
    Kš ức 60 năm đính hôn 1956-2016

   PARIS QUA CÁC NHỊP CẦU SÔNG SEINE 

                               Bài và änh Võ Quang Yến

  Thương anh cởi áo trao tay, 
  Về nhà dối mẹ, gió bay qua cầu.
  Gió bay cầu thấp cầu cao,
  Gió bay cầu nào nói lại mẹ nghe?
                                       Dân ca 

Thành phÓ nào xinh mà không có sông đẹp. Sông nào ÇËp mà không có
cÀu cao. Không có cÀu cao thì làm sao có gió lộng. Không có gió lộng thì làm
sao áo bay ÇÜ®c? Viếng Paris thÜ©ng nghe nói nhiŠu Ç‰n Tháp Eiffel, Nhà th©
ñÙc Bà, ÇÒi Sacré Coeur,...nhÜng là m¶t thi‰u sót l§n n‰u khách không sống
nh»ng bu°i chiŠu rong bÜ§c trong n¡ng Ãm dịu, Çåp lá vàng thu, vÜ®t cÀu trong
gió, la cà thÖ thÄn trÜ§c các quÀy bán sách báo xÜa cÛ  Les bouquinistes  d†c
dòng sông Seine  ở xóm La Tinh, êm ä lÜ®n ngang kinh thành ánh sáng. Một
khúc sông sâu 3,40-5,70m, r¶ng 30-200m, trên m¶t Ç¶ dài 13km, b¡t qua có Ç‰n
37 chi‰c cÀu, trong sÓ Ãy 4 cái cÀu nhÕ b¢ng s¡t xe hÖi không chåy qua ÇÜ®c.
CÀu b¢ng s¡t thì tay vÎn, chÃn song cÛng b¢ng s¡t, nh»ng lÜ§i thành cÀu cÓng hi
‰n nhiŠu l‡ h°ng m¥c sÙc cho m¡c vào bÃt cÙ cái gì.... Nh»ng nhà xây d¿ng cÀu
nh»ng træm næm tru§c ch¡c không dè ngày nay, vào khoäng thÆp niên 2010 thôi,
nh»ng c¥p nhân tình tØ kh¡p th‰ g§i låi cùng nhau m¡c vào nh»ng ° khóa g†i là
ổ khóa ái tình, khóa lại và vứt chìa xuống sông, có ho¥c tên kh¡c hay vi‰t b¢ng
m¿c không phai nhòa, ho¥c hai ch» cái ÇÀu Çôi lÙa, Ç‹ mong hånh phúc tÒn tåi
Ç©i Ç©i....
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         Băm bảy chiếc cầu bắc qua sông
       Chở ngang thành phố bao nỗi lòng!

                    (Nhìn từ nóc Nhà thờ Đức Bà và Tháp Saint-Jacques)

Nh»ng chi‰c cÀu Paris thÆt là thÖ m¶ng, nhÜng n°i danh nhÃt có th‹ là cÀu
Mirabeau nh© bài thÖ bÃt hû cûa Guillaume Apollinaire (1880-1918)  Le pont
Mirabeau  trich tØ tÆp Alcools (1912-1913), trong Ãy nhà thi sï nh§ låi mÓi tình
ÇÙt Çoån v§i n» h†a sï Marie Laurencin. M‡i lÀn låi thæm nhân tình, chàng trai
Çi ngang qua cÀu Mirabeau và nÜ§c chäy tÜ®ng trÜng trong lòng chàng th©i gian
mÓi tình chóng qua, theo quan niŒm lãng mån và tr» tình hÒi Çó.

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne 
La joie venait toujours après la peine....
(Sông Seine nÜ§c chäy dÜ§i cÀu
Mir’beau vÜ§ng vất m¶t bÀu ái ân
N°i vui thÃp thoáng lâng lâng
Luôn trào dÆy sóng sau cÖn đau lòng....)

ñoån ÇÀu cûa bài thÖ xúc cänh sinh tình nÀy ÇÜ®c kh¡c lên bäng Çính vào
ÇÀu cÀu. NhÎp ÇiŒu bài thÖ hÃp dÅn các nhåc sï và nhiŠu lÀn ÇÜ®c trình bày qua
làn nhåc nhÜng có lë gi†ng hát tr» tình ÇÀm Ãm cûa Léo Ferré (1953) ÇÜ®c yêu
thích nhÃt. Ngay ca sï ViŒt Nam nhÜ Kim Khánh cÛng hát bän dÎch cûa Phan
Væn Lai qua ÇiŒu nhåc cûa TrÀn Quang Châu. Ngoài ra, còn có biết bao bản dịch
khác. Tán dÜÖng chi‰c cÀu nÀy không quá Çáng vì cuÓi th‰ k› XIX, nó là chi‰c
cÀu ÇËp nhÃt và l§n nhÃt trên sông Seine. Do T°ng thÓng Sidi Carnot quy‰t ÇÎnh
næm 1893, cÀu dài 173m, cao 15m, r¶ng 20m, ÇÜ®c k  sÜ Paul Rabel d¿ ki‰n vàỹ
hãng Daydé-Pillé xây d¿ng tØ 1893 Ç‰n 1896, theo mÅu m¶t chiêc tàu, phía h»u
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ngån tàu xuôi xuÓng, phía tä ngån tàu ngÜ®c dòng Çi lên. Trên thành cÀu, bÓn
hình  tÜ®ng  phúng  dø  bằng  đồng  cûa  nhà  Çiêu  kh¡c  Jean-Antoine  Injalbert
(1987) trang trí bÓn phía cÀu: Thành phÓ Paris (La Ville de Paris, mÛi tàu, phía
h»u ngån),  Phong phú (L’Abondance,  mÛi  tàu,  phía  tä  ngån),  Hàng häi  (La
Navigation) và ThÜÖng mãi (Le Commerce, Çuôi tàu). Hai phúng dø ª mÛi tàu
nhìn phía sông, hai phúng dø ª Çuôi tàu hÜ§ng vŠ cÀu. NÓi liŠn hai quÆn XV và
XVI, cÀu Mirabeau n¢m ª hå lÜu sông Seine trong thành phÓ Paris. CÀu Çã lÜu
danh Honoré-Gabriel Riquetti, bá tÜ§c Mirabeau (1749-1791), m¶t nhà væn, m¶t
nhà báo, m¶t thám tº, m¶t nhà cách mång, Çã tØng vào sinh ra tº, tØng bÎ tù Çày,
k‰t án tº hình, m¶t đại bi‹u có tài hùng biŒn ª QuÓc h¶i, ch‰t vì bÎ ÇÀu Ç¶c, thi
hài ÇÜ®c ÇÜa vào ÇiŒn Panthéon ba næm trước khi bÎ rút ra vì t¶i ÇÒng lõa v§i
hoàng gia....

  
        L’Abondance Phong phú              La Navigation  Hàng häi      

   
     La Ville de Paris Thành phÓ Paris   Le Commerce ThÜÖng mãi

  Pont Mirabeau
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N‰u cÀu Mirabeau ÇÜ®c nh¡c nhª nhiŠu qua thi ca, m¶t chi‰c cÀu khác
ÇÜ®c nêu lên trong báo chí nh© m¶t kiŒt tác nghŒ thuÆt ÇÒ s¶ : tr†n chi‰c cÀu
Pont Neuf (CÀu M§i) ÇÜ®c bao gói, m¶t hiŒn tÜ®ng phù du chÜa bao gi© thÃy ª
Paris. Ngày 23 tháng chín 1985, m¶t nghŒ sï  Hoa Kÿ quê gÓc Bungari, Christo
Vladimiroff Javacheff, biŒt danh Christo, sinh næm 1935, dùng väi gói chi‰c cÀu
trong hai tuÀn, nh¡m møc Çích phô bày giá trÎ qua š chí dÃu di‰m Ç‹ ti‰t lộ.  Ông
là m¶t nghŒ sï rÃt có ti‰ng th¿c hiŒn ngoài tr©i nhÜ Daniel Buren. Công trình nầy
không phäi là lÀn ÇÀu tiên : ông d¿ng lên Wrapped Coast trên 2,5 km b© bi‹n
cao 26m ª Little Bay bên Úc, næm 1969 ; Wrapped Walk Ways trên 4,5 km
Çu©ng mòn ª Kansas City bên Hoa Kÿ, næm 1977 ; tr†n vËn tòa nhà Reichstag ª
Berlin bên ñÙc, næm 1955. Ông bÜ§c vào ngành tØ nh»ng næm thÆp niên 60,
c¶ng tác v§i bà v® Jeanne-Claude Denat de Guilletron (1935-2009) dùng vải bao
gói nh»ng phong cänh. Thi‰t k‰ nh»ng ÇÒ án ÇÒ s¶ loåi nÀy Çòi hÕi ª nghŒ sï
m¶t óc ti‰p xúc, m¶t mÙc trao Ç°i sÜ phåm sâu ÇÆm vì cÀn phäi thuy‰t phøc các
nhà chÙc trách cÛng nhÜ công chúng tính chÃt nghiêm túc cûa công tác. Ÿ Paris,
Christo Çã phäi kiên quy‰t thÜÖng thuy‰t v§i ông thÎ trÜªng Chirac Ç‹ th¿c hiŒn
m¶t ÇÒ án chÌ  tÓn có 19 triŒu franc lúc Ãy tÜÖng ÇÜÖng v§i 3 triŒu euro bây gi© !
Ông luôn có m¥t trên cÀu Ç‹ ti‰p xúc khán giä. Ngoài cu¶c trao Ç°i quan niŒm,
ông xem cu¶c tri‹n lãm là m¶t hiŒn tÜ®ng xã h¶i, m¶t nÖi Ç‹ g¥p g«, Ç‹ bình
phÄm m¶t tác phÄm có th‹ g®i lên nh»ng câu hÕi gay g¡t nhưng cũng gây ra
nh»ng cuộc bàn cäi thú vÎ. Tôi có ÇÜa m¶t anh bån giáo sÜ bên nhà qua Çi xem
cÀu, không hi‹u š chí cûa nhà nghŒ sï, anh thÓt lên : ‘‘Chao Öi, ai mà có thì gi©
dư dật, tiŠn båc phung phí Ç‹ lo làm nh»ng chuyŒn vô tích sự nÀy ! ’’Tất cả mọi
người không bình đẳng trước mỹ thuật…
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 Pont Neuf

 CÀu M§i thÆt ra là chi‰c cÀu b¢ng Çá xÜa nhÃt Paris, xây d¿ng gi»a hai
thế kỷ XVI và XVII, ÇÜ®c vua Henri III duyŒt y næm 1577, bà Hoàng Thái hÆu
Catherine de Médicis Ç¥t viên Çá ÇÀu tiên næm 1578 và hoàn tÃt næm 1606 dÜ§i
triŠu vua Henri IV. Đây là chi‰c cÀu Ç¶c nhÃt 238 m nÓi liŠn hai h»u ngån và tä
ngån sông Seine, ª gi»a Ç¥t lên ÇÀu mút nam Çäo Cité, trên cao Square du Vert-
Galant (Ti‹u công viên Chàng trai Phong tình). Nó ÇÜ®c g†i là m§i  vì vua Henri
IV không cho xây nhà ª trên cÀu, tuy vÅn gi»  hÀm ª dÜ§i,  låi có lŠ ÇÜ©ng cho
khách b¶ hành, nh»ng ban công bán kính trên m‡i trø cÀu cho nh»ng th® thû
công bày hàng. D†c các mái dua, s¡p hàng 385 m¥t nå lÓ bÎch  mascaron cûa
Germain Pilon. Gi»a cÀu m¶t hình tÜ®ng Henri IV cªi ng¿a. TÜ®ng nÀy thay th‰
nhiŠu tÜ®ng trÜ§c, do nhà Çiêu kh¡c François Frédéric Lemoi chåm tr°, ÇÜ®c
d¿ng lên næm 1818, trong mình chÜa d¿ng 26 huy chÜÖng, ba công trình cûa
Henri IV và giÃy da tÜ©ng thuÆt bu°i khánh thành tÜ®ng, hiŒn nay ÇÜ®c Çem vào
cất giữ ª Sª lÜu tr» quÓc gia ViŒn bäo tàng lÎch sº Pháp. Quá khÙ lao Çao cûa
hình tÜ®ng Henri IV ch¡c không xáo Ç¶ng chi‰c cÀu b¢ng công trình bao gói v§i
4 vån met vuông väi polyamid chÎu l»a, chÎu nÜ§c màu Çá Paris th¿c hiŒn ª nhà
máy Walrave tåi Armentière và 11 km dây thØng. Công trình không có quyŠn
làm bi‰n chÃt cÃu tåo cÀu, xáo l¶n hoåt Ç¶ng xe c¶, tàu bè, khách b¶ hành, vÆy
ngÜ©i hành s¿ cÀn phäi có m¶t thÄm quyŠn vŠ ki‰n trúc cÛng nhÜ d¿ án mÏ
thuÆt. ñ‹ th¿c hiŒn, Christo và Gérard Moulin, k› sÜ trÜªng, huy Ç¶ng m¶t l¿c
lÜ®ng hÖn 200 công nhân, m¶t chøc xí nghiŒp, m¶t træm chuyên gia dÜ§i quyŠn
m¶t chøc k› sÜ. Công viŒc bên ngoài thành cÀu và dÜ§i sông nguy hi‹m, h† phäi
m©i nh»ng nhân viên miŠn núi tØ Chamonix vŠ và nh»ng th® l¥n quen làm viŒc
dÜ§i nÜ§c. Ngoài ra m¶t træm sinh viên ÇÜ®c thuê ÇÙng giäng cho công chúng
kÏ thuÆt, k‰ sách và nh»ng š ÇÎnh cûa Christo. Và m¶t cuÓn phim toàn k‰ hoåch
phù du Çã ÇÜ®c quây và ph° bi‰n.
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                                                    Pont des Arts

      
N‰u chi‰c CÀu M§i xây b¢ng bê tông, lÜ§i cÀu bao quanh hình tu®ng

Henri IV là b¢ng s¡t và, nhÜ trên Çã thÃy, nh»ng ° khóa Çã ÇÜ®c các c¥p nhân
tình g¡ng vào làm k› niŒm. NhÜng ª Çây chÜa có nhiŠu, cÀu có nhiŠu nhÃt n¢m
k‰ cånh là Pont des Arts (CÀu các NghŒ thuÆt - ÇiŒn Louvre ª ÇÀu cÀu có Sân
Vuôn, hÒi trÜ§c mang tên ñiŒn các NghŒ thuÆt), nh»ng ° khóa chÒng chÃt lên
nhau và toàn th‹ m‡i lÜ§i cầu có th‹ n¥ng lên h¢ng tÃn nên m¶t lÜ§i Çã có lÀn bÎ
gäy và tòa ÇÓc lš Çã có biŒn pháp hûy bÕ ! Mùa xuân 2014, tr†ng lÜ®ng các °
khóa toàn cÀu u§c Çoán có th‹ Çåt Ç‰n 40-90 tÃn ! ñÃy là chÜa tính tr†ng lÜ®ng
chìa khóa thÜ©ng ÇÜ®c vứt xuÓng sông Ç‹ hi v†ng ° khóa không bao gi© ÇÜ®c
mª ra. Họ quên là cº chÌ tÜªng là vô håi nÀy Çã phá hÜ chân cÀu nhÜ ª Ponte
Vecchio (Firenze) hay Ponte dell’Acadelmia (Venezia) bên Ý và, trong trÜ©ng
h®p Paris, gây ô nhiÍm cho dòng sông Seine mà chính quyŠn tìm m†i cách Ç‹
tÄy u‰. Chính ngay ° khóa cÛng Ç¥t vÃn ÇŠ : ngoài chuyŒn n¥ng cân có th‹ làm
søp cÀu, phÜÖng diŒn mỹ h†c cÀn phäi xét låi vì n¢m ª trung tâm thành phÓ, cÀu
låi nÓi liŠn hai công trình quan tr†ng là ÇiŒn Louvre và ViŒn Hàn Lâm. Một dạo
tòa ÇÓc lš chÌ khuyën chÙ chÜa cÃm, trai trÈ tÙ xÙ vÅn ti‰p tøc låi g¡n ° khóa, có
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khi hôn nhau (có th‹ còn thŠ thÓt) trÜ§c khi làm m¶t cº chÌ Ç‹ Ç©i. NgÜ®c låi,
m¶t dåo nhiŠu ° khoá bÎ mª tháo mÃt (trØ nh»ng ° khó mª), nhiŠu lÀn nhiŠu
mång lÜ§i bÎ cæt lÃy Çi mà không ai hay, trØ m¶t lÀn nhà tåo hình  Loris Gréaud
thú nhÆn Çã Çánh c¡p 130 kg cho nÃu luyŒn trong m¶t møc Çích nghŒ thuÆt. Có
nhiŠu ngÜ©i hoàn toàn chÓng chuyŒn g¡ng ° khóa nhÜ Lisa Anselmo và Lisa
Taylor Huff, m¶t cô ngÜ©i Hoa Kÿ, m¶t cô lai Pháp MÏ, ÇÎnh cÜ ª Paris, dÃn
mình trong m¶t cu¶c vÆn Ç¶ng ‘’No love locks ‘’, bän ki‰n nghÎ thu ÇÜ®c nhiŠu
ngàn ch» kš. Bài báo ‘’Chers touristes, libérez votre amour  ’’ (Các khách du
lÎch thân m‰n, häy giäi phóng tình duyên cûa các bån,) cûa Lisa Anselmo trong
blog cûa cô rÃt ÇÜ®c hoan nghênh. Rút cuộc ngày 01 tháng sáu năm 2015, tòa
đốc lý cho tháo hết khoảng 700.000 ổ khóa thay vào những tấm gương vô hồn
làm bận lòng những cặp tình duyên lãng mạn!

   

   
    Pont de l’Archevêché

Nguyên gÓc tøc g¡ng ° khóa không ÇÜ®c bi‰t rõ ràng. NgÜ©i ta tin nó bắt
nguÒn tØ ñông Âu vào khoäng các thÆp niên 80-90, sau Çó tràn qua Tây Âu bắt
ÇÀu tØ nh»ng næm 2000. CÛng có giä thuy‰t cho tøc khªi xÜ§ng ª Pécs bên nÜ§c
Hung trên chi‰c cÀu nÓi liŠn hai nhà th© Công giáo và HÒi giáo, hay ª Kohl bên
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nÜ§c ñÙc trên cÀu Hohenzollern vÜ®t sông Rhein. N‰u tin vào bài thÖ Molitva
za ljubac (CÀu nguyŒn cho ái tình) cûa n» sï có ti‰ng Desanka Maksimlovic thì
tøc ra Ç©i tØ ÇŒ nhÃt th‰ chi‰n trên cÀu Mosi Ljubavi. Bên Trung Quốc nh»ng
c¥p v® chÒng m§i cÜ§i có lŒ Çem nhau lên g¡ng ° khóa trên ÇÌnh các núi thiêng
Ç‹ cÀu mong hånh phúc trong tÜÖng lai. Ngày nay tøc g¡ng ° khóa lan tràn kh¡p
nÖi : ñài Loan, Hàn QuÓc, Singapor, Nga, Angeri,...Trên Pont des Arts, chính
tôi cÛng có nhÆn thÃy và tinh š låi chøp änh, nh»ng ° khóa ÇÀu tiên b¡t ÇÀu xuÃt
hiŒn vào khoäng 2008 nhÜng rÃt ít, chÌ vài næm sau nÀy phong trào m§i bùng nª.
Ngày nay, hiŒn tÜ®ng trª thành m¶t kÿ dÎ du lÎch. Có ngÜ©i chÌ tò mò Çi xem, có
Çám dân trÈ låi làm m¶t viŒc gÀn nhÜ b°n phÆn dÍ th¿c hiŒn, một cử chỉ kỷ niệm
tương ÇÓi rÈ tiŠn (m¶t ° khóa bán næm nay ª ÇÀu cÀu 5 euro, công ông th® kh¡c
ngÒi cånh chân tÜ®ng Henri IV ch¡c cÛng ch£ng bao læm). ñ‹ Çánh dÃu m¶t tøc
lŒ hiŒn Çåi, m¶t sinh viên Õ Paris cho Çæng lên mång 4 vån änh ° khóa, bäo là Ç‹
dÍ thÃy và nhÆn diŒn ! Tình c©, Pont des Arts, chi‰c cÀu kim loåi ÇÀu tiên ª
Paris, xây cÃt gi»a 1801 và 1804 theo ÇŠ nghÎ cûa T°ng tài Napoléon Bonaparte,
bây gi©  trª  nên  có  ti‰ng.  Qua th¿c  hiŒn  cûa  hai  k›  sÜ  Louis-Alexandre  de
Cessart và Jacques Vincent de Lacroix Dillon, nguyên là m¶t cÀu treo có cây, có
hoa có gh‰ ngÒi ng¡m cänh. Sau khi bÎ hÜ hÕng, bÎ tháo Çi, cÀu ÇÜ®c xây låi
nh»ng næm 1981-1984 theo ÇÒ án cûa Louis Aretche, y hŒt nhÜ cÛ, chÌ rút ng¡n
lai hai vài. ThÖ m¶ng, lãng mån, cÀu Çã Çi vào væn (ch£ng hån  La marche à
L’Etoile  cûa Vercors), nhåc (ch£ng hån Le Vent v§i Georges Brassens hay La
Seine v§i Vanessa Paradis), phim (ch£ng hån Boudu sauvé des eaux, ai cÛng còn
nh§ màn Michel Simon toan nhäy tØ thành cÀu t¿ tº !)....

                  
                         Nón lá qua cầu che gió lộng
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                            Áo dài tha thướt dọc bờ sông 

Ÿ Paris, ngày nay phÀn l§n các cÀu trên sông Seine có lÜ§i s¡t ÇŠu có °
khóa g¡ng vào. Ngoài  chiếc cÀu m§i Léopold Sédar-Senghor (1999) b¢ng s¡t
m¶t vài Ç¶c nhÃt, Çáng Ç‹ š là Pont de l’Archevêché (CÀu Tòa Giám møc) vì
cÀu n¢m cånh tòa Giám møc sau lÜng nhà th© ñÙc Bà. Tòa Giám møc Çã bÎ phá
hu› trong nh»ng ngày chÓng Giáo h¶i 14-15.02.1831 nhÜng tên cÀu vÅn tÒn tåi.
ñÜ®c k› sÜ Piouard xây cÃt ba næm trÜ§c, dÜ§i triŠu vua Charles IX, cÀu nÀy nÓi
liŠn hai quÆn IV và V ª Paris, là nhÕ nhÃt, dài 68 m, r¶ng 11 m, Ç¥c biŒt có
nh»ng vài rÃt hËp khó khæn cho thuyŠn bè nhÜng mặc dÀu kêu ca vÅn không
ÇÜ®c sºa ch»a. Phong cänh cÀu rÃt ÇËp, dÜ§i sông Seine có Bateaux Mouches
qua låi, Ç¢ng sau n°i bÆt nhà th© ñÙc Bà Ç¥c trÜng cûa thành phÓ Paris nên
nhiŠu phim änh, nhÃt là Hoa Kÿ, thÜ©ng có m¶t màn quây ª Çây (ch£ng hån
Arsène Lupin cûa Jean-Paul Salomé,  Agathe Cléry cûa Etienne Chatiliez,  Duo
d’escrocs v§i  Pierce Brosnan và Emma Thompson,...  ).  M¶t  chuyŒn nghiêm
chÌnh là hŒ thÓng ° khóa g¡ng vào lÜ§i cÀu, Ç¥c biŒt ª Pont de l’Archevêché,
ÇÜ®c m¶t nhà toán h†c, Giáo sÜ Cédric Villani, Giám ÇÓc ViŒn Toán h†c Henri
Poincaré Paris, Çoåt Médaille Fields næm 2012 cùng v§i Giáo sÜ Ngô Bäo Châu,
Çã tØng låi khäo sát tåi cÀu, suy luÆn vŠ mặt trång thái h‡n Ç¶n : cách g¡ng °
khoá, cách s¡p Ç¥t các ° khóa, nh»ng l° h°ng gi»a các ° khoá ....trong khuôn
khổ m¶t cu¶c khäo cÙu vŠ nh»ng phÜÖng trình Ç¶ng l¿c h†c. Trong vÛ trø, phÄm
chÃt næng l¿c thoái bi‰n Ç‰n m¶t trång thái h‡n Ç¶n tÓi Ça. Trong bÀu khí, nh»ng
phân tº cÛng phân tán h‡n Ç¶n và h‰t còn khä næng tìm låi trÆt t¿: hiŒn tÜ®ng
thoái bi‰n næng lÜ®ng, g†i là  entropi, tæng gia. Cédric Vilani khäo cÙu tÓc Ç¶
s¿ tæng gia nÀy....

9



Rút cu¶c không ai dè nh»ng chi‰c cÀu xây cÃt trên sông Seine mÃy træm
næm trÜ§c, liên h®p v§i m¶t phong trào g¡ng ° khóa ái tình lên thành cÀu b°ng
nhiên phÆt  khªi,  låi  ÇÜa  ÇÜ©ng Ç‰n m¶t  cu¶c khäo  cÙu nhiŒt  Ç¶ng l¿c  h†c
nghiêm trang trong viŒn Toán h†c Paris!

                 Thành Xô mùa xuân 2016     
                      Mừng Tết Đinh Dậu - 2017

Phụ lục 1

   

    Dòng sông Seine nước xanh như ngọc
        Lái thuyền tình về tận nơi mô ?

 (Nhìn từ máy trực thăng hôm lễ Quốc khánh 14.07.2015,
        Ảnh lấy từ buổi tiếp phát trên đài truyền hình)
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Phụ lục 2                              Le pont Mirabeau

Bản dịch Lý Lãng Nhân   Bản dịch Tế Hanh
Cầu Mỵ La   Dưới cầu Miarabô chảy qua sông Xen
Cầu Mỵ-La sông Sen nước chảy   Và tình ta nữa
Dĩ vãng như tình chẳng trở về   Có nên nhớ lại không em
Nhắc chi nữa cũng thừa lệ ước   Sau nỗi đau là nỗi vui êm đềm
Ngày vui đâu đến trước thương đau   Giờ đã điểm, đêm đã tới

  Ngày đi qua, tôi ở lại

Bản dịch Phạm Bá Chiểu   Bản dịch Ddh
Cẩu Mirabeau   Dưới cầu Mirabeau
Dưới chân cầu Mirabeau   Tình ta trôi với lững lờ sông Seine   
Dòng sông Sein trôi chảy   Mang cả mối tình ta
Có cần anh nhớ chăng em      Bên bờ ta gọi mãi   
Niềm vui ắt đến ưu phiền ắt xua    Tình thiên thu để lại
    Nỗi đau không bến bờ

  Mối tình tự ngày xưa
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