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II. Những điều trông thấy                                                          Lm. Phêrô Trần thế Tuyên 

 

Cuộc sống nơi nầy.. nơi thánh đô Rôma.. có khó khăn như mọi nơi 

 
  Địa hình, địa vật, dân tình: Theo Bách Khoa tự điển toàn thư thì Rôma rộng gần 500 dặm vuông, chia 

thành nội thành và ngoại thành. Nội thành Rôma có 3 triệu dân và dân số toàn Rôma khoảng 4.2 triệu.  

 

 Có 62 triệu người sống trên đất Ý. Trong số nầy có 5.7 triệu là di dân. Trong số di dân nầy có nửa triệu 

người sống bất hợp pháp, thường họ nhập cư bằng đường tàu qua biển Địa Trung Hải. Đương nhiên họ phải 

kiếm sống chui…. dần dà họ cũng sống được nhờ cần cù… Vả lại, có những di dân xem chừng không còn gì để 

mất… nên họ sống bất cần chuyện hợp pháp hay bất hợp pháp. Cảnh sát công an cũng mệt mỏi với chuyện bắt 

bớ hay lưu giữ họ. 

Bách Khoa tự điển toàn 

thư nói có 181 sắc dân 

sống trên đất Ý. Đa số 

là người Á Châu như 

Ấn Độ và Bangladesh, 

cũng có khá nhiều 

người Tàu sống về 

nghề mua bán…Sắc 

dân đông kế tiếp là 

Nam Mỹ và Phi Châu 

và rất nhiều sắc dân từ 

Đông Âu, các nước 

Cộng Sản từ trước. 

 

 Dân Ý sống về nghề nông và trồng trọt hoa mầu như nho…Ý nổi tiếng sản xuất rượu trên thế 

giới…Nhưng có một yếu tố mạnh về kinh tế là khối lượng vàng lưu trữ trong nước thật nhiều…ngoài ra như có 

lần đề cập đến là dân Ý sống trên lượng khách du lịch rất cao, có cả 30 triệu người một năm. Người ta đến Ý 

thăm viếng di tích lịch sử và nhất là hành hương Rôma vì Vatican. Bách khoa tự điển cho biết là bình quân, 

mức thu nhập người Ý là 24 ngàn Euro/năm, so với người Mỹ 33 ngàn Euro/năm. Tuy nhiên số lượng người 

thất nghiệp khá cao ở Ý, hơn 12%. Đây cũng là mối lo không nhỏ của an sinh xã hội. 

 

  

Nhà cửa ở Rôma: Dường như không có nhà riêng 

cho từng gia đình ở Rôma. Tôi muốn nói đến 1 gia 

đình và 1 căn nhà có sân vườn và không gian riêng 

tư như bên Mỹ và nhiều nước khác. Trong toàn 

thành phố, những toà nhà rộng lớn là những dinh 

thự của chính phủ, của công cộng hay của những 

nhà dòng đã có mặt ở đây lâu đời. Còn đại đa số dân 

chúng thì sống trong những căn hộ nằm trong chung 

cư.  

Non più immigrati in Italia! 

Không thêm di dân ở Ý! 

Âm thầm làm chui kiếm sống qua ngày  
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 Một căn hộ, hai hay 3 phòng ngủ, 

có phòng khách nhỏ và nhà bếp… cho 

một gia đình có chỗ sinh sống cũng trị 

giá 300 - 400 ngàn Euro. Một căn nhà ở 

ngoại ô xa xa cũng có giá trên một triệu 

Euro là chuyện thường. Nếu chỉ mướn 

căn hộ 1 phòng ngủ cũng mất 1000 

euro/tháng và nếu hai phòng ngủ, sẽ 

không dưới giá 1300 Euro/ tháng. Nói 

chung, không gian sinh sống khá chật 

chội và giá sinh hoạt cao. Một lít xăng 

cũng phải 1.50 Euro, tức chừng $2/ 

USD/ lít. Thỉnh thoảng đi bộ ngước nhìn 

những căn phòng cá nhân trong những 

toà nhà lớn, tôi cũng thầm khen dân 

Rôma, không biết họ phải làm bao lâu và 

để dành bao lâu để mua căn hộ với giá cao như vậy?  

 

Giao thông vận chuyển: Dù đông dân cư và đường xá cũng không rộng và nhiều cho lắm, nhưng cũng có rất 

nhiều người xử dụng xe hơi. Nhưng đa số là xe loại nhỏ, có khi chỉ 2 chỗ ngồi chật hẹp. Người ta không có chỗ 

đậu xe ở garage hay trong nhà, tất cả đều đậu bên lề đường hay ngay cả trên hè phố. Đông dân, đường hẹp, 

nhiều xe mà không gian nhỏ hẹp nên phải vậy thôi. Phương tiện di chuyển riêng tư cá nhân là xe gắn máy loại 

phân khối lớn. Tôi đoán rằng: những người có xe hơi di chuyển riêng phải có thu nhập khá cao, vì xăng và xe 

đều cao giá. Nghe nói giá 1 chiếc xe gấp một rưỡi so với bên Mỹ, thí dụ chiếc Toyota Camry bên Mỹ 20 ngàn 

đô, bên Ý 30 ngàn euro 

và bên VN phải 50 

ngàn Mỹ kim….  

  

 Đa số dân chúng 

di chuyển bằng những 

phương tiện công cộng: 

rẻ tiền, an toàn và dễ 

dàng…Những phương 

tiện di chuyển công 

cộng thường là xe bus. 

Có rất nhiều tuyến 

đường xe bus… và có 

nhiều xe bus…chỉ mất 

1.50 euro, người ta có 

thể xử dụng phương 

tiện di chuyển công 

cộng trong vòng 100 

phút. Các sinh viên đều 

mua thẻ xe bus trọn  

năm, giá 250 Euro. Họ 

có thể di chuyển thật 

nhiều và rất thoải mái. 

Chung cư cho toàn thành phố Rôma.  

Người ta tận dụng vỉa hè để mở quán ăn. 

Xe Tram 
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  Ngoài xe bus, người ta có thể di chuyển bằng 

metro, tức xe lửa di chuyển dưới lòng đất…rất mau và 

an toàn, tiện dụng. Có hai tuyến đường xe lửa ngầm: 

A và B. Tuyến đường A dành cho trong thành phố và 

tuyến B đi xa hơn ra ngoài thành phố. Trong thành 

phố còn có loại di chuyển công cộng gọi là Tram, tức 

loại xe chạy vừa theo đường rầy bên dưới mà vừa theo 

dây điện bên trên… Cá nhân tôi thích những phương 

tiện di chuyển công cộng…. nhiều khi phải đợi hơi lâu 

một chút, nhưng rẻ tiền và an toàn tiện lợi. 

 

  Làm ăn sinh sống chung quanh thánh đô:  

  

 Nhìn thấy nhiều cách thức làm ăn sinh sống ở Rôma và nhất là chung quanh Vatican, tôi hay nhớ đến câu 

Phúc Âm Thánh Gioan “ Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào!” (Gio.10:10) Hơi quá đáng, nhưng 

không mấy sai là:  

 

 Nhân viên Vatican: Vatican chỉ có 557 công dân gồm (1) 58 hồng y sống trong và ngoài Vatican; (2) 

293 giáo sĩ nhân viên bộ ngoại giao, như Đức Tổng Giám Mục Nguyễn văn Tốt làm sứ thần toà thánh ở Sri 

Lanca từ ngày 9.4.2014; (3) 62 giáo sĩ làm việc cho Vatican; (4) 101 lính thuỵ sĩ và (5) 55 giáo dân… 

 Bên cạnh 557 công dân nhân viên nầy, Vatican còn thuê 3000 công nhân viên chức làm ở bưu điện, 

ngân hàng, viện bảo tàng và hàng trăm ban ngành khác.  

 

 Khách sạn dòng tu: Vô số cơ sở các dòng tu dành cho thuê mướn gọi là Monastery stays. Đây là những 

khách sạn bình dân do các nhà dòng điều hành và lấy giá hạ. Trung bình chừng 70 Euro một ngày. Việt Nam có 

nhà ở của địa phận Phát Diệm, ăn và ở một ngày chỉ có 75 euro với những tiện nghi căn bản. Địa chỉ: Via della 

Pineta Sacchetti, 45, 00167 Roma. đt: 06 663 8826. 

 Nhiều rất nhiều gian hàng đồ phượng tự, ảnh chuỗi hay y phục giáo sĩ: Thường sau khi được công bố 

chính thức làm Giám Mục, các Giám Mục được chọn nầy thường bay sang Rôma ngay để chọn và mua sắm cho 

mình những gì cần thiết cho một Giám Mục Rôma: áo dòng viền,  mão, gậy, nhẫn, áo lễ Giám Mục…. Thường 

một phẩm phục Giám Mục đủ bộ và có giá trị phải mất cả 10 ngàn euro (theo Mancinelli Clero ở đường Borgo Pio cho biết).  

   

Phát Diệm foyer 

Hồng Y, viên chức Vatican 

Xe con cóc, 2 chỗ ngồi,  

dễ luồn lách tìm chỗ đậu 
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Gian hàng ảnh chuỗi hay 

đồ phượng tự: tranh ảnh, 

thánh giá, chén lễ, áo linh 

mục, hình các Giáo 

Hoàng….. Những gian hàng 

nầy không phải do người Ý 

Công Giáo mua bán để giúp 

“thờ phượng kính mến 

Chúa!” Không!  Chủ cửa 

hàng gốc Do Thái, Tàu, hay 

Ấn Dộ, Bangladesh…. Họ 

cũng xưng hô Padre, padre 

(thưa Cha! thưa Cha…) nhưng không chắc họ biết lần chuỗi… Tôi muốn nói đây là những chỗ làm ăn kinh 

doanh trên những mặt hàng Công Giáo. … Nên không phải ta chỉ đến cho  chiên ta được sống, mà phải nói là 

cho cả chiên trong đàn và chiên ngoài đàn đều được sống thoả thuê. Không có Vatican hàng trăm ngàn người 

thất nghiệp! Sự thật là vậy!  

 

 Bán hàng chạy: Người Bangladesh định cư và làm ăn sinh 

sống tại Rôma rất đông. Dường như ngõ ngách nào cũng có người 

cầm dù đem bán hay cầm túi xách đem bán. Họ phải di chuyển chỗ 

các nơi luôn vì luật không cho bán hàng và cảnh sát thường xuyên 

săn đuổi. Người bán hàng chạy bán giá rẻ, tuy nhiên cũng không là 

những sản phẩm có phẩm chất cao.  

 

 Âm nhạc đường phố: Chung quanh Vatican, đặc biệt trên 

những chiếc cầu nối liền hai bờ sống Tiber, có rất nhiều người chơi 

guitar hay những nhạc cụ khác để mời khách qua đường thưởng 

thức và tuỳ hỷ giúp đỡ…. Có những 

pháp sư Ấn Độ làm những trò ảo thuật 

ngồi trên một cột trụ bằng sắt nhỏ và 

niệm thần chú hay suy nghĩ gì đó cả ngày không nhúch nhích. Tôi đã để ý coi họ 

làm thế nào? Thật sự đây chỉ là chuyện loè bịp mắt người. Họ có những mâm sắt 

chắc chắn bên trong… họ 

ngồi bó chân im lặng một 

cách khá thoải mái trên 

những chiếc mâm sắt đó. 

Thanh sắt nhỏ, người ngồi 

dưới cầm nâng người thứ 

hai bên trên cũng chỉ là 

chuyện khéo léo che đậy 

mà thôi. Nếu ai kiên nhẫn 

lân la cà rà vài tiếng đồng 

hồ… cho đến khi họ cần ăn 

hay đi vệ sinh…. Họ sẽ lấy 

một tấp đắp to, trùm cả hai 

người và thu xếp thiết bị 

gọn lại… 

 

Rao bán 
tiếng đàn 

Bán hàng chạy 
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Làm tôi xét mình…… 

 

 Nhìn thấy thánh đô Rôma với nếp sinh hoạt rộn ràng, 

chật chội và chật vật, tôi thấy phải xét mình: 

 

  1/ Được định cư ở các nước như Mỹ, Canada, 

Úc….người dân có nhiều không gian để hít thở thoải mái…. 

Những nước nầy, dù ngay trong thành phố cũng có những công 

viên thoáng mát sạch sẽ và người ta có thể chạy bộ hay vui 

chơi giải trí….. cách bình an, thoải mái. Nhà tôi ở hay nơi tôi 

làm việc cũng rộng rãi và khang trang hơn. …..Có một Cha 

Việt Nam làm tuyên uý quân đội cho Mỹ cấp trung tá… khi về 

hưu, chính phủ cấp cho một căn nhà mà nói thật… căn phòng 

tôi ở học viện Canada ở 

Roma chỉ bằng nhà vệ 

sinh của ngài. Chuyện 

có thật!.... Tôi và nhiều 

người có số may…. Tôi 

có được bao nhiêu phần 

trăm của tấm lòng tri ơn 

Chúa và người khác 

trước những may mắn 

mình có hay tôi tự hào: nhờ tài cán của mình… 

  2/ Cuộc sống nơi nầy, ngay tại thánh đô Roma… cũng nhan 

nhản những cách thức làm ăn sinh sống khá chật vật… Có người bon 

chen vào tới Vatican, mong một chỗ làm vừa có tiếng mà vừa có tiền…. 

có một soeur đã hưu trí khoe rằng: “lúc  trước con làm việc trong 

Vatican….gặp các Đức Hồng Y, Giám Mục và cả Đức Giáo Hoàng rất 

thường xuyên……” Tôi suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống như Mẹ Têrêsa:  

“ Xin làm cây viết chì trong bàn tay Chúa…” Quan trọng không phải là 

gặp Giáo Hoàng, Hồng Y hay các chức sắc cao trong GH… không cần gặp ông lớn, chỉ cần làm việc nhỏ âm 

thầm nhưng lớn công trước mặt Chúa là đủ. 

 

 

  

  

Cuộc sống khó khăn, đủ trò kiếm ăn! 


