối 

tình cổ tích thơ mộng diễn ra ở Provence, một trong những nơi lãng mạn nhất nước Pháp, với 

những cánh đồng oải hương tím rịm, rồi những ngôi làng in bóng dưới dòng sông xanh... Tôi một 

lần nữa lại nhớ về nước Pháp và khao khát được đến những nơi thơ mộng đó. 

 

Rồi thời gian trôi, tình cờ tôi quen anh, chúng tôi là hai kẻ lang thang đi du lịch và tình cờ va vào 

nhau khi cả hai đều đang tan nát con tim. Tôi cứ ngỡ đó là giấc mộng ban trưa, giữa mùa hè ở 

Luang Prabang, nhưng đó lại là định mệnh đưa tôi đến nước Pháp. 

Vì yêu mà đến, đúng vậy lần này tôi mãnh liệt hơn, cầm vé máy bay qua Paris thăm anh mà lòng 

rộn ràng và nôn nao. Mong được gặp lại anh, mong được thấy sông Seine, tháp Eiffel, nhà thờ 

Đức Bà, đại lộ Champs-Elysées ... Ôi phải chăng giấc mộng pha lê của tôi sắp thành hiện thực?! 

Lần đó tôi qua thăm anh, cũng muốn thăm gia đình anh và cùng đi du lịch nước Pháp một lần 

cho thỏa mong ước bao lâu. Cơn gió lạnh làm tôi rùng mình khi bước ra khỏi sân bay, nhưng 
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ngay lúc đó anh hồ hởi chạy đến ôm tôi và hôn tôi… Một cảm giác ấm áp hạnh phúc lan tỏa khắp 

cơ thể. 

Ba tuần ở Pháp là những kỷ niệm đẹp tôi không thể quên. Chúng tôi đi dạo khắp các con phố và 

các địa điểm du lịch nổi tiếng của Paris, trò chuyện, chụp hình và cùng nhau cười. Phải nói Paris 

quá đẹp, vẻ đẹp của nữ bá tước kiêu sa nhưng đằm thắm. Những tấm hình hay thước phim tôi 

xem trước khi tận mắt cảm nhận Paris cũng không mấy khác, có khi đẹp hơn vì đôi mắt chúng ta 

là máy quay, máy chụp hình sắc nét nhất. 

Không chỉ dạo chơi ở Paris, anh còn đưa tôi đi Annecy, một nơi đẹp như tranh, phải nói cảnh đẹp 

hơn tranh, nơi có hồ nước xanh bát ngát, những đồi núi tuyết phủ trắng quanh năm, nơi in hình 

những ngôi nhà cổ phủ đầy hoa muôn sắc bên dòng sông trong vắt, róc rách nhẹ nhàng trôi. Tôi 

đặc biệt thích hoa tulip và ở Annecy họ trồng tulip khắp nơi, từ ngõ vắng đến công viên. Tôi ước 

gì mình có thể sống ở đây mãi mãi. 

Rồi đến Lyon, một thành phố lịch sử, tuy có vẻ giống như một con hổ đang ngủ vì sự bình yên, 

nhưng nơi đây nhưng lại tràn đầy hấp dẫn. Những quảng trường, những cây cầu, rồi những đại 

lộ đều mang hơi thở của một cô gái đang yêu. Mọi thứ ở Lyon có cái thi vị như Huế, đậm chất 

sử thi, giàu văn hoá nghệ thuật, và con người cũng như cuộc sống ở đây dường như tinh tế và 

nhẹ nhàng hơn. Tôi thích đi bộ dưới mưa để khám phá các con phố nhỏ mà đường chỉ lát bằng 

sỏi và đá. Anh nói những con đường này có từ thời các vị vua đến giờ, thật là thú vị. Uống trà 

hay là cà phê ở những quán nhỏ nơi đây bạn sẽ nghĩ mình đang sống trong một trong các tác 

phẩm lãng mạn. Tuy phố nhỏ quán nhỏ nhưng mọi thứ như một tác phẩm nghệ thuật, các góc 

cạnh đều tuyệt đẹp. 

Xa Lyon chúng tôi đi về vùng biển, nơi gia đình anh có căn nhà mùa hè ở đó.  

Sao gọi là ngôi nhà mùa hè? Vì ở vùng Bretagne này, xung quanh là biển các ngôi nhà lát đá 

được xây dọc bờ biển và sườn đồi thoai thoải, mà đa phần nhà chỉ sử dụng vào mùa hè vì mưa 

gió quanh năm, chỉ có hè là nắng ấm. 

Đặc biệt Erquy, ông nội của anh có một ngôi nhà nằm trên đồi hướng ra biển và cảng. Ngôi nhà 

có một khu vườn nhỏ để trồng cây và là nơi phơi nắng, ăn trưa, uống trà chiều.  

Tôi đến Pháp vào cuối tháng 4 nên cũng là thời điểm giao thoa của mùa xuân và mùa hè, thời tiết 

nắng ấm rất đẹp. Tôi choáng ngợp với những căn nhà hoa hồng nơi đây. Hoa hồng, hoa ly, hoa 

thực dược và các loại hoa khác rực rỡ sắc màu. Chúng tôi đi dạo quanh bờ biển, ra bến cảng nơi 

có ngọn hải đăng và rất nhiều tàu thuyền, y như cảnh trong phim tôi từng xem. Chúng tôi ăn kem, 

ăn hải sản và bánh crepe, một loại bánh được xem là đặc sản nơi đây, rất ngon. 
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Không còn từ gì để diễn tả cảm xúc ngập tràn hạnh phúc của tôi lúc đó. Khi chúng tôi gặp lại 

nhau ở Sài Gòn, tôi từng nói với anh rằng tôi không hiểu sao nhiều người du lịch Pháp và mong 

muốn trở lại nhiều lần như vậy. Và anh nói em hãy đến, rồi sẽ có câu trả lời chân thực nhất, đến 

giờ thì tôi đã hiểu. Tôi cảm thấy con người mình dần thay đổi, tim tôi đập nhanh hơn, mũi tôi 

nhạy hơn với mùi hương và đầu óc tôi như những áng mây cứ bồng bềnh trôi không lo âu toan 

tính điều gì, thật lạ. 

Hơn cả những gì tôi mong đợi tôi yêu nước Pháp mất rồi! 

  

Hồi 2 : Hoà nhập văn hoá 

Một năm sau chúng tôi kết hôn ở Việt Nam. Anh ở rể như lời hứa với ba tôi, và chúng tôi có 

Boo, kết tinh tình yêu ngọt ngào giữa hai dòng máu Việt - Pháp. Vì công việc, anh muốn trở về 

Pháp và muốn mẹ con tôi sẽ có cơ hội hoà nhập để hiểu hơn văn hoá, ngôn ngữ Pháp, cũng như 

hiểu hơn nơi anh sinh ra và lớn lên. Bịn rịn chuẩn bị hành lý, chia tay gia đình, người thân, bạn 

bè, gia đình nhỏ của tôi bắt đầu hành trình đến Pháp. 

Lần trước đi du lịch nên chỉ cưỡi ngựa xem hoa, chỉ quan tâm đi đâu, ăn gì, chụp bao nhiêu hình, 

hoàn toàn tận hưởng cuộc sống màu hồng thi vị. Lần này xác định phải hoà nhập, phải quan sá,t 

học hỏi để sàng lọc những điều hay và cẩn trọng mọi thứ để cùng anh xây dựng mái ấm nhỏ. Có 

con thật sự thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ tôi, thận trọng hơn và lo nghĩ nhiều hơn về bất cứ 

chuyện gì đang diễn ra và sắp diễn ra. Rào cản ngôn ngữ, văn hoá và công việc ngoài xã hội lẫn 

trong gia đình là những thứ tôi bắt đầu học khi đến Pháp. 

  

Chính phủ có những quy định rất hay cho người nhập cư, họ cho chúng tôi đi học tiếng miễn phí, 

các lớp văn hoá, lịch sử có thông dịch viên tiếng Anh và được ăn những bữa trưa giàu dinh dưỡng 

miễn phí nữa. Tôi được chồng hướng dẫn làm thẻ xe buýt với giá hỗ trợ từ chính phủ nên việc đi 

lại rất rẻ, ngoài ra còn hưởng các dịch vụ bảo hiểm, con được gửi nhà trẻ công tính ra rẻ hơn rất 

nhiều chi phí ở Việt Nam. Tôi tham dự các lớp văn hoá, lịch sử và đã có thêm rất nhiều kiến thức 

bổ ích để hiểu hơn sự hình thành và phát triển của nước Pháp. Những buổi học đã trả lời cho tôi 

những câu hỏi vì sao nước Pháp hùng mạnh, vì sao nhiều người muốn đến sinh sống như vậy. 

  

Trở lại cuộc sống hàng ngày, chúng tôi tạm ở Erquy ngôi nhà mùa hè của ông nội chồng tôi vì 

chúng tôi qua gấp nên không đủ giấy tờ thuê nhà, còn nhà ông cũng để không, trong khi chúng 

tôi cũng tiết kiệm khi chồng tôi chưa có việc. Sau các thủ tục nhập học của tôi và con hoàn tất 
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thì chồng tôi cũng đi làm. Tôi đi học từ sáng đến chiều, chồng tôi tan làm đi đón con, rồi đón tôi 

ở trạm xe buýt, cứ như thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, mọi buồn vui đều kể nhau nghe trên 

đường về nhà. 

Cảm nhận của tôi khi đeo ba lô đi học thật có chút xấu hổ và hơi lo lắng. U30 giờ chẳng khác trẻ 

lên 6, dậy sớm đón xe buýt đi học. Vì khu tôi sống khá xa trung tâm nên tôi phải đi xe buýt mất 

1 tiếng, rồi đi bộ 10 phút mới đến được trường. Thêm nữa, xe buýt chỗ tôi cách nhau từ 2 đến 3 

giờ mới có chuyến nên tuyệt đối không được trễ buýt.  

 Ngồi trên xe buýt cũng là trải nghiệm thú vị tôi có dịp xem toàn cảnh khu tôi sinh sống. Những 

bờ biển trải dài cong cong hình bán nguyệt, những con sóng lớp lớp trắng xoá xô bờ, rồi những 

ngôi nhà tràn ngập hoa, những cây táo, cây đào, cây lê trĩu quả đung đưa trong gió thật là mê. Vì 

là vùng nông thôn nên dễ thấy những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ dưới ánh nắng hè làm nổi 

bật không gian xanh của những rặng cây, bãi cỏ. Hoa vàng trên cỏ xanh ở khắp nơi nơi. Rồi 

những đàn bò, đàn dê, đàn cừu tha thẩn ăn cỏ, nằm phơi nắng sao quá ung dung tự tại.  

Nhắc đến bò thì Pháp là một trong những nước hàng đầu về sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm về 

thịt và sữa, ví như các loại pho mát, sữa bò nhập tràn trong siêu thị, ai cũng lấy sữa, bánh mì và 

phô mát cho mỗi lần mua sắm. Bánh mì và các loại bánh ngũ cốc cũng là những sản phẩm mà 

người dân ở đây sử dụng hàng ngày. Rất dễ thấy một cô bé hay một anh chàng, hay cụ ông, cụ 

bà chỉ cầm trên tay mỗi ổ bánh mì mà vui vẻ, hứng khởi đi bộ trên đường.  

  

Sau hai tháng sống ở Pháp tôi cũng tập tành làm bánh rồi làm vài món Pháp đơn giản qua kênh 

YouTube. Có một lần tôi làm chồng tôi hoảng vì nấu món bún mắm. Rồi tôi cũng hoảng vì thấy 

chồng ăn món thịt bò băm sống. Chúng tôi thỉnh thoảng ra biển nhặt hải sản như sò huyết, hàu 

và vợt tép từ những bãi đá ở biển, rất tươi và ngon. Những ngày nghỉ, chồng đưa cả nhà đi thăm 

lâu đài, những ngọn hải đăng hùng vĩ hoặc đi dạo xuyên những khu rừng, khiến bao nhiêu kỷ 

niệm đẹp được tạo ra và quên đi những mệt nhọc vất vả khác. 

Năm sau chúng tôi định sẽ chuyển về thành phố lớn hơn phía nam để tôi và con đi học, đi làm 

tiện hơn, có thêm môi trường giao tiếp và bạn bè. Nghĩ lại, tuy mới qua được gần nửa năm nhưng 

tôi cảm thấy cuộc sống ở đây luôn nhiều trải nghiệm, con người sống tràn hoà ấm áp, các đôi 

tình nhân các cặp yêu nhau thể hiện tình yêu của họ không chút e dè, ngại ngùng hay che dấu. 

Tôi thích nhìn các ông bà lão nắm tay nhau dạo biển, tay trong tay xách giỏ đi chợ, trò chuyện 

với nhau, đâu phải như trong cổ tích, đời thường cũng có thể có tình yêu như vậy và nên lan tỏa 

nhiều hơn. Tình yêu nên được thể hiện để đối phương thấu hiểu, quan tâm và chăm sóc nhau, đi 

cùng nhau đến khi nào mỏi gối chùn chân.  
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Cuộc sống ở Pháp chậm, nhịp từng nhịp nhưng mọi thứ chỉnh chu,, rất phong cách; dù bạn ở tầng 

lớp nào, khi lần đầu gặp vẫn luôn được gọi một cách tôn trọng như: quý cô, quý bà, quý ông, và 

luôn kèm theo câu “làm ơn, cám ơn, xin lỗi”. Có những tinh tuý mà dù có tiến bộ đến đâu vẫn 

phải giữ, đó là sự tôn trọng trong giao tiếp. Còn người thân quen luôn chào nhau bằng những cái 

ôm và hôn lên má nhau, một truyền thống được giữ gìn hàng ngàn năm mà tôi mới học được và 

cũng cảm thấy tự hào. 

  

Rất nhiều rất nhiều những bài học và những ký ức vui vẻ tôi được học và sẽ tiếp tục học để hoà 

nhập đất nước con người văn hoá nơi đây. Chỉ một điều là dù bạn sinh ra ở đâu, bạn từng là ai, 

nhưng khi bạn đã đến đây nước Pháp xinh đẹp, hãy cùng hoà nhập để làm cuộc sống và tương 

lai tốt đẹp hơn bằng sự nỗ lực học hỏi không ngừng. 

 

  



Việt ba-lô tại Pháp 
 

Paris - 2022 

 69 

Paris trong tôi 

Trần Thị Quỳnh Trâm (Hà Nội) 

 

PARIS - Nơi tình yêu không bao giờ kết thúc 

Paris đón tôi vào một buổi chiều mưa gió xầm xì, trời đất âm u … Người chị không quản gió 

mưa đến đón tôi ở ga vì lo tôi không thể tự đi về nhà bởi việc di chuyển ở Paris khá phức tạp và 

vì đây là lần đầu tiên tôi đến Paris và cũng là vì chị em tôi khá lâu rồi mới gặp nhau kể từ ngày 

chúng tôi nói lời tạm biệt để chị lên đường đi du học (trước tôi).  

Bản thân tôi không phải là người giỏi diễn đạt, trình độ cảm thụ cũng không được sâu sắc, và 

cũng chưa sống ở Paris đủ lâu, nhưng đây chắc chắn là những cảm xúc chân thành và đôi lời tâm 

sự của tôi về cái nơi tôi lỡ “tomber amoureux”! Đó chỉ là vài dòng cảm xúc không liền mạch về 

Paris sau vài lần tôi ghé thăm, và tôi tự nhận mình là “kẻ khù khờ” được “Thánh nhân” đãi ngộ 

dưới bầu trời Paris muôn màu sắc... 

 

PARIS - Lời chào không mong đợi! 

Thật ra trong tâm trí của mình, tôi luôn tưởng tượng rằng tôi sẽ đến thăm Paris vào một ngày 

nắng thật đẹp, trời thật xanh và gió thì thổi nhẹ nhàng. Và rồi thì tôi sẽ thong thả từng bước nhẹ 

nhàng qua từng con phố, dọc bờ sông Seine, đứng dưới chân tháp Eiffel chụp một vài kiểu ảnh 

thật đẹp rồi đến bảo tàng Louvre chiêm ngưỡng từng tác phẩm nghệ thuật như một “học giả” 

chân chính, sau đó loanh quanh khám phá đồi Montmartre mà tôi từng thầm ước mong được ghé 

thăm nhờ vào mấy bộ phim ảnh mà tôi được xem để rồi lân la đến những quán cafe, trà, bánh 

đậm kiểu Paris để được sống như một Parisienne một lần trong đời. Paris trong tôi luôn đẹp và 

lãng mạn, tôi bắt đầu tình yêu với nơi này từ khi nào chính tôi cũng đang tự hỏi, nhưng tôi biết 

rằng tiếng Pháp đã nuôi dưỡng trong tôi một tình yêu vô hình về một mảnh đất mà tôi chưa bao 

giờ được nhìn thấy, rồi mỗi ngày tình yêu đó lớn dần và lên tôi chợt nhận ra mình mạnh mẽ hơn 

lúc nào hết, và sự mạnh mẽ đấy đã đưa tôi đến đây … Pháp ơi ! Tôi đến thật rồi ! 

Tôi không bao giờ có thể ngờ được ngày mình đến với Paris lại vì một lý do vô cùng “chính 

đáng”, chỉ vì một phút bất cẩn mà ngày đến Paris nhanh hơn tôi nghĩ nhưng lại trong hoàn cảnh 

mà tôi không hề mong đợi… Ca sĩ Tiên Tiên đã có một câu hát rằng “Ta gặp nhau một chiều thu 

tháng 10...”, tháng 10 đúng là thời điểm bắt đầu của những cuộc gặp gỡ, và tôi cũng gặp Paris 
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vào một chiều đầu thu tháng 10! Cái cảm giác ấy cho đến hôm nay tôi vẫn không thể nào quên 

được …  

Đối với du học sinh (trong trường hợp ở Pháp), việc mất giấy tờ là điều không phải hiếm, tôi 

cũng là một trong những kẻ xấu số bị gọi đúng tên, chỉ loay hoay trong một buổi sáng thì chiếc 

ví của tôi đã “ra đi” cùng với chiếc passeport và cơ số tiền mặt cũng như các loại thẻ. Việc làm 

lại các loại thẻ không có quá nhiều vấn đề, nhưng vấn đề lớn là chiếc passeport cần phải làm lại 

gấp vì tôi phải cần nó để gia hạn visa cho năm học mới, tôi đã cố chờ trong hy vọng rằng có sự 

may mắn nào đó đến và trả chiếc ví về tay mình như một cuộc dạo chơi mạo hiểm, nhưng rồi 

ngày trôi qua, tuần lại đến, thời gian không cho phép mình được chờ đợi. Tôi đành khăn gói đến 

Paris trong một nỗi bồn chồn, cái lạnh đến sớm hơn bình thường cứ như cứa vào nỗi buồn của 

tôi càng thêm “sâu sắc” hơn. Chị khuyên tôi nên đến Paris trong tuần này để chị có thể đi cùng 

tôi đến Đại Sứ Quán chứ nếu sang tuần sau nữa thì chị sẽ không còn ở Pháp. Vậy là tôi quyết 

định đi Paris trong một ngày gió lạnh run người ! 

 

Gặp chị ở ga, tôi cũng đã mệt vì ngồi xe bus hơi say say, cộng thêm lòng đầy nỗi buồn nên đâm 

ra tâm lý cũng không hớn hở lắm. Bước xuống xe sau gần 3 tiếng ngồi thơ thẩn, tôi chỉ cảm thấy 

khá khó thở, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã đến Paris “Chẹp, chả khác gì lắm!” - câu 

nói đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn lên bầu trời Paris cũng xám xịt chẳng khác gì bầu 

trời ở Lille. Sau khi ôm chị một cái, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn vì ít ra tôi cũng cảm nhận được 

mình không cô đơn. Trên con đường về nhà, chị em tôi nói đôi ba câu chuyện, chị dẫn tôi vào 

chợ tàu mua ít nguyên liệu để nhỡ như tôi có thèm ăn gì đó. Về đến nhà, nồi bún bò nóng hổi 

thơm lừng đã sẵn trên bếp; không biết bạn có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó không, nhưng 

đó là sự xúc động vì không biết bao lâu rồi tôi mới được ăn một tô bún ngon lành do người khác 

nấu cho mà không phải Mẹ (tôi lại nghĩ về Mẹ một chút).  

Sau bát bún thơm ngon, cứu rỗi linh hồn “đau thương”, cuộc dạo chơi thăm thú bắt đầu. Dưới 

bầu trời Paris âm u, một màu xám che phủ cả không gian, dòng Seine cũng chảy trong sự lặng lẽ 

và màu buồn từ đôi mắt hay do màu trời khiến tôi cảm thấy như vậy!?. Rảo bước trên những con 

đường không quen không lạ (vì sẽ có vài cảnh đã từng nhìn thấy đâu đó trong những tấm hình) 

rồi đôi khi sẽ bừng sáng thích thú vì bắt gặp được một địa điểm mà mình đã từng nhủ thầm sẽ 

đến đấy khi đặt chân đến Paris. 

Lang thang dọc sông Seine, tháp Eiffel dần hiện ra, tôi cũng hào hứng lắm vì đây là địa điểm đầu 

tiên mà tôi muốn ghé thăm. Cảm giác phấn khởi đã giúp xoa dịu đi nỗi buồn của tôi, tôi mỉm 

cười với cảnh vật và thích thú khi thấy chú chim ngụp lặn dưới sông như đang chơi đùa cùng 

dòng nước. Và rồi cơn mưa bỗng ào xuống, chúng tôi vội chạy trú dưới chân cầu tính chờ trời 
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tạnh sẽ đi tiếp; chị thật chu đáo khi đã chuẩn bị sẵn ô vì biết trời khó lòng mà tạnh ngay được. 

Phải đứng một lúc kha khá lâu, chúng tôi quyết định đi vì chẳng biết khi nào trời mới tạnh, vì 

vẫn còn vài chỗ nữa chưa kịp đi, và vì tôi không lưu lại Paris lâu được, tôi phải quay về Lille vào 

ngày mai sau khi làm xong giấy tờ để còn kịp đi học.  

 

Cái cảm giác đi bộ chen chúc trong cây dù bé tí, dưới bầu trời Paris mưa xầm xì, chiếc áo khoác 

phao của tôi cũng đã ướt đẫm vậy mà tôi lại thấy có cái gì đấy rất thi vị! Giá mà lúc đấy người 

bên cạnh tôi không phải chị mà là một anh chàng đẹp trai thì còn thi vị hơn nữa.  

 

Thành thật mà nói thì đây không phải lần đầu tiên tôi đến Paris, vì còn tính cả lần đầu tiên tôi 

bước xuống sân bay đã phải vật vã với đống hành lý từ sân bay về gare de Lyon rồi lê lết trên 

cây cầu Charles de Gaulles để sang gare d'Auterlitz, nhưng khi đó đầu óc chỉ quay cuồng trong 

đống hành lý và mặt thì dại đi vì mệt và lệch múi giờ, tâm trí tôi cũng chẳng còn đủ cảm xúc để 

mà làm vài động tác như dang tay, ngẩng mặt lên trời, mắt nhắm nhắm rồi hít một hơi thật sâu 

như mấy cô diễn viên chính trong phim; tôi thì chỉ có thể chào Paris một cách ngắt quãng và 

không đủ nồng nhiệt vì cần phải nghỉ một vài chút trên đoạn đường vận tải hành lý đầy mồ hôi 

dưới sự hỗ trợ vô cùng nhiệt tình của 2 người bạn tốt bụng (không hiểu Mẹ đã tưởng tượng ra tôi 

sẽ di chuyển như thế nào với đống hành lý đó nhỉ ???). 

 

Quay trở lại với câu chuyện dưới cây dù… chị em tôi lang thang trong tiết trời đáng hờn thế đấy 

!!! Tôi thì là một đứa thích nghĩ ngợi vẩn vơ và cũng đôi khi tưởng tượng về cảnh mình ngồi 

trong một quán cafe đậm chất cổ điển nghe một bản nhạc acoustic nhẹ nhàng, nhâm nhi ly cafe 

nóng thơm lừng và nhìn mưa rơi ngoài kính, thấy nó cứ Pháp Pháp, thơ thơ. Cơ mà sự thật thì tôi 

lại không thiện cảm với  mưa mỗi khi nó làm hỏng kế hoạch của mình; vậy mà mưa cũng đồng 

hành cùng chúng tôi suốt buổi chiều hôm ấy!  

Ngày hôm sau, xong xuôi mọi việc ở ĐSQ, tôi chia tay chị, tạm biệt Paris và lòng thầm gửi một 

lời hẹn gặp lại! 

 

PARIS - lời chào lần kế tiếp  

Vậy là cũng đã vài tháng trôi qua kể từ ngày tôi gửi lời hẹn với Paris, lần này tôi chính thức được 

đến Paris với một mục đích “chân chính” hơn đó là “chơi” …  
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Sau lần đầu đến Paris cho lý do “chân chính” không chối cãi được kia, tôi lại có dịp đến với Paris 

vài lần khác trong vai trò của một “du khách” thực thụ, nhưng tôi chỉ thấy mình giống kẻ thang 

lang hành khất tìm đến đây để ăn mày cảm xúc. Paris cho tôi con đường rộng để lang thang, cho 

tôi những góc phố xinh để thăng hoa cảm xúc và cho tôi những hàng quán ngon để vỗ về cái dạ 

dày luôn trong trạng thái trống rỗng và kêu gào loạn xạ.  

Noel 2018, tôi chọn Paris cho chuyến vacances mùa đông của mình. Cùng với một người chị 

khác (tôi phải công nhận là mình rất hút các chị) chúng tôi thuê 1 căn phòng ở Paris để lưu lại 

trong 2 ngày, lần này tôi đã quyết tâm phải đi cho bằng hết những nơi muốn đến ! Quyết tâm!!! 

Tự nhiên tôi nhận ra hình như Paris luôn chỉ là lựa chọn sau thứ của mình thì phải !!?? Lần nào 

đi Paris cũng là vì đã lỡ hẹn 1 nơi khác. Ừ thì cứ cho rằng Paris không phải là sự lựa chọn đầu 

tiên của tôi nhưng sẽ luôn là sự lựa chọn chính xác cho sự "cân” lên “nhắc” xuống vài lần. Nhưng 

quan trọng hơn là vì Paris luôn có một vị trí đặc biệt nên tôi muốn dành cho nó một sự ghé thăm 

chỉnh chu hơn. 

 

Mỗi lần đến với Paris lại cho tôi một cảm xúc khác nhau, có lẽ cứ mỗi lần thì tôi lại đi cùng 

những người bạn khác, điều đó cũng giúp cho tôi có những cảm xúc đa dạng hơn. Mà thật ra thì 

đi với ai cũng không quan trọng bằng cảm xúc của chính mình, cần giữ cho tâm thật nhẹ nhàng 

thì mới có thể nhìn thấy Paris trong một dáng vẻ quyến rũ nhất (dù cho khi đó bạn đã trải qua 

một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ thì cũng đừng mang tâm trạng đó đến với Paris, vì bạn sẽ 

thật đáng trách khi không cho mình cơ hội được lãng quên và chữa lành)... 

Cũng chừng ấy hình ảnh, chừng ấy con đường ngõ phố, nhưng lúc nào cũng khiến tôi thấy thỏa 

mãn và yên bình (ý tôi ở đây là sự yên bình trong tâm hồn) Bởi sẽ hơi buồn cười nếu ai đó đã và 

đang hay chưa từng sống ở Paris, và hiểu rõ về tình hình bất ổn ở đây sẽ không đồng tình với chữ 

“Yên bình”... Tôi cũng từng là nạn nhân của nạn móc túi nhưng may là khi ấy trong túi tôi chả 

có gì, cũng đã từng gặp biến thái trên đường và ơn giời là tên biến thái đó chưa kịp làm gì. Cũng 

từng không ít lần vắt giò chạy như dại cho kịp chuyến tàu, và vài lần trong số đó thì không kịp 

thật. Và còn rất nhiều những mảng sáng tối khác nhau về cuộc sống giữa lòng Paris, bản thân 

luôn hiểu rằng Paris không phải là thiên đường, không phải là nơi an toàn để sống, chính vì vậy 

tôi đã không chọn Paris là nơi dừng chân lâu dài mà chỉ chọn cách quay lại Paris nhiều lần để nó 

mãi luôn là một lời hẹn đẹp đẽ… 
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Nếu bạn hỏi Google “Paris có gì ?”, bạn sẽ nhận được rất nhiều đáp án na ná nhau như Paris có 

La Tour Eiffel, có Musée du Louvre, có l’Arc de Triomphe, có Notre-Dame, có Champs-Élysées, 

có La Seine, vân vân mây mây… và có vô cùng những thứ nổi tiếng khác mà tôi không thể kể 

hết, và tôi cũng không thể nào đến thăm hết được. NHƯNG! nếu bạn hỏi tôi rằng “Paris có gì?” 

tôi sẽ trả lời bạn “Paris ... có trái tim” - Một trái tim nồng nhiệt và đầy kiêu hãnh, một trái tim sẽ 

luôn nở hoa vào mùa xuân, ngập tràn sắc màu vào mùa hạ, lãng đãng thơ mộng vào mùa thu và 

ấm áp, quyến rũ khi đông đến. Nhắc đến mùa đông tôi lại cảm giác một luồng hơi ấm đang len 

lỏi trong cơ thể, bởi đấy là mùa tôi thích nhất, tôi thích 

cảm giác lạnh giá và được trùm lên mình thật nhiều quần 

áo ấm, rồi đi dưới bầu trời tuyết rơi và chân thì cố bước 

mạnh hơn để đế giày lún sâu xuống đám tuyết trắng 

muốt… Pháp đã cho tôi một quãng thanh xuân được hòa 

mình trong tuyết, còn Paris thì cho tôi một “chút đông” 

đầy kỷ niệm. 

 

“Nếu bạn có cơ hội được sống với một ai đó ở Paris, dù 

bạn có đi đâu trong suốt phần còn lại của cuộc đời mình, 

những kỷ niệm đó sẽ luôn theo bạn, Paris luôn là bạn 

đồng hành của bạn”. 

— Ernest Hemingway --- 

 

Tôi thì không sống ở Paris đủ lâu để kịp có cơ hội được 

sống cùng với ai đó, nhưng tôi lại có may mắn được sống 

cùng với gia đình người Pháp trong 3 tuần; đối với tôi 

thì đó là khoảng thời gian ngập tràn những điều bất ngờ mà tôi không bao giờ có thể ngờ đến 

được. Ở đó tôi được gặp những người Pháp nhiệt thành và tử tế, họ cho tôi một sự trân quý và 

cho tôi những bài học thú vị. Tôi được dịp gặp gỡ những con người đến từ nhiều thành phố khác 

nhau của nước Pháp, hoặc nói theo cách của người Paris thì tất thảy những nơi nào đó trên đất 

Pháp không phải Paris, đó là tỉnh lẻ. Cũng nhờ 3 tuần ngắn ngủi đấy mà tôi được có cơ may khám 

phá về sự phong phú trong tính cách của người Pháp … Người đến từ biển thì tính cách cởi mở, 

vui vẻ luôn luôn tràn đầy sức sống mặc dù cho tuổi của họ cũng đã ngoài trung niên. Còn những 

người đến từ những thành phố miền trung nước Pháp lại có nét tính cách tổng hòa của sự hòa 

Một cửa hàng lưu niệm xinh xinh tại Montmartre 
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trộn giữa hai miền vì họ có sự sôi nổi vừa đủ từ miền nam, lại có đôi chút dè dặt từ phương Bắc. 

Trong số đó, cũng có vài người Paris, và tôi thực sự bị lôi cuốn bởi phong thái của họ, vừa đĩnh 

đạc, vừa nhẹ nhàng thanh lịch qua phong cách ăn mặc rất Paris (ý tôi là kiểu phong cách mà nhìn 

vào bạn đã có thể đoán được đó chắc không phải vài thương hiệu mà bạn thường xuyên kiếm tìm 

cho mình), lại vừa đủ sự kiêu ngạo toát lên qua từng cử chỉ và ánh mắt nhưng ẩn sâu trong đó lại 

là sự nồng nhiệt và tử tế.  

Tôi không dám nói quá 

nhiều, bởi nói bao nhiêu 

cũng không đủ mà có khi lại 

thành không chuẩn. Paris 

trong một phần ký ức của tôi 

luôn hiện lên lung linh như 

vậy, và chắc chắn nó sẽ theo 

tôi mãi mãi, đồng hành với 

tôi trên mỗi bước đường để 

luôn gợi nhắc tôi nhớ về 

Pháp, về Paris, về những người bạn và về những gì tôi đã trải qua trong những năm tháng tươi 

đẹp và không nhiều màu hồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris dans le ciel gris - Ảnh chụp tại Port des Champs-Élysées 



Việt ba-lô tại Pháp 
 

Paris - 2022 

 75 

Thế giới là nhà 

Phạm Thùy Dương (Aix-en-Provence) 

 

 

Hình từ tác giả 

 

Sau những tháng hè nóng liên tục, người ta bắt đầu ngửi được mùi ngọt ngào của những quả vả 

rụng đầy trên đường. Hay tận hưởng những trái mơ, mận, đào tô đỏ trên bàn ăn, hoặc say đắm 

chill chill cùng cốc si rô hoa quả mát lạnh trên tay. Đó chính là thông điệp nồng nàn và hương vị 

ngọt ngào của mùa thu. Bất giác, tôi nhớ đến sự trù phú của những khu vườn Savoie hai năm về 

trước. Khi đó, tôi vẫn còn đủ “mới” để ngẩn ngơ khi đứng trước thung lũng xinh đẹp như một 

chiếc bánh kem xanh trong làn sương lạnh mờ ảo của sớm mai.Cái nóng và mệt mỏi của tuần 

trước lại khiến tôi muốn chui vào những thung lũng mát lành một lần nữa.  

 

Năm nay tôi có hẹn với Vosges, miền đất của những khu rừng thông gần xịt với chợ Noel nổi 

tiếng Colmar. Được co ro mặc áo len sớm trong khi bạn bè vẫn phải bật quạt phành phạch ở nhà 

là một cảm giác khá thú vị.  

 

Nhà của Hélène là một căn nhà thơm mùi trà và đầy ắp các hũ mứt, với sốt salade trên bàn bếp. 

Sự trù phú của các khu vườn nơi đây làm người ta muốn giữ lại những thực phẩm quý giá bằng 

cách chế biến các món ăn dài hạn. Chính vì vậy, tháng Tám là tháng mà mứt, rượu trái cây, thạch 

trái cây, kẹo trái cây và rượu hoa quả được chế biến rất nhiều. 
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Nếm thử salade xứ Vosges bao gồm dầu olive, cà 

chua, bánh mì, kem lạnh và trứng, tôi bắt đầu nghe 

Marie kể với niềm say mê về một khu vườn ở Aix 

mà chị đang tận tay trồng và ngóng chờ ngày thu 

hoạch. Chị bảo để kiếm được sản phẩm 100% Bio 

(thiên nhiên) là điều không tưởng bởi không thể 

có loại đất và nước nào 100% Bio cả. Mình chỉ có 

thể giảm thiểu hết mức có thể tạp chất hóa học 

bằng cách tự bắt sâu, tự trộn phân bón, âu cũng 

chả khác nào chăm một con mèo. Chỉ khi có một 

niềm đam mê thực sự với cỏ cây, vườn tược và một khát khao tìm hiểu nguồn gốc của những thứ 

mình ăn hàng ngày, thì con người ta mới có thể nâng niu thiên nhiên như thế. 

Một buổi chiều khác, khi leo bộ lên núi cùng bà mẹ và hai đứa con người Côte d’Ivoire (bờ biển 

Ngà), tôi mới hiểu sao trẻ con nơi đây độc lập và hòa mình vào thiên nhiên dễ dàng từ tấm bé. 

Đứa bé ba tuổi được mẹ dắt lang thang qua những bụi gai và chỉ được thưởng cho quả táo khi 

leo đến đỉnh. Sau bao nhiêu nước mắt sợ hãi, đứa con hiếu động nhoẻn miệng cười khi được bế 

lên để phóng tầm mắt nhìn làng mạc phía dưới, trong ánh hoàng hôn nhuộm hồng một góc trời. 

Chính vì độc lập thế mà Théo có thể tự xúc ăn ngon lành những muỗng cơm sốt bơ lạc, tự cắt 

phô mai cho vào miệng và KHÔNG BAO GIỜ hết động chân tay. Ngồi yên cho thằng nhóc trèo 

lên người để bisous, tôi tự hỏi không hiểu sau này nó có trở thành một cầu thủ bóng đá không. 

Dường như thanh niên Pháp nào tôi thấy cũng ham thích sục sạo vào các khu vườn thiên nhiên, 

có phải bởi bắt nguồn từ những ngày thơ bé được thỏa thuê leo trèo trong rừng sâu như vậy? 

 

Một nhân vật cũng khiến tôi ấn tượng không kém, là bà dì của Marie. Căn nhà gỗ cắm đầy chong 

chóng mùa hè, cả những tua rua trang trí vô vàn màu sắc và những chậu hoa chen chúc trên bậc 

thang khiến tôi lầm tưởng nhà có rất nhiều trẻ con. Nhưng không, chỉ có một “đứa trẻ lớn”, đó 

chính là bà Fabienne. Đón tôi bằng nụ cười hào sảng và trăm ngàn câu chuyện làng xóm, bà dúi 

cho tôi một nhúm sim và chỉ cho tôi một căn phòng ăn đẹp như tranh. Bộ ghế cổ điển, chiếc đèn 

chùm hình hoa ly, tủ ly tách với hoa văn uốn lượn cầu kỳ, lọ hoa rừng xõa bóng xuống bàn ăn 

hoang dại và độc đáo… Chỉ có chiếc tivi là như đi lạc vào một không gian từ thế kỉ trước, còn 

cái bếp nằm giữa hành lang, chai nước nhựa được người chồng thiết kế để ướp mùi hoa cho thơm 

phòng, và còn vô vàn những điều kì lạ trong căn nhà kỳ lạ này. Ngay cả khu vườn cũng có những 

loại quả nhiệt đới không dễ trồng, được bà thu hoạch rồi xếp gọn gàng vào cốp xe của Hélène. 
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Năng lượng tràn trề và sự 

“nhí nhố” của một phụ nữ ở 

tuổi xế chiều, sống giữa bốn 

bề rừng núi, khiến tôi nhớ 

hoài. Một căn nhà vui vẻ, 

không cô độc trong hoang 

vu bát ngát. 

 

Ngày cuối cùng trước khi ra 

về, khi tản bộ bên mặt hồ xanh thẫm soi bóng rừng thông và làn sương cuối hạ, tôi có hỏi Marie 

“Cậu có yêu Vosges không, có muốn quay về sống ở đây suốt đời không?”. Marie cười nói “Tớ 

yêu Vosges nhiều chứ, nhưng ở Aix có công việc tớ mơ ước, có khu vườn đang chờ tưới, thế nên 

có khi tớ kiếm anh chồng rồi ở Aix đến suốt đời”. Nghe thật đơn giản nhưng ngẫm cũng đúng, có 

thể mai nó sẽ mang mấy hạt giống bí ngồi màu da cam ở đây để gieo ở Aix, nơi ấy cũng đủ rừng 

núi, sông hồ cho nó bơi thuyền như hồi nhỏ.  

Chỉ cần vẫn được làm công chúa chạy trong rừng như thủa bé, thì có lẽ thế giới này đâu cũng là 

nhà! 
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Oải hương, những giấc mơ chưa hết 

Phạm Thùy Dương (Aix-en-Provence) 

 

Trong năm, mình có mua rất nhiều pass du lịch mà om lại ở đó. Mình còn “nợ” bản thân ba ngày 

rong chơi ở Marseille và sáu ngày đi dọc các thành phố Provence Alpes Maritimes. Vé du lịch 

tích lại từ hồi Euro cũng chật máy tính, giày leo núi rồi bikini chuẩn bị đủ cả, mà không biết bao 

giờ có dịp để lôi ra xài, chỉ tổ chật valise, mà trống blog! 

Thế nên, mình sẽ viết cả về những chuyến đi không định trước, nhưng mà những gì không định 

trước thường để lại cảm xúc rất nhiều, đủ để lấp đầy một trang giấy. 

Cái tuần trước ấy, mình với 

Dorothya đi Valensole chơi. 

Nhìn thiên hạ cứ hết chèo 

thuyền Calanques rồi đến 

Festival kịch ở Avignon, 

mình quyết định ra khỏi nhà 

một chút, một chút thôi. Aix 

tuy hơi bị quá yên bình 

nhưng có một điểm mạnh là 

nhờ thế, đến đó, sẽ được giải 

tỏa thần kinh rất tốt. Những 

cánh đồng ngút ngàn dưới 

chân, những con ngựa trắng quẫy đuôi chầm chậm, đủ rộng cho bạn thả hết những chất chứa tâm 

sự của mình vào đó, gửi gió gánh bớt dùm cái đống lo « lo chuyện học hành, chuyện công việc, 

lo già, lo béo, lo thất nghiệp lo chuyện tương lai …». 

Mình có một cái blog bé xinh tên là « Trên con đường hoa oải hương », là nơi lưu lại những xúc 

cảm mênh mang của mình những ngày lang thang ở Pháp. Ngày xưa thích mê được du lịch giống 

chị Giáng Uyên của cuốn du ký “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương”, thế nên châu  u đối 

với mình giống như một cuốn sách nồng nàn hương tím vậy. 

 

Valensole là một « thành phố » thuộc vùng Provence, và cũng mang màu đặc trưng của những 

căn nhà nông thôn, mà có muốn cũng không thể nhập khẩu về Việt Nam được, đó là: nhà đá. 

Chúng ánh lên một màu vàng ươm trong ánh nắng chiều, như màu bơ sánh dịu, mướt mát, vô 
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cùng thích mắt. Mấy anh chị bạn người Serbia rủ mình xếp hành lý vô nhà rồi đánh xe đi ngắm 

oải hương bên Valensole. Nhưng cơn đau đầu vì công việc khiến mình ngủ li bì trên xe, mặc bọn 

họ buôn chuyện ríu rít. 

 

Đến lúc mình tỉnh dậy cũng là 6 giờ chiều, nắng chiếu vào mắt như thể còn đang 12 giờ trưa, mùi 

thơm thoang thoảng của oải hương đánh thức, mình kéo cửa xe bước ra. Ồ… Một cánh đồng oải 

hương tím ngắt trải dài ngút ngàn đến tận chân trời. Màu tím của oải hương có sắc xanh đặc biệt 

mà ánh hoàng hôn như choàng lên cánh đồng một màu hồng biếc dịu dàng, thích mắt.  

 

Có hai thực trạng khá là buồn cười trên cánh đồng mà mình nhận ra. Điều đầu tiên, đường tới 

cánh đồng rốt cuộc toàn người Châu Á đi chụp ảnh, với máy móc, váy vóc khuân theo như đoàn 

làm phim. Còn các bạn châu  u của mình thì tạo dáng chụp ảnh cứ lóng ngóng không biết phải 

làm thế nào. Thế là từ cái mặt sưng vù, mình tươi tắn tỉnh cả ngủ và bắt đầu đạo diễn. 

“Nào, bây giờ thì mỗi cậu đứng một hàng oải hương, rồi nhé, kiểu đầu tiên mình túm váy chạy 

ra xa, kiểu thứ hai chạy về gần… kiểu thứ ba hô thì nhảy nhá”. 

Còn một điều nữa là hóa ra tất cả những bó hoa mình ngắt, mình chụp, mình ngắm, mình nhìn 

thấy trên mạng xã hội … lại không phải lavender chính hiệu !!! 
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Vậy cái gì là mới là Lavender? Là cái khóm hoa trước cửa nhà chị người Serbia ấy, màu nhạt 

hơn nhiều. Còn cái đại trà nhất, mà có mùi thơm được dùng trong các sản phẩm công nghiệp để 

ướp xà phòng, màu tím ngắt cánh đồng, là lavendin, một loài hoa cùng họ lavender. 

Ngắm hoa ở đây lại nhớ những lúc đi chụp ảnh vườn hoa anh đào mùa Tết, có điều dễ chịu hơn 

nhiều, vì màu hoa dịu dàng, cũng như thời tiết tuyệt vời ông mặt trời suốt 365 ngày trong năm. 

Và cùng không phải chen vai sát cánh đông đúc chen chúc, cũng không có tiếng ồn, cứ thể để 

oải hương xoa dịu làn da, khướu giác và tâm trí mà thôi. Trong lúc mệt mỏi vì công việc, mình 

cũng rất khuyên các bạn nên theo kiểu du lịch “đầu óc cất ở nhà” này, thay vì đi bảo tàng, hoặc 

là đến các di tích lịch sử, nơi cần đầu óc sáng suốt để quan sát, suy nghĩ, lĩnh hội tri thức nhân 

loại. 

Và những cửa hàng sản phẩm oải hương trên đường ra về khiến mình lại nhớ đến các cửa hàng 

sữa dê san sát bên lề đường, với hơn chục lần đi Ba Vì hồi còn ở Việt Nam. Ngoài những túi hoa 

khô để lưu hương trong tủ quần áo với xà phòng oải hương đủ màu bán khắp mọi ngõ ngách ở 

Aix, còn có một số thứ đồ lưu niệm nhỏ rất thú vị, như cái hộp đá hình ngôi nhà Provence đặc 

trưng, mà khi bạn rót tinh dầu vào, nó sẽ tỏa thơm phưng phức, hay là lọ dầu để xoa đầu cho dễ 

ngủ. Rồi thì lọ “Crème de la reine” (Kem của nữ hoàng) mùi sữa quyện với oải hương hăng hắc 

nhưng mà khi cộng hưởng thêm với mùi nước hoa thì mang lại dấu ấn riêng có, mà chỉ cần sử 

dụng, là bạn khỏi cần phải quảng cáo mình là cô gái đến từ Provence. 

Nếu như người Việt Nam thường tụ tập ngồi trải chiếu trong nhà, thì châu  u có một văn hóa rất 

hay, đó là văn hóa barbecue. Thường thì mọi người sẽ chọn một nhà có vườn và bể bơi để tổ 

chức tiệc barbecue (thịt nướng) mỗi cuối tuần. Nhà ai không có hồ bơi thì đi ngắm hoa, nhưng 

rồi cũng kết thúc bằng bữa ăn thịt nướng bên bếp củi.  

 

Đầu tiên là bữa khai vị với những món chip khô và rượu rose. Mọi người sẽ nhâm nhi chán chê 

để tranh thủ làm quen nhau và lót dạ trong màn khai vị, khai tiệc này. Mình thích nhất là món 

oliu ngâm, món này phổ biến như cà muối xổi ở Việt Nam, nhưng mà béo ngậy, đậm vị, cái béo 

bạn chỉ đạt tới sau khi đã nếm trải một vị hơi chát chúa ngang ngang ban đầu. Để rồi bạn nhận 

ra rằng thích nó chính vì sự đối lập kỳ cục này. 

Xong khai vị cũng là lúc mặt trời lặn, mình ra chụp những bức ảnh lavandin trong ánh hoàng 

hôn, bởi vì chính lúc này mới chộp được những khoảnh khắc đẹp nhất của oải hương. Màu tím 

dịu dàng hòa hợp hoàn hảo với màu ráng chiều, lúc mặt trời lặn, làm cho cái view ban công nhà 

chị bạn mình đẹp khó tả.  



Việt ba-lô tại Pháp 
 

Paris - 2022 

 81 

Mình lăn lội trong đám cây để chụp lấy một bức thay avatar cho Doro, cố zoom cho oải hương 

mờ đi ở phía sau màu váy xanh của cô bạn. Với chiếc váy dài xanh tím phất phơ trong gió, cảm 

thấy sao cô ấy lãng đãng, du mục; cái cách cô ấy đi học xa nhà từ khi 15 tuổi cũng dạn dĩ như 

bông oải hương vậy. Sợi dây buộc chúng mình lại với nhau, thật buồn cười, vì chỉ toàn giông 

bão. Lật sang trang mới và đi tiếp con đường của mình Doro nhé, như một câu cậu đã đúc kết 

sau 10 năm xa nhà, chuyên dùng để an ủi tớ: “Cậu không bao giờ biết ngày mai cuộc đời tặng 

cho mình điều gì, quên hôm qua đi, T. T!” 

Thắp sáng ánh đèn trong khu vườn ngoài trời để chiếu sáng, soi về phía miếng thịt nướng thơm 

phức, mình đã sẵn sàng ních đầy một bụng hamburger, mặc cho vòng hai to ra, mặc cho sếp vẫn 

nhắn tin công việc inh ỏi.  

Thịt bên đây cắt ra cứ đỏ au như vẫn còn tươi sống, kẹp với bánh mì tròn, Mayonnaise, Ketchup 

và mù tạt Phần Lan, một cách ăn đơn giản mà mình ghiền kinh khủng. Kết thúc lúc 2 giờ sáng 

bằng cốc kem 3 màu phủ lạc, trong mùi oải hương ngào ngạt theo làn gió đêm, chợt cảm thấy 

như mình bị thu nhỏ, quẳng vào cuốn sách của Giáng Uyên ngày nào. Chỉ khác là mình đã cầm 

gậy treo vào đó những vì sao, những cuộc chuyện trò trong ánh đèn pin và nỗi khắc khoải mênh 

mang với Aix, mảnh đất của oải hương và những lãng mạn xa xôi. 
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Tiếng nấc của Paris 

Nguyễn Vũ Như Quỳnh (Ile-de-France) 

 

Cuộc sống nơi trời tây của Ngọc Thụy mang mơ ước về một tương lai tươi sáng, học hành đỗ 

đạt, vinh quy bái tổ… Ấy thế nhưng lại thường bị tạt gáo nước lạnh bởi định kiến: « Con gái thì 

sướng rồi, lấy chồng là xong… ». Một câu cửa miệng, giao đãi nhạt thếch nhưng ăn sâu vào suy 

nghĩ của nhiều người, khi coi việc ra nước ngoài của các cô gái như Ngọc Thụy lúc bấy giờ là 

«vượt biên hợp pháp bằng đường kết hôn».  

Nhưng rõ ràng việc ra nước ngoài, hoặc kết hôn với một người có quốc tịch nước sở tại có thật 

sự hạnh phúc không, khổ đau như thế nào thì vẫn là chuyện riêng tư, dù cho chuyện sống chung 

khi trưởng thành chẳng xa lạ gì ở Pháp, đó cũng là quyền của người trưởng thành và là quyết 

định của các cá nhân. 

Có rất nhiều người con gái đang độ xuân thì không chấp nhận khái niệm « sống chung » trước 

khi kết hôn. Nhưng sau khi qua Pháp, thì tất cả đều có thể xảy ra, quan điểm cũng thay đổi. Nhất 

là với những người chấp nhận “dấn thân vào bãi lầy” để qua được Pháp bằng mọi cách, rồi phải 

tự « đào » đường mà sống ở đất khách khi thân cô thế cô và bị hạn chế đủ đường về kinh tế, ngôn 

ngữ, chưa hòa nhập văn hóa... 

Ngọc Thụy đã nếm trải và mỗi khi nhắc đến, lại rưng rưng.  

 

Ngọc Thụy sang Pháp và chấp nhận sống chung với một người đã nhiều tuổi, hơn nàng tận 18 

tuổi. Cảnh làm nàng tủi thân nhất là khi ở chung, hàng đêm, bất kể nóng nực hay lạnh lẽo, ông 

ta nằm ngủ trên giường ấm nệm êm, còn nàng ngủ riêng trên một cái nệm đơn, vì người kia không 

quen ngủ chung với người khác đã từ lâu rồi. Nàng chấp nhận, chẳng than van gì, xem như 

chuyện bình thường, miễn là có một mái nhà để về.  

Ngày qua ngày, thấm thoát đã qua một năm chung sống “tượng trưng”. Nàng chuyển vào ở ký 

túc xá, lâu lâu gặp người ta cho vui, cũng chẳng suy nghĩ gì xa xôi hơn. Đến một ngày, người ta 

nói nàng hãy lên giường để ngủ, Ngọc Thụy trả lời “Vậy thì anh hãy ngủ dưới đất đi”. Người kia 

không đồng ý, nhưng chẳng nói được gì vì biết Ngọc Thụy cũng đã phải chịu đựng sự lạnh nhạt, 

và dồn nén cảm xúc suốt thời gian qua. Cô gái kiêu hãnh và tự trọng đã phải hạ cái “tôi” của 

mình rất nhiều khi chung sống, nhưng cô đơn và buồn bã tận cùng với thế giới xung quanh, và 

trong chính tổ ấm lứa đôi.  
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Ngọc Thụy biết rõ là dần dà người ta bắt đầu cảm mến, thương mình và lưu luyến không rời. 

Thái độ ân cần và dịu dàng ấy khác hẳn với sự lạnh nhạt và có phần coi thường ban đầu, khi họ 

còn nghi hoặc về những mục đích sống chung của cô, vì tiền, vì ở lại Pháp, hay vì quốc tịch,...  

Ngọc Thụy ghét cay ghét đắng những khoảnh khắc bị người đàn ông ấy dò xét, coi thường và rẻ 

rúm, nhưng kỳ thực cô vẫn cứ “cố đấm ăn xôi”. Với gia cảnh khốn khó ở quê nhà, sau khi nỗ lực 

hết mình để đến Pháp, đúng là cô cũng chỉ có một mục đích là tìm cách ở lại Pháp hợp pháp, hy 

vọng đổi đời và thực sự được sống. Và cũng chỉ có người đàn ông ấy đã giang tay ra với cô. 

Ngọc Thụy lại quyết định tiếp tục mối quan hệ chưa định danh và bắt đầu sống chung qua năm 

thứ hai với ông ta, với ý niệm “vòng thử thách qua rồi, giờ là vòng hành hạ lại đối phương”. 

Nàng quyết định trả lại vị đắng và lấy những gì tưởng chừng đẹp nhất của hạnh phúc lứa đôi 

(như sự chăm sóc ân cần, những ngọt bùi chia sẻ tình thương,…) để làm vũ khí đáp trả lại những 

lạnh lùng hờ hững của người kia.  

Vì đã bắt đầu yêu cô gái thôn quê Việt, và mỗi ngày một sâu đậm thêm nên người đàn ông đó đã 

thay đổi. Hóa ra, lý do là vì suốt 22 năm, ông ta nhận ra không có một người con gái nào yêu 

thương mình thật lòng, những mối tình ông ta ghi tâm khắc cốt thì họ lại bông đùa lừa dối, nên 

sự lạnh lùng hờ hững chỉ là vỏ bọc của trái tim bị tổn thương, cô độc.  

 

Để có được sự tin tưởng của người đàn ông luôn gồng mình lên để né tránh tổn thương từ tình 

yêu, Ngọc Thụy đã ở cái nệm dưới đất lạnh suốt một năm. Dù nàng vốn không nghĩ đó là thử 

thách của người kia dành cho mình, nhưng nàng cũng nghĩ rằng không ai có quyền làm điều đó 

đối với nàng, hay với bất cứ cô gái nào. Ngọc Thụy đã bị tổn thương. Những suy nghĩ của một 

số Việt kiều… thường dở dở ương ương khi nghĩ về việc sống chung với một cô gái Á châu mới 

chân ướt chân ráo đi từ xứ nghèo hơn đến Pháp. Lắm khi họ tự đặt mình cao hơn số phận những 

cô gái ấy. Có thể bởi họ thiếu tin tưởng, có thể bởi họ nông cạn vì cũng chưa có cơ hội tìm hiểu 

lại văn hóa gốc, cũng có thể bởi họ nhận ra lợi thế về quốc tịch của mình có thể đánh đổi được 

danh phận, sự hợp thức hóa cho những cô gái Việt còn đang vô định ở Pháp…  

Chắc vì nhiều lẽ, nhưng cảm giác phải nhận thứ tình yêu được ban phát từ trên cao, trong hồ 

nghi, phán xét đến từ nhiều phía, thực sự gây đau đớn đến khó chịu. Ngọc Thụy đã lờ mờ thấy 

và dần hiểu những suy nghĩ đó của người đàn ông tưởng đầu gối tay ấp đến đầu bạc răng long 

trên chiếc giường ấm êm kia. Điều đó khiến sự hy vọng, tình cảm trong sáng và ngây thơ trong 

nàng héo úa dần. Nhưng nàng không chấp nhận định kiến sai lệch đè bẹp số phận của mình, nàng 

vẫn cố gắng chăm sóc tốt cho người ấy của mình. Đôi lúc nàng hả hê nghĩ đến lúc người đó đã 
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yêu nàng thực sự, thì nàng sẽ buông tay, cho sự đau đớn thẩm thấu tận sâu trong trái tim gã, như 

cách gã đã làm trước đó.  

Và nàng đã làm như vậy. Kết thúc hai năm, nàng lạnh lùng nói chia tay. Người đàn ông ấy, lần 

đầu tiên nàng thấy, đã khóc và quỳ gối xin nàng quay lại, anh ta còn muốn cho nàng bất ngờ bằng 

việc sẽ thông báo đám cưới trước họ hàng trong một bữa cơm gia đình. Nhưng đã quá muộn. Sự 

quyết liệt và ấm áp, tình yêu ấy đã chẳng thể níu giữ một trái tim tổn thương đã nguội lạnh. Hai 

năm qua, những chăm sóc chu đáo của nàng chỉ là sự trả ơn và đền đáp cho một chốn nương thân 

nơi đất khách quê người. Sự tử tế là một món quà, và rất đắt giá. 

Khi tình yêu gãy cánh, trở thành mong đợi « trả thù », nàng tìm cách chọc phá người kia bằng 

mọi cách mỗi khi biết anh ta đang có quen ai đó. Bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình 

trở thành như vậy, tưởng không vương vấn yêu đương, nhưng lẽ nào nàng đã nặng lòng?  

 

Thế rồi thời gian cứ cuốn trôi tất cả. Nó xoa dịu nỗi đau, vết thương lòng, nhưng chẳng thể làm 

lành lại. Và cứ thế họ xa nhau, khi mọi hiểu lầm chưa bao giờ được giải thích, những nỗi niềm 

chưa bao giờ được lắng nghe và bày tỏ. Cũng không chắc người đàn ông ấy đã gỡ được vỏ bọc 

gai góc của mình để mở lòng tiếp đón tình yêu đơn thuần từ ai đó. Cũng không chắc nàng vì thế 

đã hả dạ. Ngày mai sẽ mang đến tình yêu mới, nhưng có khi nào cũng gặp những cơn sóng lòng; 

chuyện xưa cũ có thực sự  khép lại? Mỗi khi nhắc chuyện “sống chung”, “kết hôn nhập quốc 

tịch”, vết thương có còn rỉ máu? 

Ngọc Thụy vẫn luôn khắc khoải, ưu tư trong tiếng nấc giữa Paris hoa lệ.  

Dẫu là may mắn so với rất nhiều cô gái khác cùng cảnh ngộ nhưng càng nghĩ càng buồn. Bạn cô, 

có người từ bỏ tất cả để kết hôn, rồi lại tự mình làm tất cả nuôi con, quên giấc mơ, quên hoài bão, 

quên rằng chính mình cũng cần được yêu thương thay vì dốc lòng dốc sức đến kiệt quệ để có 

được tình yêu thương và để được xác nhận danh phận từ người khác. 

 

Tiếng nấc giữa Paris ảo vọng có thể còn đau đớn hơn khi thấy các chị em hy sinh mọi thứ để đổi 

lấy cuộc sống tưởng chừng “bình yên” nơi xứ người. Đôi lúc các chị em quên đi mất mình là ai. 

Còn hạnh phúc mang danh nghĩa tình yêu thương thì dần dần nhạt nhòa, thay vào đó là đủ nghĩa 

vụ, trách nhiệm của việc làm vợ, làm mẹ, đơn độc xứ người.  

Sự cam chịu không phải chìa khóa của gia đình êm ấm. Có lẽ ai cũng biết điều đó nhưng không 

phải ai cũng bước ra được chiếc bóng của chính mình. Vì vậy trên các diễn đàn phụ nữ Việt tại 

Pháp, có không ít các bài chia sẻ, xin lời khuyên từ những người vợ, người mẹ bị trầm cảm, bị 
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bạo lực gia đình, bị coi thường, gặp rắc rối thủ tục hành chính trong cư trú, với những nhập nhằng 

trong việc sống chung… 

Những điều đó khiến Ngọc Thụy đồng cảm nhưng cũng rất trăn trở về tình yêu và quyền được 

hạnh phúc. Sống để yêu thương, để nhịn nhau, hay sống để đánh đổi cay đắng như một số chị em 

vẫn tâm sự với Ngọc Thụy “Chuyện chăn gối ấy à, chẳng qua là thuận mua vừa bán biên giới 

Pháp-Việt để những nàng dâu ‘vượt biên’ thành công theo đường lấy chồng…”.  

Nhiều câu chuyện tình chỉ qua giới thiệu trên mạng xã hội, qua trung tâm môi giới, v.v… sau đó 

làm giấy bảo lãnh gọn lẹ, rồi thành vợ chồng chưa từng qua tìm hiểu… Tưởng như “định mệnh 

gặp nhau” mà đến nơi đất khách thì tan đàn xẻ nghé, muôn người muôn lối đau thương. Nhưng 

mẫu số chung vẫn là thiếu ngôn ngữ, khoảng cách văn hóa quá lớn, quan điểm sống và làm việc 

mâu thuẫn… 

Thật đau lòng khi sự thật là một số anh chàng nước ngoài vẫn có suy nghĩ thiển cận về phụ nữ 

châu Á, cũng có những vụ bạo lực gia đình của các ông chồng Pháp với vợ Việt. Có những trường 

hợp “ kết hôn giả” mà đòn roi, bóc lột là thật, cả thể chất và tinh thần, qua lời nói, hành động, cả 

trong chuyện vợ chồng. Những cô gái chân ướt, chân ráo đến kinh đô Paris, hoa hồng thì có, mà 

lệ cũng tuôn rơi đầy. Ngọc Thụy ủng hộ và hiểu những bạn gái nào dám bỏ đi cái gọi là « hạnh 

phúc trao đổi » để tự tìm hạnh phúc riêng của mình. Phụ nữ có quyền được hưởng cuộc sống như 

mình muốn khi họ dám đấu tranh để được “sống”.  

 

Không phải một ví dụ điển hình, nhưng đôi lúc Ngọc Thụy cũng thầm cảm ơn số phận, vì đã có 

được người chồng chăm chỉ làm việc và yêu thương, hết lòng vợ con, như hình ảnh người cha 

đậm chất Việt trong lòng Ngọc Thụy. 

Ngọc Thụy từng là cô gái ngây thơ, trong sáng, có thật nhiều ước mơ lúc 21 tuổi đặt chân đến 

Paris. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, thực tế yêu và sống tại Pháp đã biến Ngọc Thụy từ 

một thiếu nữ trong sáng thành một phụ nữ bớt ngây thơ, bớt đặt nhiều niềm tin, hy vọng vào 

người khác, thay vào đó là lòng tin vào chính mình. Cú sốc khi va chạm vào đời vẫn để lại những 

chấn thương. Cái tự ti, bị người kia coi rẻ rúng cứ đeo đuổi trong tiềm thức, đôi khi nàng nhận 

ra nó làm nên sự nhạy cảm, dễ tủi thân ở hiện tại mỗi khi ai đó vô tình gợi lại.  

Có lẽ vũ khí mạnh nhất của người phụ nữ là sự bền bỉ để khẳng định năng lực bản thân trong 

công việc, luôn đẹp và tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, thời gian; cứ cố gắng vươn lên, rồi tất cả 

sẽ ổn.  
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Trong mọi hoàn cảnh, sự chuẩn bị là điều cần thiết, nhất là khi xác định sẽ sống xa quê hương. 

Hành trang ngôn ngữ, những tìm hiểu văn hóa, cả năng lực làm việc, sẽ giúp bạn có công việc, 

chỗ đứng trong xã hội. Cứ yêu hết mình, nhưng đừng ngây thơ đặt tương lai của mình trong tay 

người khác, bởi hạnh phúc nằm trong tay bạn, và của chính bạn mà thôi. 
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Vì sao ở lại… 

Thu Nguyễn Poirier (Valenciennes) 

 

Tôi đặt chân đến Pháp vào ngày 01 tháng 01 năm 2018, sau đúng 1 năm 4 tháng học tiếng Pháp 

từ lớp vỡ lòng ở Việt Nam. Khi ấy tôi 28 tuổi. 

Nhiều người hỏi, tôi sang Pháp vì điều gì, ở cái tuổi ấy, chín muồi ở nhan sắc, vững vàng về tâm 

lý, ổn định về sự nghiệp, và nếu được sinh ra vào thế hệ của cha mẹ tôi thì tuổi 28 tôi đã có thể 

có 1 chồng, 2 con và đang bận rộn với việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình rồi...Vậy điều gì đã 

thôi thúc khiến tôi đến với đất nước này … 

Nước Pháp đã cho tôi một cơ hội, cũng đã tạo cho tôi nhiều thử thách và những điều bất ngờ thú 

vị, đến ngỡ ngàng và choáng váng. Cảm giác sau gần 2 năm sống ở Pháp, không khác gì đang 

ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc mà tôi cùng cô bạn thân “vô tình” trải nghiệm khi chúng tôi 

cùng nhau du lịch ở Singapore trong khu vui chơi Universal tại Sentosa.  

 

Phần 1: Học 

Tôi sang Pháp theo diện học dự bị tiếng cho niveau C1 với visa long séjour temporaire cho vỏn 

vẹn 6 tháng tại Pháp. Lý do là vì hầu hết các trường ở Paris, để được nhận vào học Master cho 

khối ngành Kinh tế - Quản lý, đa phần các trường họ yêu cầu phải có trình độ từ C1 trở lên. 

Thành phố đầu tiên tôi sinh sống là Rennes. Mang theo 22 kg hành lý và một bấm bằng DELF 

B2, trường yêu cầu tôi phải thi đầu vào… kết quả là tôi không đủ điều kiện học lớp C1 mà phải 

chuyển xuống B2. Tuy nhiên, tôi không hề muốn học lại cấp độ này, phần nữa là vì trước khi 

sang Pháp 6 tháng, tôi đã theo học chương trình CFA level 1 (Charterholder Financial Analyst) 

hoàn toàn bằng tiếng Anh, và điều đó đã khiến tiếng Pháp của tôi mai một không ít sau khi thi 

đậu B2. Tôi đã phải đi nài nỉ từng giáo viên, xin họ cho tôi được học C1. Cô chủ nhiệm lớp cảm 

nhận được sự chân thành và cố gắng nên đã đồng ý cho tôi học cùng lớp, khi ấy, tôi vẫn là đứa 

yếu kém tiếng Pháp nhất lớp, và cũng là đứa đầu tiên trong lớp chưa từng trải qua formation nào 

nhưng ngồi ở lớp C1. 

Tôi dồn sức để chuẩn bị cho kỳ thi Score IAE Message với hi vọng được trở thành sinh viên của 

hệ thống 32 trường IAE chất lượng nhất nước Pháp. Song, dù điểm toán và tiếng Anh khá cao, 

điểm văn hoá và ngôn ngữ Pháp vẫn không thể so được so với các sinh viên Pháp… 
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Vào tháng 3, tôi nộp hồ sơ lần lượt hơn 50 bộ hồ sơ để xin apply học Master các trường, một số 

trường tôi phải xin hẳn vào Licence 2, 3. Các trường yêu cầu phải viết lettre de motivation bằng 

tay và tôi đã viết không dưới 30 bức thư tay với tràn đầy niềm tin và hy vọng. 

Tuy nhiên, nỗi thất vọng ngày càng nhấn chìm tôi khi lần lượt tất cả các formation của các ngành 

liên quan đến Finance (vốn là profil chuẩn của tôi với 4 năm đại học Kinh Tế ở Việt Nam và 3 

năm đi làm trong ngành tài chính, thêm vào đó là chứng nhận passed CFA level 1, thứ mà không 

phải sinh viên Pháp vào cũng dễ dàng có được…) lần lượt từ chối nhận học. 

Tôi phải đi đến các thành phố khác, tốn rất nhiều chi phí đi lại để tham gia các buổi phỏng vấn 

với trường, có khi phải ngồi trên xe hơn 23 tiếng liên tục, chỉ uống nước và ăn bánh cầm hơi. Để 

tiết kiệm chi phí, tôi phải ngủ nhờ nhà người quen trên ghế sofa cho đến ngủ dưới sàn gạch lạnh 

cóng… Nhưng mọi công sức đều chỉ nhận về những cái lắc đầu và những lời chỉ trích vì trình độ 

tiếng Pháp kém cỏi của mình sau 3 tháng sống ở Pháp (vâng, 3 tháng sống ở Pháp, nhưng chỉ nói 

tiếng Pháp ở lớp học, còn lại vẫn là tiếng Việt và tiếng Anh… và đó cũng chính là sai lầm của 

tôi). 

Nhiều đêm tôi đã khóc, đã say rượu cùng lũ bạn cùng nhà, đã nhiều lần ra bờ hồ ngồi một mình 

trong nhiều tiếng đồng hồ khi nghĩ về một tương lai khi mà không được tiếp tục việc học, đã 

cuốc bộ một mình suốt 10 tiếng đồng hồ liên tục vì bị bạn trai bỏ rơi… trở về Việt Nam trong sự 

thất bại… điều mà tôi chưa từng nghĩ khi tôi còn ở Việt Nam… 

 

Phần 2: Công việc 

Tôi không được phép đi làm tại Pháp khi còn ở Rennes, tuy nhiên, sau khi quay trở lại Pháp vào 

tháng 9 năm 2018 sau khi nhận được visa étudiant chính thức. Tôi chính thức trở thành sinh viên 

M1 Entrepreneuriat et Management de Projets của trường IAE Valenciennes, một thành phố gần 

như không tên không tuổi trong mắt hầu hết người Pháp mà tôi từng quen biết. Ngày đầu tiên 

nhận lớp, tôi phát hiện ra chương trình học master của mình chỉ có 2 ngày 1 tuần. Sau đó, trưởng 

khoa lên lớp để trao đổi về chương trình học, xác nhận rằng chắc chắn tất cả sinh viên của IAE 

Valenciennes phải tìm cho bằng được Alternance hoặc ít nhất là stage long durée trong suốt quá 

trình học ở trường, nếu không thì sẽ không được tốt nghiệp… 

Tin như sét đánh ngang tai… Quả thật lúc phỏng vấn với trưởng khoa, cô ấy từng đề cập tới việc 

tôi có thể tìm Alternance, nhưng tôi nghĩ là do cô ấy động viên mình làm thế chứ không ngờ là 

nó bắt buộc thật. 
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Và những chuỗi ngày mệt mỏi đến bất tận lại liên tục ập đến… Sau 2 tháng trở về Việt Nam vì 

visa temporaire, tôi trải qua một kỳ nghỉ hè tuyệt vời cùng gia đình, và quá hạnh phúc sau 6 tháng 

không gặp, tôi quên bẵng luôn phần tiếng Pháp vốn đã kém cỏi của mình. Nên bấy giờ việc tìm 

thực tập là không dễ… Hơn nữa, sinh viên nước ngoài, năm đầu tiên đến Pháp không được phép 

làm Alternance nên trường chỉ cho tôi tìm stage alterné. 

Sau đó lại là một giai đoạn cực kỳ khó khăn, thời gian đầu tôi gửi hồ sơ liên tục, nhận được toàn 

là thư từ chối, một số chỗ thì im bặt, một vài chỗ thì gọi điện phỏng vấn, nhưng cơ bản là tôi 

nghe không hiểu và cũng không biết trả lời làm sao. Sau đó tôi tìm các contact của các chef trên 

linkedin để xin được phỏng vấn, nhìn CV của tôi họ rất thích, nhưng sau khi gọi điện phỏng vấn, 

họ khinh thường ra mặt vì tôi không thạo tiếng… Sau đó thôi theo học một cours về phonetique 

ở Alliance Francaise tại Lille, mỗi buổi mất ít nhất 2 tiếng đi lại cho 1 giờ học, thêm tiền tàu xe 

đắt đỏ (vốn không còn được chính phủ hỗ trợ vì đã quá 26 tuổi), có khi phải nhịn đói của buổi 

trưa vì trục trặc trễ chuyến và phải đi cho kịp giờ học… 

Sau hơn 1 tháng rưỡi ròng rã, cuối cùng tôi cũng tìm được một stage, công việc là Business 

Developer International, đảm bảo cho việc học năm thứ nhất. Khi đó nhìn lại, tôi đã nộp không 

dưới 100 CV, trải qua khoảng 6 cuộc phỏng vấn đủ mọi hình thức từ entretien téléphonique đến 

video entretien, đến skype entretien, làm test các kiểu và sau cùng là entretien physique… Không 

dưới 6 người, toàn là những người Pháp vì yêu quý và vì tinh thần nghề nghiệp đã sẵn sàng giúp 

đỡ mình, không đòi hỏi bất kỳ điều gì. 

Và ngặt nỗi là khi mình tìm thì không thấy, nhưng khi có chỗ nhận mình rồi thì bao nhiêu chỗ 

tốt hơn muốn làm việc với mình, nhưng convention de stage đã ký, vốn không thể huỷ ngang. Vì 

chăm chỉ làm việc nên patron (ông chủ) người Pháp rất yêu quý tôi, ông ấy xem tôi như con gái 

(tôi và con gái cô ấy trạc tuổi). Nhưng sau đó thấy công việc không mấy thuận lợi, tôi đề nghị 

ông ấy dừng lại một số hoạt động vô ích để tập trung vào những công việc thực sự mang lại uy 

tín và tài chính. Sếp rất hài lòng và đến cuối kỳ thực tập ông ấy muốn giữ tôi lại để làm việc 

chung. Ông biết tôi muốn tiếp tục M2, nên sẵn sàng ký contrat apprentissage cho năm sau. 

Tháng 3 năm 2019, tôi không hề muốn apply xin học ở bất kỳ trường nào ở Paris, vì quá khứ đã 

bị tất cả các trường từ chối nên vẫn cảm thấy chán nản và bị tổn thương, khi đó tôi chỉ mong 

muốn học tiếp M2 ở IAE Valenciennes. Nhưng có 2 người đã tác động liên tục, khiến tôi phải 

nộp hồ sơ vào IAE Gustave Eiffel, vì khi ấy, tôi chỉ đơn giản là nhận nút đăng ký để nộp hồ sơ, 

chứ chưa hề gửi đi bộ hồ sơ nào. 

Tháng 6 năm 2019, trưởng khoa của M2 Innovation et Création d’Entreprise của IAE Eiffel liên 

hệ, hỏi tôi có muốn học parcours này hay không. Lúc đấy tôi thấy ngỡ ngàng vì hành động này, 

nhưng nó khiến tôi cảm thấy thú vị, và tôi vui vẻ nhận lời tiếp tục quá trình ứng tuyển.  
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Sau cuộc phỏng vấn qua điện thoại, biết được tôi đã có entreprise d’accueil, thầy đề nghị tôi gửi 

một projet de création d’entreprise dài khoảng 6 slides và sau đó, tôi được nhận. Tôi trở về Việt 

Nam vào tháng 7 - 8 vì đinh ninh chắc chắn sẽ được làm việc vào tháng 9, tôi cũng tiến hành các 

bước chuẩn bị cho hồ sơ nhập học hệ Formation Alternance. Hạn chót nộp hồ sơ là cuối tháng 

10. Tuy nhiên, tôi bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu lạ từ phía công ty. Sau nhiều lần hẹn lần hẹn 

lượt không chịu ký contrat d’apprentissage. Tôi liền báo sếp rằng tháng 10 là hạn chót nộp hồ sơ 

cho trường, không thì tôi sẽ bị đuổi học. Khi đó, ông ấy bảo rằng tôi hãy cứ yên tâm, ông ấy sẽ 

gửi contrat. Vì uy tín và sự tin tưởng trong quá trình làm việc, tôi đã không tìm công ty khác, 

đúng ngày thứ sáu ngày 27 tháng 9 năm 2019, ông chủ gọi điện, bảo rằng ông ấy thực sự xin lỗi 

vì không thể trả lương nổi cho tôi, khoảng 1522 eu brut / tháng… chúng tôi không có hợp đồng 

để gửi cho trường. 

Tôi không trách ông ấy vì không có tiền trả lương, nhưng việc thông báo vào giờ chót đã mang 

đến cho tôi rất nhiều phiền toái, và tôi phải lặn lưng đi tìm công ty khác, khi vừa mới dọn đến ở 

Paris được 1 tháng… Và thời điểm tháng 10, hầu hết các công ty đều đã tuyển xong alternance 

và đang chuẩn bị cho kỳ tuyển apprenti cho năm tới. Thế nên việc tìm kiếm là vô cùng chua 

chát... 

 

Và những tháng ngày vô vọng lại tiếp tục tìm đến, lại là nộp hồ sơ, đến các salon việc làm, gửi 

email, phỏng vấn, lại bị từ chối, lại là vì tiếng Pháp không chuẩn như người Pháp (dù rằng sau 

thời gian học tập và làm việc gần 1 năm ở Valenciennes, tiếng Pháp của tôi đã tốt hơn rất nhiều). 

Lại nhờ rất nhiều người giúp đỡ và đó là giúp đỡ thực sự của những người Pháp, bạn bè, thầy cô, 

và cả những người mà tôi chỉ gặp dù chỉ có 1 lần, họ đã mang đến cho tôi sự biết ơn khôn tả và 

không biết làm gì để báo đáp, mà có lẽ họ cũng không cần đến sự hồi đáp đó. 

Tôi chính thức tìm được một alternance mới vào cuối tháng 10, sau hơn 3 tuần miệt mài tìm 

kiếm, gửi hơn 500 CV, nhận về hàng trăm lời từ chối và khoảng 15 lời mời phỏng vấn. Có lẽ một 

phần là nhờ vào kỹ năng từng làm internet marketing ở Việt Nam mà tôi có thể kiếm được 

alternance trong thời gian ngắn và gấp rút kỷ lục (nhưng cũng vô cùng vất vả). 

Cũng như năm ngoái, khi tìm thì không thấy, nhưng khi đã có chỗ nhận rồi thì lại là một lúc 3 4 

chỗ muốn nhận. Ông chủ cũ cũng muốn quay trở lại tiếp tục làm việc, tuy nhiên tôi phải từ chối 

dù rằng tôi cảm thấy vui vì ông ấy thực sự trân trọng tài năng và công việc của tôi. Chúng tôi 

tiếp tục làm bạn. 

Không ít lần khi được phỏng vấn, người kia lại đặt một câu hỏi, là mọi người đều đặt cùng 1 câu 

hỏi : “Vì sao cô đến Pháp?” 
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Để học tập để trao đổi với bạn bè quốc tế, để phát triển sự nghiệp, đi được tại sao lại không đi? 

Nhưng sao vẫn chưa ai hỏi : “Vì sao cô quyết định ở lại Pháp?”  

 

Phần 3: Gia đình 

Con người ai cũng có những nỗi sợ hãi riêng. Riêng tôi, sợ gián, sợ lạnh, sợ hết tiền, sợ cô đơn, 

sợ xa gia đình, sợ xấu, sợ già, sợ bệnh, sợ bị lừa và sợ bị mẹ cằn nhằn… 

Sang Pháp, nhiều nỗi sợ trước kia, giờ đã không còn, vì gặp hoài, thấy mãi, lâu dần thành quen. 

Tôi bị bạn trai Pháp đầu tiên bỏ rơi khi còn ở Rennes do không đồng ý ngủ cùng anh ta trước hôn 

nhân. Anh ta bảo đó không phải là văn hoá của anh ta, rằng phải sống chung, sống thử, thử tất cả 

rồi mới sống thật. Và tôi không chấp nhận thử. Một đêm trước khi tôi đi phỏng vấn xin học 

Master 1 ở IAE Valenciennes, anh ta đã chia tay tôi, vì từ khi mới quen tới lúc đó, anh ta vẫn 

luôn thử, và thấy thử chưa thành công với tôi. 

Đau khổ, cô đơn, bất lực và tương lai mù mịt khi ấy cũng khiến tôi nghĩ quẩn vài lần, nghĩ rằng 

sẽ trêu đùa một ai đó, thế là thay vì quay trở lại Rennes, tôi đã quyết định làm chuyến du lịch 

một mình đầu tiên trong đời sang Bỉ (Bruges và Bruxelles). Tôi đi thật chứ đâu đi thử, và tôi đã 

thành công việc khiến cho một chàng trai theo đuổi mình sau 2 ngày ở Bỉ… nhưng tôi vẫn không 

ở lại vì anh ta, tôi không quen thử cũng như yêu thử, nên càng không thể yêu thật. Thử hay thật, 

với tôi đều là thật. Tôi bắt đầu thấy được sự sợ hãi trong con người mình, sợ cô đơn, nhưng vẫn 

cố chấp không muốn đón nhận điều gì đó mới mẻ và quá khác biệt với mình. Sau lần trở lại Pháp 

lần thứ hai, tôi gặp được một anh chàng dễ thương bằng tuổi, ban đầu tôi xem anh ấy như bạn 

cùng trang lứa. Kết quả của tình bạn trong sáng này là anh ấy cầu hôn tôi sau 4 tháng gặp gỡ. 

Sự sợ hãi lại đến với tôi lần nữa, là nỗi sợ của một cô gái không nhà, không tiền, không gia đình, 

không công việc đàng hoàng bên cạnh người đàn ông giàu có, thành đạt và luôn có song thân kề 

cận. Nhưng bằng tình yêu của chồng và sự ủng hộ của gia đình anh, những người hối thúc tôi 

đến Paris để tiếp tục việc học và làm việc. Những người Pháp đã luôn yêu thương, ủng hộ dù tôi 

gặp phải những hoàn cảnh khó khăn nhất, chính đã cho tôi một lý do để ở lại, đó là để tiếp tục 

yêu thương họ. 

 

P.S: Gửi tình yêu cùng niềm tin và sức mạnh đến đồng bào Việt Nam đang sinh sống và học tập 

ở Pháp. Chúc mọi người yên tràn ngập tình yêu thương và vững vàng trong cuộc sống. 
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Tôi đã học được gì tại Pháp ? 

Phạm Thị Trang (Ile-de-France) 

 

 

Phủ Tổng thống Pháp. 

Chào tất cả các bạn, hưởng ứng cuộc thi viết "NƯỚC PHÁP - HÀNH TRÌNH VÀ CẢM NHẬN", 

mình cũng xin được chia sẻ một chút trải nghiệm của cá nhân mình.  

Câu chuyện của mình cũng ko có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là mình muốn viết ra để lưu lại cảm 

nhận của tuổi trẻ của mình trong thời gian sinh sống và học tập tại Pháp, biết đâu câu chuyện của 

mình có thể hữu ích cho ai đó đọc được nó!  

 

Mình, 1 đứa con gái quê Bắc Giang, nơi mình sinh ra là 1 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, và 

cũng chính vì lý do này mà mình đc cộng 1.5 điểm khi thi vào đại học các bạn ạ. Từ nhỏ chưa 

bao giờ mình nghĩ đến chuyện đi du học vì ở quê người thân, hàng xóm chỉ biết đến con đường 

xuất khẩu lao động hoàn toàn không nghĩ sẽ cho con em đi du học nước ngoài. Những năm cuối 

đại học mình đã biết đến chương trình Aupair qua tổ chức Aupair Việt Nam. Và hành trình đến 

với nước Pháp của mình bắt đầu từ đây!  

 

Năm đầu tiên tại Pháp với vai trò Fille au pair của mình đã trôi qua như thế nào? Hợp đồng 

Aupair của mình kéo dài 1 năm, gia đình nuôi của mình là 1 cặp vợ chồng Pháp với 3 cậu con 

trai lần lượt 10, 13 và 15 tuổi. Trong gia đình, mình là chị cả, thay bố mẹ nuôi chăm sóc các em, 
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chịu trách nhiệm lo cơm nước cho 3 nhóc và đón cậu út đi học về. Mình còn đi học tiếng Pháp 

tất cả các ngày trong tuần nữa. 

Có lẽ mình cũng giống như tất cả các bạn sinh viên Việt Nam khác khi lần đầu đặt chân đến 

Pháp, mình đã bị SỐC! Sốc văn hoá, sốc ngôn ngữ là điều thường thấy nhất và mình cũng không 

tránh khỏi điều này! Hai tháng đầu tiên mình như câm điếc trong gia đình, nghe mọi người nói 

chuyện câu hiểu câu không, nhưng hiểu rồi cũng không biết trả lời hay tương tác lại thế nào! 

Mình thật sự buồn và thất vọng vì bản thân mình cũng có vốn tiếng Pháp cơ bản sau 4 năm học 

đại học nhưng không ngờ vẫn rơi vào trường hợp này! Nhưng cuộc sống mà, chỉ cần bạn muốn 

thay đổi thì bạn sẽ tìm ra cách! Thay vì im lặng trước mọi câu chuyện của người Pháp, mình luôn 

cố gắng nói dù có nói sai, và họ sẽ nói "c'est pas le français", nhưng không dừng ở đó, họ sẽ chữa 

lỗi sai cho mình và không ngại lặp đi lặp lại để mình nói đúng hơn. Đó là cách xoá bỏ nhanh nhất 

rào cản ngôn ngữ mà mình đã may mắn vượt qua. 

 

Song song với các hoạt động cùng gia đình nuôi, các khóa học tiếng Pháp tại trường, mình cũng 

tham gia vào các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Pháp. Không chỉ là sinh viên, mà còn 

các anh chị cô chú đã sống lâu năm tại Pháp đã cho mình rất nhiều bài học bổ ích. Mình còn nhớ 

như in lần đầu tiên mình tham gia hành trình khám phá Ile de France cùng Việt Ba - lô thông qua 

chuyến dã ngoại săn hạt rẻ tại rừng Meudon, một trải nghiệm tuyệt vời không thể nào quên! Vừa 

có hạt rẻ Tây mang về lại có thêm những người bạn tuyệt vời! Ngoài VBL, mình còn tham gia 

các hoạt động tình nguyện cũng như sinh hoạt cộng đồng khác để hòa nhập tốt hơn với cuộc sống 

sinh viên tại Pháp, trong đó phải kể đến Hợp Ca Quê Hương - mái nhà thứ 2 của rất nhiều con 

người Việt Nam tại Pháp! Hiện tại mình vẫn duy trì hát hợp ca chiều chủ nhật hàng tuần.  

 

Và tất nhiên rồi, du học ngoài việc học cũng phải có vui chơi, khám phá, nên mình dành khá 

nhiều thời gian cho việc khám phá. Năm đầu tiên của mình cũng hơi bận rộn, vì hầu như cuối 

tuần nào mình cũng tìm các địa điểm mới để đi, chỉ ở Paris và Ile de France thôi cũng chiếm của 

mình không biết bao nhiêu thời gian, chứ chưa nói đến nước Pháp hay các nước Châu  u khác. ( 

Một năm mình mới khám phá được kha khá Paris, IDF, Lyon, Le Havre, Etretat, Bretagne và vài 

thành phố của Đức với Bỉ thôi, vì làm Aupair cũng không dư dả gì nên mình cũng phải khá tiết 

kiệm cho năm sau). Mình thấy rằng để hiểu hơn về văn hoá và con người của đất nước, không 

có cách nào là bạn phải tự mình khám phá và đặt mình vào hoàn cảnh của họ cả! 
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Đúng nghĩa của chương trình trao đổi văn hóa Aupair nên năm đầu tiên mình đã dành quỹ thời 

gian của mình để học hỏi và 

khám phá rất nhiều! Nhưng 

sang đến năm 2 thì mình cũng 

có nhiều thứ phải lo hơn, vì 

hiện tại mình đang theo học 

chương trình vừa học vừa làm 

tại Pháp. Cũng nhờ vốn văn 

hoá, hiểu biết và kỹ năng ngôn 

ngữ trau dồi của năm đầu tiên Aupair, mình đã xin được làm Apprentice Assistant d'Exploitation 

trong một công ty theo contrat d'apprentissage trong hai năm.  

Nhiều bạn có lẽ không biết đến hệ alternance hoặc không có mong muốn theo học vì việc tìm 

trường và tìm công ty đều khó, nên mình muốn chia sẻ một chút về hình thức này để các bạn có 

thêm cái nhìn và lựa chọn cho việc học tập tại Pháp.  

Về alternance, bạn có thể chọn contrat d'apprentissage hoặc contrat professionnel tùy theo trình 

độ của bạn từ BTS, DUT (Bac+2), Licence classique, Licence pro, (Bac +3)  hay đến Master 

(Bac+4, 5). Và điều kiện theo học vô cùng đơn giản, chỉ cần bạn hiện đang ở Pháp và đã có một 

năm học tại đây là bạn có thể đăng ký. Theo mình thấy, học alternance sẽ chỉ cho các bạn những 

điều tốt mà thôi và sau khi kết thúc hệ alternance, bạn hoàn toàn có khả năng kiếm cho mình một 

công việc tốt. 

Trở lại với việc học và làm của mình, qua trải nghiệm cá nhân, mình thấy luôn phải thể hiện sự 

sẵn sàng học hỏi, động lực và nhanh nhẹn. Ngoài ra cũng phải có vốn tiếng Pháp cơ bản để giao 

tiếp và làm các công việc được cấp trên giao. Đây là những điều cơ bản nhất để bước đầu thành 

công tại môi trường mới. Đặc biệt, nếu bạn có khả năng nấu nướng thì chắc chắn là một điểm 

cộng luôn, vì người Pháp vô cùng yêu  ẩm thực Việt Nam, thì không có lý do gì mà bạn không 

chiêu đãi họ một bữa trưa bằng một chầu nem, một chầu bánh xèo hay cũng có thể rouleaux de 

printemps (gỏi cuốn). Việc hoà nhập tại môi trường công ty cũng không quá khó khăn với mình 

là nhờ vậy đó.  

Hiện tại mình rất hài lòng với cuộc sống và công việc của mình, dù bước đi đầu tiên của mình 

cũng gặp không ít khó khăn, nhưng được đến Pháp và du học tại đất nước hình lục lăng vẫn luôn 

là niềm tự hào của mình và mình ngày càng thấy yêu mến đất nước và con người nơi đây! 

Còn rất nhiều điều mình muốn chia sẻ nhưng có lẽ mình sẽ dành  cho bài viết lần sau, xin cám 

ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mình, chúc các bạn có thật nhiều trải nghiệm tuyệt 

vời tại nước Pháp!  

1  ngày tại Etretat - vùng đất của những mỏm đá hình con voi 
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Lời kết 

 

Ban tổ chức và Ban giám khảo của cuộc thi viết “Nước Pháp – Hành trình và Cảm nhận” xin gửi 

lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đã hỗ trợ chi phí cho những phần thưởng cho các bạn và tổ chức 

buổi gặp trao giải:  

- Lynx, Dịch vụ vận chuyển hàng từ Pháp về Việt Nam, bảo hiểm 100% hàng hóa và gửi về tận 

nhà bạn tại 64 tỉnh thành ở Việt Nam. 

- Cao Sơn Trà – thương hiệu trà của nghệ nhân trà Nguyễn Cao Sơn với 9 giải thưởng do Bộ 

nông nghiệp Pháp trao tặng, đây cũng là thương hiệu Việt Nam đoạt huy chương vàng thế giới 

về trà năm 2019. 

- Guide Lữ Nhất Phương với dịch vụ thiết kế và dẫn tours tại Pháp lẫn châu Âu. 

- Tiệm tóc Nathale ở quận 14 Paris 

- Quán Hanoi Corner ở quận 9 Paris 

Và những đóng góp thầm lặng khác. 

Xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và thành công đến tất cả những người Việt nơi xa nhà. 
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