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Sau chuyến bay dài hơn ba mươi tiếng,vượt qua hai đại dương ,cuối cùng chúng tôi cũng đặt
chân đến đất nước Argentina,đất nước của những vũ điệu tango,của bóng đá và
của....Maradona.

Đón chúng tôi ở sân bay là nữ nghệ sĩ gốm Sonja Vitulic và người bạn của bà ở Buenos
Aires,ông có tên dễ gọi và dễ nhớ là bác Toto.Bà Sonja vẫn vậy,tình cảm,dạt dào đầy xúc động
khi nhìn thấy chúng tôi.

Không phải lần đầu ra nước ngoài nhưng cảm nhận đến một đất nước khác,nền văn hoá và
không khí khác làm cho tôi rất hứng khởi,điều tôi ngạc nhiên đầu tiên là xe ôtô ở đây,đủ các đời
cũ nhất từ .....1960 vẫn ung dung chạy ngoài đường.Không khí ở đây rất tuyệt ,cực kỳ trong lành
,đúng là Buenos Aires(không khí tốt)tự nhiên mình nhớ những con đường đầy bụi ở Hà nội mà
chạnh lòng.

Trên con đường từ sân bay về,nghệ sĩ Sonja nói chuyện với Mr Cường rất nhiều,còn tôi lại thích
thả hồn vào những khung cảnh lạ ,những chiếc xe cổ có các kiểu dáng kỳ cục,và những kiến
trúc đạc trưng của thành phố.

Ảnh trên:Khu phố cổ ,nơi xuất phát điệu nhảy tango quyến rũ Chúng tôi được TTXVN giúp đỡ
nghỉ ngơi tại trụ sở của thông tấn.Ở nơi đất khách quê người mà được sự giúp đỡ thế này,anh
em cảm động lắm,chờ chúng tôi ở TTXVN còn hai nghệ sĩ nữa là hai nữ nghệ sĩ Tesera và
Christian cùng bà Poni,viện trưởng Viện nghiên cứu Việt nam tại Argentina.Cuộc gặp mặt thân
thiện và đầy tình cảm.
Người Argentina nói tiếng Tây ban nha là ngôn ngữ chính,thành phố Buenos với nhiều công
trình tượng đài mang phong cách Châu âu,uy nghi,lộng lẫy với nhiều nhân vật lịch sử độc
đáo,Nữ thần,Donkihote hay Christop Colombia .....đều được thể hiện ở không gian công
cộng.Điều đặc biệt là những con đường lát đá hàng trăm năm tuổi đến nay vẫn sử dụng bình
thường ,ôtô vẫn chạy đều.Không khí trong veo và se lạnh,cộng thêm ánh nắng vàng của mùa
thu làm đường phố thật đẹp và nhẹ nhàng đến lạ thường.
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Nghệ sĩ Tesera có dòng dõi qúy tộc ở Italia ,bà dẫn chúng tôi đi thăm khu hầm mộ của giới qúy
tộc ở giữa thủ đô Buenos Aires có tên là khu LA RECOLETA ,đúng ra là khu nghĩa trang qúy
tộc,bà mở khu hầm mộ gia đình,Kiến trúc của các hầm mộ rất độc đáo và đẹp,họ làm theo
những công trình nổi tiếng hoặc sáng tạo thêm tượng,hoa văn.Dòng họ càng thịnh,kiến trúc
càng hoành tráng,nhưng cũng có những dòng họ mạt vận hầm mộ tồi tàn hoang vắng là những
cánh cửa gỗ mục nát,hoenrỉ của ổ khóa,ngẫm cho cùng,người chết cũng có kẻ thịnh kẻ suy
.Những chiếc quan tài nằm lớp lớp từ xưa đặt san sát nhau trong hầm.Khu nghĩa trang này có
rất nhiều hầm mộ của các dòng họ danh giá của các tổng thống của đất nước Argentina,đặc
biệt có ngôi mộ của nàng Evita với nhiều hoa tươi,ngưỡng mộ nàng từ lâu qua bài hát "Don't cry
for me Argentina"bây giờ mới có dịp đén thăm nơi yên nghỉ của nàng.Khách du lịch vào thăm
khu này khá đông.

Bên cạnh một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp của khu hầm mộ LA RECOLETA

Chúng tôi vào quán càphê ngon nhất nhì ở Buenos(bà Teresa bảo vậy) Vị càphê của
Argentina nhạt hơn cà phê Hànội, có lẽ do không quen khẩu vị thôi,Ngắm những không gian
công cộng mới thấy họ yêu thiên nhiên đến mức độ nào.Tượng đài,tượng vườn nói chung đều
được đầu tư nhiều,nhưng tôi vẫn không ấn tượng bẵng ở Mỹ,có lẽ do phong cách La-tinh nên
hay có sự ngẫu hứng chăng.

Thăm khu Boca nổi tiếng,khu phố cổ của dân lao động và là nơi xuất phát của những điệu tango
quyến rũ,cực kỳ ấn tượng.Khu phố cổ không lớn,chỉ vài dãy phố,nhưng những tòa nhà đầy sắc
màu,điệu nhạc tango rộn ràng,những cô gái Argentina tạo dáng tango chụp ảnh với khách du
lịch,những quán cà phê vỉa hè lãng mạn thực sự làm tôi cảm nhận được sự sâu sẵc của nền
văn hóa này,và làm cho chúng tôi vô cùng phấn khích.
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Tháp bút chì nằm ở trung tâm thủ đô,ngọn tháp giống kiến trúc ngọ tháp ở Wasington DC,nơi
đây sẽ diễn ra rất nhiều lễ kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của Argentina trong năm nay,tiện thể
chúng tôi ghé thăm khu phố mua sắm Florida,Buenos Aires với rất nhiều nhà hát(anh Hà ở
TTXVN bảo có 3000 nhà hát,mà nhà hát nào làm ăn cũng có lãi)mới thấy nhu cầu hưởng thụ
văn hoá của người dân nơi đây rất cao.Mỗi nhà hát đều có một chương trình "đinh"để giữ khán
giả.

Tôi đã đến Argentina ngày đầu như thế,hành trình còn rất dài bởi vì chúng tôi còn phải xuống
phía nam của đất nước này,làm việc và sống với họ,Mr Cường nói sẽ đi bằng xe buýt để xem
phong cảnh ,tôi chờ đợi để còn tiếp tục khám phá Argentina.
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