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Trở lại Việt Nam sau hai tháng Mỹ du, mơ 
ước ñã thành sự thật. ðúng 60 ngày ñầy ắp kỷ 
niệm. Tôi ghi lại ñể ñánh dấu khoảng thời gian 
quý giá khó có ñược này, ñể cảm ơn bạn bè ñã 
hết lòng giúp ñỡ, trong thời gian chúng tôi ở 
Mỹ, cho chuyến Mỹ du hy hữu thêm những kỷ 
niệm thú vị khó quên.  

ðến Mỹ hôm nay, hôm sau vợ chồng Hà 
Văn Trung ñưa ñi "hành quân" Las Vegas 
(Bang Nevada) ba ngày liền. Mất 3 giờ 30’ lái 
xe. Vào khách sạn nghỉ ngơi chốc lát, Trung 
lấy xe, ñánh một vòng kinh ñô cờ bạc Las 
Vegas rồi rủ nhau ñi ăn trưa ở phố Tàu. 

Buổi chiều cùng nhau xâm nhập khu phố 
chính. Lướt qua khu Casino giải trí lớn nhất 

của Las Vegas (Paris, Bally, Bellagio, 

Venetian, Mandalay Bay, Luxor…). Nơi ñây, 
những con bạc ñang “cần cù làm việc” với 
những chiếc máy ñánh bạc hoạt ñộng lào xào, 
có người ñang căng thẳng, nhưng cũng có 
người ñang hưng phấn cười reo. 

Khu Casino rộng thênh thang, máy ñánh 
bạc ñủ loại dàn trải ngay hàng thẳng lối và 
nhiều hàng hàng lớp lớp không ñếm hết; máy 

ñiều hòa hoạt ñộng khắp nơi mát rượi, dưới 
chân thảm hoa trải khắp lối ñi và ra ñến cả hành 
lang.  

ði qua những cửa hàng tiêu dùng và thời 
trang sang trọng, nhìn giá tiền của vài mặt hàng 
là thấy ngay “sức khỏe” của mình yếu ñuối như 
thế nào (!). 

Nhìn lên không trung, trời hoàng hôn Las 
Vegas thật tuyệt vời, trời hoàng hôn mà bầu 
trời vẫn còn trong veo, xanh thẩm, ngôi Sao 
Hôm nhấp nháy, ánh mặt trời yếu ớt còn lưu 
luyến ngày dài, mây trời mỏng, lãng ñãng chấm 
phá vài mảng ñơn sơ gợi cho mình một cảm 
giác chẳng vội vàng chi ñể trở về nhà, mặc dù 
những nơi khuất, thiếu ánh ñèn ñêm có thể 
không nhìn rõ mặt nhau. Nhưng khi hỏi ra mới 
biết, cảnh tượng hoàng hôn lãng mạn ñẹp như 
mơ ñó là “cảnh giả”, mà các nhà thiết kế và 
dàn dựng tài ba ñã làm cho chúng ta có cảm 
giác bầu trời thinh không cao lồng lộng. 

ði lên tầng trên, quá ñỗi ngạc nhiên khi 
thấy một dải nước trong xanh sâu thăm thẳm, 
chảy quanh co khu phố hẹp không khác gì cảnh 
một khu phố nhỏ của thành phố Venise ở Ý. Có 
vài con thuyền chở những cặp uyên ương lững 
thững chèo quanh dòng sông nhân tạo ñể nghe 
những người chèo thuyền ca những khúc hát ân 
tình. 

Chúng tôi ñi qua dưới tháp Eiffel, những 
cửa hàng sang trọng của Mandalay Place; ñi 
sâu vào bên trong Kim Tự Tháp Ai Cập, thấy 
có Tháp Bút, có tượng Nhân Sư, có tượng thần 
Ai Cập. Bên trong Kim Tư Tháp là những 
phòng khách sạn cho thuê. Những công trình 
trên ñược thu nhỏ theo một tỷ lệ hữu dụng. 

ðúng 20giờ, chúng tôi tập trung ở Công 
Viên Nhạc Nước Bellagio xem biểu diễn. 
Những tia nước tập trung từng ñợt uốn éo mềm 
mại theo tiếng nhạc xem thật ngoạn mục. 

Ngày hôm sau chúng tôi về thăm khu phố 
Las Vegas cổ. Khu phố cổ vẫn còn giữ nguyên, 
dành hẳn một con ñường ñi bộ về ban ñêm rất 
nhộn nhịp, phần nhiều là trai thanh gái lịch cặp 
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tay nhau dạo phố xem các trò mua vui miễn phí 
diễn trên ñường, có cả những người ñóng giả 
các tài tử cinéma, hay những siêu nhân trong 
phim ảnh, hoặc những ca sĩ nổi tiếng ñể du 
khách ñứng kê vào chụp hình chung và cho 
tiền. 

ði xem thêm các show ngoài trời như show 
núi lửa Mirage, hải chiến Treasure Island, xem 
những buổi trình diễn trong rạp như show 
Jubilee ở casino Bally do cả trăm “cô gái nghèo 
hà tiện vải” chỉ khoe mình một nửa, hoặc như 
show Crazy's Girls trong casino Riviera. 

Vé vào cửa các shows này rất ñắt, nhưng 
ñừng lo, vì chỉ mới xem dàn dựng sân khấu 
thôi, cũng ñủ ñáng ñồng tiền bát gạo rồi. Hôm 
chúng tôi ñi xem, tuồng tàu Titanic bị ñắm, và 
một tuồng cổ Cléopâtre, thật hoành tráng, lộng 
lẫy, mọi tình huống xảy ra trông như thật. 

Về lại Bernardino, hôm sau ñi Universal 
Studio của Hollywood, xem hàng chục phim 
trường; ñi qua vùng ñầy khủng long ăn thịt 
ñang xâu xé toa xe ñầy hành khách thật sống 
ñộng; chúng tôi qua vùng ñộng ñất có núi lửa 
phun trào, tàn lửa tung tóe ñầy nguy hiểm, xe 
chở mình ñi lắc lư như muốn rơi xuống vực; ñi 
qua vùng ñang bị mưa lũ, nước trên khe núi ñổ 
xuống ngập cả ñường; xem các shows nguy 
hiểm như Cướp Biển của những Cascaders 
ñóng như thật rất ngoạn mục. 

Một hôm khác, Anh chị Ngọc-Bích mời vợ 
chồng Hai Lúa và anh chị Trung ñi Casino gần 
Los Angeles, tập cho thử thời vận tại ñây, vợ 

chồng Hai Lúa ñược khuyến khích làm thẻ hội 
viên của Casino này ñể nhận quà lưu niệm, rồi 
cùng nhau ăn cơm buffet chiều tại ñây, ít có nơi 
nào thức ăn ngon và phong phú như ở nơi này. 

Những ngày ñầu tiên ở Mỹ, Trung ñã theo 
sát lịch trình mà hai chúng tôi ñã “dày công” 
sửa ñổi, thêm bớt cho phù hợp cả ba bên bốn 
bề, phù hợp cho cả bạn cũ bạn mới bên này bên 
kia, phù hợp với ngày hội “50 Năm Tốt Nghiệp 
khóa I-KS.CC/ðC1958-1962 (April 10/2012), 
phù hợp với ngày “Nhớ Huế Hải Ngoại” (May 

21-25/2012), phù hợp với lịch di chuyển từ nơi 
này ñến nơi kia, từ tiểu bang này ñến tiểu bang 
kia, từ thành phố này ñến thành phố khác, từ 
Nam lên Bắc rồi từ Tây sang ðông, thế nào ñể 
thuận lợi nhất, nghĩa là các ñoạn ñường ngắn 
nhất, ít tốn kém thời gian và tiền bạc nhất, mua 

ñược máy bay giá rẻ, mà không trở về ñường 
cũ cho ñến khi về lại Việt Nam. Một bài toán 
mà nghiệm số chứa rất nhiều thông số phải 
ñược giải trước. 

Phải nói Hà Văn Trung có công rất lớn 
trong việc lập lịch trình này, ñược hoạch ñịnh 
rất sát sao và hoàn hảo ñến ñộ không chèn thêm 
ñược một mục nào vào nữa trong 60 ngày. 
Cũng vì vậy mà ñã tạo ra nhiều hiểu lầm, 
những trách móc, sự mếch lòng của nhiều bà 
con bạn bè mời mọc thăm viếng khi biết vợ 
chồng Hai Lúa ñang có mặt ở Mỹ mà mình 
không thể ñáp ứng ñược. 

Kỷ niệm ngày tốt nghiệp April 10 / 1962 
của khóa I.KSCC/DC ñược ñánh dấu bằng một 
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bữa tiệc thân mật “50 Mươi Năm Hội Ngộ” tại 
nhà hàng Paradise Seafood ở thành phố 
Westminster (Little Saigon) thuộc miền Nam 
California. ðối với các phu nhân, buổi tiệc này 
thật là ñáng nhớ, có thể nói ñây là dịp hiếm có 
ñầu tiên và có thể là dịp cuối cùng các phu 
nhân (ngoại thất tuần) họp mặt ñông ñủ nhất 
thăm viếng hỏi han nhau.  

Sự hiện diện của các ông bà: Phạm Lương 
An, Hà Văn Trung, ðào Hữu Dinh, Võ Hùng, 
Lương Ngọc Mai, Hoàng Như Ngọc, Tô Hữu 
Quỵ, Mai Thanh Toàn, Nguyễn Thanh Toàn và 
bạn Lý Bình ñã chiếm tỉ lệ ưu thế nhân số của 
khóa I này.  

Các bạn Khương Hùng Chấn, Nguyễn 
Hạnh, Huỳnh Minh Nguyện và Mai Kiết Hưng 
ñều do bận việc riêng hoặc không thu xếp ñược 
việc gia ñình, hay như các bạn Vũ Kim Chu, 
Nguyễn Văn ðộ, Nguyễn ðình Viễn ở các tiểu 
bang khác do sức khỏe không cho phép ñi xa 
nên ñã không ñến tham dự bữa tiệc thân mật 
“50 Mươi Năm Hội Ngộ”, và cuối cùng các bạn 
Trần Nhị Khánh, Lưu Ngọc Thuận và Trịnh 
Ngọc Răng ñã mất trước ñó một vài năm. 

Tạm biệt anh chị Trung ñi San Diego: Anh 
chị Trung ñưa vợ 
chồng Hai Lúa về ở 
lại nhà Ngọc Cầm 
bạn của Nga, gặp 
lại bạn bè cũ ở gần 
quanh ñây, và như 
ñã hẹn trước là 
cùng nhau ăn một 
bữa cơm hội ngộ 
với các món Huế 
truyền thống do các 
bạn làm mang tới. 

Ngày hôm sau 
anh Tâm (phu quân 

của bạn Trâm Anh) cho ñi xem thành phố biển 
nổi tiếng ở ñây, thật ñẹp; viếng Bảo Tàng Hàng 
Không Mẫu Hạm Midway; xem vườn xương 
rồng cổ; xem vườn hồng và công viên Bảo 

Tàng Khoa Học San Diego, nhưng rất tiếc là 
không xem ñược vườn thú lớn nhất nước Mỹ vì 
không còn thời gian. Sáng hôm sau, hai cặp 
Nga-Quỵ, Như Ngoạn-Hào cùng gia ñình Ngọc 
Tấn-Lương Chi bay lên thành phố Seattle thuộc 
tiểu bang Washington. Trên ñường ra sân bay, 
"tài xế" Nguyễn Văn Pháp cho xe lượn quanh 
một vòng bờ biển ñẹp, anh Pháp khúc chiết dẫn 
giải lịch sử, ñịa lý của vịnh hải quân San Diego 
thật rõ ràng. 

Tại Seattle, Anh Lương Chi (NgọcTấn phu 

quân) ñã ñưa ñi tham quan những nơi trọng 
ñiểm của thành phố Seattle như: chợ Public 
Market; khu phố cổ và khu phố mới 
(Downtown) của Seattle. ðường sá ở ñây dốc 
ngang dốc dọc, tay lái yếu là chùn bước; thăm 
Trung Tâm Khoa Học Thái Bình Dương 
(Pacific Science Center); thăm Show Room của 
hãng Boeing “The Museum of Flight Seattle”; 
lên thăm tháp tiêu biểu cao 520 feet (180m) của 
thành phố Seattle (Viewing Of Deck Ticrets); 
thăm bờ vịnh Victoria; thăm núi tuyết lưu niên 
có bề dày 2-3 mét (The Summit, tại 

Snoqualmie), vào thăm sòng bạc "Snoqualmie 
Casino" của thành phố và ăn trưa tại ñó. Chiều 

thăm Công viên Thác 
Snoqualmie; ñi xem 
vận hành ñóng mở cửa 
ñập Hiram 
M.Chittenden Locks 
và vườn thực vật 
CarlS. English 
Jr.Botanical Gardens, 
ñầy hoa thơm và cỏ lạ. 

Thú vị nhất là ñi 
dự Festival Hoa Tulip 
của người Hòa Lan tại 
ngoại ô Seattle. Những 
cánh ñồng hoa Tulip 

ngút ngàn, nở rộ muôn màu mà mình chưa bao 
giờ ñược trông thấy, nghe ñâu người ta không 
cần bán hoa mà sẽ xuất khẩu củ hoa ñi bán 
khắp thế giới. 

TRANG 98 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cặp Nga-Quỵ chia tay gia ñình Tấn-Chi, ñể 
ñi Massachusetts lưu trú 20 ngày. Ở ñây Nga 
có bà chị ruột và năm ñứa cháu. 

Ở ñây chúng tôi ñược ñi thăm các trường 
ðại Học nổi tiếng như Harvard, MIT 
(Massachusetts Instituve Technology); thư viện 
John F.Kenedy, ñi phố cổ, phố mới của thành 
phố Boston. 

Các cháu thuê xe microbus cùng ñại gia 
ñình ñi thăm thành phố nổi tiếng thế giới New 
York, ở ñây có Phố Wall vô cùng sôi ñộng, 
nhộn nhịp, chính khu phố này thường làm cho 
những ñồng Dollars "ấm lạnh" mỗi ngày. New 
York sinh hoạt liên tục 24 giờ mỗi ngày nên 
còn ñược mệnh danh là “thành phố không 
ngủ”. Thành phố New York rộng, tìm nơi 
parking khó khăn, nên chúng tôi tất cả phải lên 
xe Tourbus ñi vòng quanh thăm Thành Phố; 
xem phố cổ, phố mới với những tòa nhà chọc 
trời sang trọng, bóng ñổ che khuất những con 
ñường cổ chật hẹp, xe qua tòa nhà Liên Hiệp 
Quốc có hàng trăm cột treo cờ các quốc gia hội 
viên. Hôm ñó trời rất lạnh và khô, lại gió nhiều 
nên không tiện cho người già ra thăm tượng Nữ 
Thần Tự Do ñược. “Khu phố Thời Gian” (Time 

Square) là nơi dành cho người ñi bộ ñông ñúc 
nhộn nhịp hơn hết, nơi ñây hằng năm cứ ñến 
ñêm giao thừa người ta tụ tập chờ ñợi “quả cầu 
thời gian” rơi xuống ñúng 24 giờ khuya ñể bắt 
ñầu kể sang Năm Mới. 

Tháp ðôi nay không còn nữa, chỉ còn lại 
hầm móng sâu làm nơi ñặt bia ghi danh sách 
của hơn 3000 nạn nhân, ghi dấu thảm họa 
khủng bố September 11 / 2001.  
 Chiều ñó ñi thẳng về Thủ ðô Washington 
DC chúng tôi ñã ghé qua khu phố Eden ở 
Virginia của người Việt Nam (như dạng khu 

phố Litle Saigon, Orange County ở Santa Ana 

của California),  
 Ở Washington DC, phải dùng xe Tourbus 
mới ñi tham quan ñược khắp Thủ ðô Hoa Kỳ: 
Nơi ñây là Tháp Bút cao ngất; nơi kia là ga xe 
lửa cổ ñồ sộ lâu ñời; ñiện Capital uy nghi vượt 

hẳn lên ngọn cây xanh ghé vào chụp vài tấm 
ảnh với ñiện Capital làm lưu niệm; ñây là 
"Tổng Cục Khắc Và In Bạc" (Bureau Of 

Engraving And Printing) xây dựng từ 1862 ñến 
nay ñã 150 năm, thăm khu lưu niệm nhà vòm 
ñặt tượng Tổng Thống thứ 13 của nước Mỹ là 
Thomas Jefferson, ông cũng chính là tác giả bài 
“Tuyên Ngôn ðộc LậP” công bố vào năm 
1776. 
 Sau cùng trên ñường về, chúng tôi ghé 
thăm “Bức Tường ðá ðen” bóng loáng làm bia 
lưu niệm ghi tên 58.000 quân nhân Mỹ tử trận 
trong cuộc chiến tranh Việt Nam, ñã làm nổi 
bật các vấn nạn của kiếp nhân sinh các thanh 
niên Mỹ thời ñó: “Chúng ta từ ñâu ñến?”; 

“chúng ta làm gì?” và “chúng ta ñi về ñâu?” 

mà phim “Forest Gump” ñã ñề cập ñến chi tiết 
một cách xuất sắc. 
 Khi ai ñứng ñối diện với bia lưu niệm này 
thì ảnh của mình sẽ hiện lên trên bức tường 
ñen, như thần thức người sống và người chết 
hòa nhập vào nhau...  
 Sau 20 ngày ở lại Massachusetts, Vợ chồng 
Hai Lúa trở về Los Angeles, ñược anh Phạm 
Lương An ñón tại sân bay Los Angeles, mời về 
nhà ở. Khi về ñến nhà ñúng 0:30’ giờ khuya. 
Chị Diệp (Phạm Lương An nhu phân) ñã chuẩn 
bị một nồi cháo gà hầm với hạt sen. 

Sáng hôm sau, theo chương trình An-Diệp 
ñã sắp sẵn, ñưa chúng tôi ñi thăm Trung Tâm 
Getty (Getty Center). Khu bảo tàng tổng hợp 
do tỷ phú J. Paul Getty sáng lập. Bảo tàng này 
ñược xây dựng từ 1954, rồi phát triển mở rộng 
cho ñến năm 1974, theo di chúc của ông, ñã mở 
cửa cho công chúng vào xem "Trung Tâm 
Getty" này từ năm 1997. Bên trong các tòa nhà 
ñồ sộ của Trung Tâm Getty trưng bày các tranh 
tượng cổ trên khắp thế giới, nhưng phần nhiều 
thuộc các nước ở Châu Âu.  

Mới chỉ ñi xem tranh và tượng ñã mất cả 
nửa ngày rồi. Dọc theo ñại lộ chính có những 
tượng ñài các loài khủng long bằng ñồng của 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANG 99 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

thời kỷ nguyên Jurasic, có con dài ñến 10m và 
cao ñến 3-4m.  

Chúng tôi ñi men theo bờ biển ñể ñến thăm 
cầu tàu nổi tiếng và cũng là cảng thuyền buồm 
(Yatch) Santa Monica, nơi ñây là khu thể thao 
câu cá và chèo thuyền.  

Anh An cũng cho ñi xem “Con ðường 
Danh Vọng” của Hollywood mang ñầy tên tuổi 
của các siêu sao mà thế hệ chúng tôi ñã say mê 
họ qua tiếng hát, phim ảnh thời còn cắp sách 
ñến trường... Chúng tôi ñi Phố Tàu 
(Chinatown) màu sắc sặc sỡ như phố Chợ Lớn 
ngày xưa ở Sài Gòn Việt Nam, tất bật nhộn 
nhịp không thiếu một thứ gì. 

Những ngày tiếp ñi thăm Học Viện Phật 
giáo VN; vãng cảnh chùa Tây Lai rất tráng lệ 
của người ðài Loan. Khuôn viên chùa chiếm 
trọn cả một quả ñồi, kiến trúc gồm 3 tầng: Tầng 
thấp nhất dùng làm hoa viên và bãi ñậu xe. 
Tầng lưng chừng giữa ñể xây dựng Chánh ñiện, 
giảng ñường, phòng họp, phòng nghỉ, nhà trai 
tăng, thư viện, kho kinh sách… Chung quanh 
hành lang của chánh ñiện trưng bày cổ tượng 
Bồ ðề ðạt Ma bằng gỗ quý lớn hơn người 
thường, tượng các vị cổ Phật bằng ñồng chạm 
trổ tinh xảo. Tượng Hư Vân Thiền Sư bằng 
ñồng cao gấp ñôi người thường và nhiều cổ 
tượng quý giá khác… 

Ngoại cảnh là những thiền viên tượng các 
vị La Hán, mỗi vị có riêng một hình tướng ngộ 
nghĩnh ñộc ñáo, tượng các “tăng nhi” bằng ñá 
với những nét mặt thơ ngây, dáng bộ ñi ñứng 
nằm ngồi hồn nhiên thanh thoát, an lạc.  

Chánh ðiện an vị ba tượng Phật khổng lồ 
giống nhau. ðặc biệt trên các vách tường 
Chánh ðiện có vô số ô hình chữ nhật, diện tích 
khoảng 15x20cm ñể an vị một tượng Phật nhỏ 
tạo thành những “bức tường Vạn Phật”. 

Trở về lại Los Angeles, chúng tôi ở thêm 
một ngày nữa, gặp thêm nhiều bạn bè cũ Quốc 
Học-ðồng Khánh, tiệc hội ngộ tay bắt mặt 
mừng ñược tổ chức nơi nhà hàng “Hương Vỹ” 
ở Little Saigon, mặc dù chỉ vài ngày tới là 

chúng tôi sẽ gặp nhau trong Festival “Nhớ Huế 
Hải Ngoại”. 

Anh An ñưa Nga-Quỵ về Little Saigon ở lại 
nhà gia ñình chị Hương vợ anh Trần ðình 
Quân (tác giả bản nhạc “Khúc Tình Ca Xứ 

Huế” khá nổi tiếng) là bạn thân của gia ñình. 
Chúng tôi ñược tiếp ñón ân cần, cùng nhau ăn 
trưa ñã chuẩn bị sẵn tại nhà.  

Ngày hôm sau, chị Hương cùng các cháu 
ñưa ñi thăm mộ anh Quân. Trước mộ Quân, tôi 
ngậm ngùi nhớ lại mấy câu thơ trong bài “Tống 
Biệt Hành” của Thi sĩ Thâm Tâm mà Quân ñã 
ñọc tặng tôi khi chia tay vượt biên: 

“ðưa người ta không ñưa sang sông 

Mà nghe tiếng sóng ở trong lòng? 

Bóng chiều không thẫm không vàng vọt 

Sao ñầy hoàng hôn trong mắt trong?....” 

Tại nhà Hương Quân chúng tôi may mắn 
gặp ñược hầu hết bạn bè từ các cấp 1, 2 và 3, 
tính thời gian, có bạn ñã cách xa gần 50, 60 
năm mà ai cũng ñều tưởng rằng ñã mất nhau và 
chẳng bao giờ gặp lại. 

ðêm Dạ Hội “Nhớ Huế Hải Ngoại”, khách 
tham dự ñông, ban tổ chức công bố trên 1.500 
khách, vé mua trước nhiều ñợt nên nhiều bạn 
bè thân không cùng ngồi chung bàn, tiếc thật. 
Vì ban tổ chức mời khách quá ñông nên bị 
loãng, sinh hoạt giao lưu nhóm là chính. 
Chương trình văn nghệ khá công phu. Có thể 
nói Dạ Hội vậy khá thành công.  

Ở nhà Hương-Quân ñược 5 ngày, hôm May 
24, 2012, chị Hương và Nam Phương ñưa 
chúng tôi ra bến xe ñò Hoàng ñi lên San Jose. 
ði mất hơn 6 giờ xe, dọc theo ñường dài hơn 
600 km, hai bên có nơi ñồi núi chập chùng, có 
những ñồn ñiền cây trái xanh tươi, những trại 
bò sữa. 

Bác sĩ Tập ra ñón, ñưa chúng tôi về nhà ở 5 
ngày, chúng tôi lại ñược dịp gặp thêm một số 
bạn bè thân cũ ở San Jose nữa… trong những 
bữa cơm thân mật hội ngộ và chia tay … 

Tại San Jose, Lê văn Tập cho xem thắng 
cảnh “thung lũng Hoa Vàng”, hôm ấy không 
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mưa nhưng khí trời khá lạnh, cùng ñi bách bộ 
trong rừng Allum Rock Park, có suối nước lưu 
huỳnh có thể chữa ñược nhiều bệnh, ñã ñược 
phát hiện từ năm 1892.  

Anh Tập cho ñi xem Vườn Hồng lớn nhất 
Liên Bang nằm ngay trong Thành Phố San Jose 
(American's Best Rose Garden) mà có thể 
nhiều người do mưu sinh bận rộn chưa có dịp 
biết ñến. Vườn có hơn 200 giống hồng quý, hoa 
lớn, màu lạ và sặc sỡ. Nghe nói những người 
chăm sóc vườn hồng ñều tự nguyện (?). 

Anh chị 
Tâm-
Thương ñưa 
vợ chồng 
Hai Lúa ñi 
tham quan 
thành phố 
San 
Francisco; 
xem cầu 
Golden 
Gate, với sợi 
dây cáp treo 
sàn  cầu có 
ñường kính 
ñến 80 cm, 
cầu ñược 
xây dựng từ năm 1937. Hôm ấy nhằm ngày kỷ 
niệm 75 năm sinh nhật của cầu này, Cầu 
Golden Gate là biểu tượng quốc tế của San 
Francisco,  của California và ñồng thời là của 
cả nước Mỹ nữa. Khi trở về, chúng tôi ñi qua 
cầu Bay Bridge hai tầng, ghé vịnh San 
Francisco với ñàn hải cẩu nằm trên những chiếc 
pontons phơi mình dưới nắng ấm, rồi ñi dạo 
quanh xem phố xá quanh vùng. 

Ngày hôm sau, cùng Võ Hùng và Lê Văn 
Tập về Monterey, ñi trên cầu tàu cổ của cảng 
Monterey ñược xây dựng từ năm 1845, nhìn 
ngắm cảnh quan thật sâu lắng thú vị.  

Cuối cùng hai bạn Hùng-Tập dẫn ra công 
viên ñể ñùa giỡn với ñàn hải âu, với các con 

sóc. Con người và thiên nhiên nơi ñây quá thân 
thiện gần gũi. Sau cùng ñi thêm một ñoạn của 
con ñường "17 Dặm Tình Yêu" men theo bờ 
biển quá thơ mộng, tuyệt vời.  

Ngày hôm sau May 30, 2012 chúng tôi ra 
bến xe ñò Hoàng trở về. Anh chị Trung ñón vợ 
chồng Hai Lúa ở bến xe ñò Hoàng trong khu 
chợ người Việt “ABC” rồi ñưa về nhà ở thêm 3 
ngày nữa, dự thêm hai buổi tiệc chia tay do anh 
chị Trung chiêu ñãi, có cả anh chị Hoàng Như 
Ngọc (phải bỏ làm việc "ca 3" ở Casino ñể ñến 

chia tay vợ 

chồng Hai Lúa 

trở về VN). 
Hôm sau các 
con anh chị 
Trung chiêu ñãi 
chia tay bạn 
của ba mẹ ở 
nhà hàng 

Paradise 
Seafood.  

Khuya ngày 
June 02, 2012, 
anh chị Trung 
ñưa lên sân bay 
Los Angeles ñể 
trở về Việt 

Nam. Kết thúc 60 ngày rong chơi cùng bè bạn, 
tham quan, vãng cảnh thật thú vị và thân tình. 
 

Cảm ơn các bạn ñã dành cho chúng tôi toàn 
thời gian cùng phương tiện di chuyển ñể hưởng 
những ngày vui trên ñất Mỹ ñầy tình cảm thân 
thương và chân tình, một chuyến du lịch dài 
ngày ñầy ý nghĩa và thú vị. Các bạn ñã góp 
công sức thật nhiều ñể album du lịch của chúng 
tôi thêm phong phú những hình ảnh sống ñộng 
của những khuôn mặt thân hiền dễ thương mà 
mãi mãi sẽ không bao giờ quên./. 
 

Tô Hữu Quỵ  
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