
 

 

Tạp Ghi Du L�ch x	 Texas và Louisiana. 

Thợ Hình 

Tháng 04 2013 nhân dịp ñi dự ñám cưới 
ñứa cháu vợ cùng với cậu em vợ từ bên Tây 
sang yêu cầu tổ chức du lịch Texas và 
Louisiana, nên chúng tôi có ñược cơ hội này. 

Máy bay hạ cánh xuống Phi Trường Bush 
International lúc 11:00 sáng, lãnh hành lý xong, 
chúng tôi ñược ñưa về Lake Jackson cách ñó 60 
mi. về phía nam. Tỉnh này ñược xây lên năm 
1940 ñể yểm trợ cho Công Ty Dow Chemical. 
Hãng này nuôi sống phần lớn dân số tỉnh. 

Ngày hôm sau chúng lang bang lên 
Houston thăm cái downtown và vài cái Bảo 
TàngViện ở ñó. 

 

 

Vợ chồng cậu em vợ tới ngày hôm sau và 
ngày mai chúng tôi trực chỉ New Orleans 
Louisiana. 

Xa Lộ số 10 từ Texas ñi Louisiana khá tốt 
rất thích hợp cho việc săn hình của chúng tôi. 
(Tất cả chúng tôi trừ bà chủ tôi ñều có ít nhất là 
1 cái máy hình). Vì vậy cuộc hành trình từ 
Lake Jackson-Houston ñến New Orleans mất 
gần 11 tiếng thay vì 6 tiếng. 

Hai bên dọc xa lộ cây cối xanh tươi vì phần 
lớn xa lộ xây ở chỗ ñầm lầy. 

ðiểm thú vị trên ñường ñi, tại một trạm 
thông tin du lịch (tourist information center) 
của một tỉnh nhỏ (quên tên), có một tấm bảng 
ghi: "Ici on est fier de parler francais" (ở ñây ta 
rất hãnh diện nói tiếng pháp)!!!; tò mò tôi hỏi 
tiếp viên, một bà ñầm già là bà có nói tiếng 
pháp không, bà ñáp, có, hỏi tiếp, bà sinh quán ở 
ñây?, ñáp: tôi từ Canada tới cách ñây 6 năm!!? 

9 giờ tối tới New Orleans, ñi mò tiệm ăn 
trong danh sách ñược giới thiệu bởi cuốn 
Tourist Guide, ñến một tiệm "chuyên" ñồ 
"cajun" ñể thưởng thức ñặc sản vùng. 

Cái món mà người ta quảng cáo cajun 
crawfish ñược tui chiếu cố, nhưng ăn rồi thấy 
không hạp khẩu vị mình, tôi cho 5/10 vì lúc ñó 
ñói!!!! 

Ngày hôm sau ñiểm tâm free tại khách sạn, 
sau ñó chúng tôi rủ nhau ñi dạo phố khu 
downtown và khu dọc bờ sông Misissipi. Các 
thợ hình tha hồ ghi lại những phong cảnh, sanh 
hoạt ñịa phương. ði tới Café Du Monde, có 
tiếng ở Hoa Kỳ, ñể nghỉ và ăn trưa. 



 

 

Vì tôi không phải là dân sành ñiệu nên 
không dám phê bình chất lương café ở ñây, tuy 
nhiên vì hảo ngọt nên tôi thấy mấy cái beignets 
của tiệm này khá ngon.   

Cần lưu ý quý vị là phòng vệ sinh của Café 
Du Monde không ñạt ñược chỉ tiêu vệ sinh xứ 
Cờ Hoa; khách ñông mà chỉ có 2 phòng rất 
nhỏ, không sạch lắm. Khách phải xếp hàng chờ 
tới lượt trên một lối ñi ẩm ướt. Tôi có thấy vài 
người khách than phiền nhưng có lẽ manager 
bận thu tiền nên không ñể ý ñến việc "lặt vặt" 
này. 

Sau ñó chúng tôi ñi tham quan khu phố 
"Tây"(French Quarter). Vào buổi tối khu này 
ñông ñúc du khách, hai bên ñường ñầy những 
bar tối thui, nhạc jazz bên trong ồn ào mời gọi 
và ngoài cửa có mấy chú tiếp viên chào ñón tới 
tấp. Tò mò tôi ghé mắt qua tấm bình phong của 
một bar thì thấy một cặp "nghệ sĩ" ñang biểu 
diễn khá hấp dẫn; tôi không ở lại vì thời gian 
không cho phép. 

 

ðến 9 giờ tối chúng tôi vào một tiệm ăn 
"Tây", tiếp ñón ân cần, món ăn có khẩu vị khá 
và chi phí bữa ăn tối cũng khá luôn. 

 

Hôm sau ñi du ngoạn bằng tầu thủy trên 
sông Mississipi, tầu ñưa chúng tôi qua mấy ñịa 
danh lịch sử với những cồn ñất liên hệ ñến 
những tên tuổi như Jean Laffite, La Fayette 
v..v..hướng dẫn viên cố gắng trình bày những 
sự kiện lịch sử liên quan ñến những ñịa danh 
này nhưng du khách có vẻ không quan tâm 
lắm!!!! 

 

Sau hai ngày ba ñêm tại New Orleans, 
chúng tôi quay về Houstons ñể chuẩn bị dự 
ñám cưới thằng cháu vợ. 

Trên ñường về, chúng tôi ñi qua một nơi 
mà có bảng quảng cáo về chỗ sanh ñẻ của chai 
ớt Tabasco: Tabasco Islands hay là Avery 
Islands, một miếng ñất rộng 170 acres nằm trên 
một mỏ muối. 



 

 

 

Tổng Hành Dinh (Headquarter) Tabasco 
nằm ở nơi này. Du khách có thể thăm nhà máy 
sản xuất những chai ớt và ñền khu khuyến mãi 
nếm thử những sản phẩm Tabasco, trong ñó tôi 
có thấy cà rem Tabasco!!! Theo trình bày của 
hướng dẫn viên, một chai Tabasco phải trải qua 
3 năm mới hoàn tất. Tiến trình từ lúc nghiền ớt, 
trộn giấm, gia vị, muối v...v...ủ trong các thùng 
bằng gỗ sồi (oak) cho tới khi ñạt ñúng tiêu 
chuẩn của thương hiệu thì ñược mang vào nhà 
máy ñóng chai. Do ñó chai ớt Tabasco ñắt hơn 
các chai ớt thương hiệu khác. 

Trên ñảo còn có khu sinh thái của Audubon 
Society. Nơi ñây có hồ cá sấu, ñầm lầy và cây 
cối cho các giống chim ñến cư ngụ. Tôi nhận 
thấy có ñủ loại cò màu sắc khác nhau. Có một 
ngôi ñền với pho tượng phật bằng gỗ trang 
nghiêm ở trên một ngọn ñồi trông xuống những 
lạch nước ao hồ bao quanh ngọn ñồi trông thật 
thi vị. Chung quanh ñó là rừng sồi với những 
cây cao hơn 30m bao trùm hợp thành một bức 
tranh ñầy "contrast". 

Lúc ghé ñảo tưởng chỉ ở ñây khoảng 1 tiếng 
ñể tham quan Xưởng Tabasco, ai ngờ có những 
phong cảnh hữu tình (cây hoa), sinh vật như 
bướm chim sóc cá sấu rất quyến rũ nên 6 tiếng 
trôi qua mà không hay vì mải mê chụp hình. 

 

 

 

 



 

 

Về ñến Houston khoảng 11 ñêm. 

Sáng hôm sau chúng tôi ñi viếng Chùa VN 
tại Sugar Land môt thành phố cạnh Houston. 

Chùa ñang tổ chức lễ hội Quán Thế Âm có 
rất ñông người ñến tham dự. Việc ñậu xe không 
có vấn ñề vì nhà chùa ñã có nhiều kinh nghiệm 
tổ chức. Tối ñến những ngọn ñèn thắp quanh 
pho tượng Quán Thế Âm làm nổi bật pho tượng 
và cảnh vật. 

 

Tới ngày ñám cưới, cậu cháu lấy gái tóc 
hung nên công việc sắp xếp bố mẹ nó không 
phải lo nhiều, các bác chỉ phải mặc quần áo 
chỉnh tề, ñi nhà thờ coi ông mục sư cho phép 
"ai ñu" rồi ra tiệm ăn tiệc. Tôi có nhận xét một 
việc là dân tếch xiệc uống bia không ñổ ra ly, 
cầm chai bia rồi tu thoải mái, ñàn ông ñàn bà 
trai gái như nhau!!! 

Mở ñầu ñám tiệc lúc giới thiệu cô dâu chú 
rể cùng phù dâu rể, tôi thấy cả ñám tung tăng ñi 
ra cặp nào cũng có chai bia trên tay, cười toe 
toét. 

Ngày hôm sau chúng tôi trực chỉ San 
Antonio. Quý cụ ñều biết San Antonio thì có 

Riverwalk, Alamo, mấy cái Missions của các 
ông cố ñạo tây ban nha xây hồi mới tới vùng 
này. Nhưng chắc ít Cụ biết ñến khu sinh thái 
San Antonio cũng của Audubon Society. Cũng 
có hồ nước lớn ñể các loài chim tới ở ñậu, các 
vườn hoa ñể ong bướm rong chơi. Thợ Hình 
chúng tôi trúng mối nên mất nhiều thì giờ ñể 
săn ảnh. 

 

Ham mê săn chim, lúc chụp phải giữ thật 
yên lặng rình "mồi"; chẳng may tôi ñứng ngay 
trên một ổ kiến lửa mà không biết. Tới lúc ñàn 
kiến cho mười mấy phát thì hỡi ôi ñã muộn. 
Cởi quần tháo giầy ñuổi kiến lung tung mất 
luôn cả cái ñồng hồ ñeo tay vợ cho.  

Chạy vội ra nhà tiếp tân của khu sinh thái 
tôi ñược nhân viên cho một túp kem chống 
ngứa. Cũng giúp ñược môt phần nào. Những 
vết kiến chích cho tới giờ vẫn chưa khỏi. 

Bù lại tui có ñược nhiều hình ảnh khá ñẹp 
về chim ở ñây. 

Ở San Antonio 2 ngày chúng tôi lên Austin 
thủ phủ Texas. 

Austin, Thủ Phủ Texas tọa lạc trên một khu 
ñất có ñồi bao quanh, cây cỏ xanh tươi rất hữu 
tình. Dân số vùng Austin và phụ cận khoảng 
hơn 1 triệu nhưng tôi nhận thấy tới giờ cao 
ñiểm lưu thông xe cộ không kẹt lắm. ðứng trên 
ngọn ñồi bên kia sông bọc ngoài trung tâm 



 

 

Austin nhìn sang, thấy Austin thật ñẹp. Chúng 
tôi ñi thăm viếng Texas State Capital, ở ñây có 
chưng hình những vị thống ñốc của Tiểu Bang 
trong ñó có ông Bush người trở thành Tổng 
Thống thứ 43 của Hoa Kỳ. 

 

 

 

Sau 2 ngày ở Austin, chúng tôi quay về 
Houston, trên ñường về chúng tôi không quên 
ghé hãng làm cà rem nổi tiếng Texas là Blue 
Bell Icecream ñể nhìn cho biết và ñể thưởng 
thức món cà rem này mà dân Texas rất ưa 
chuộng, 

 

Cà rem quả thật là ngon và không có ngọt 
nhiều như những thương hiệu khác. 

Tới Houston thì ñược Cụ Khương Hùng 
Chấn gọi ñiện thoại kêu trình diện Cụ. Cụ này 
biết ñược chúng tôi tới, (dù chúng tôi ñã dấu 
các bạn CC vì biết sẽ không ñủ thời gian thăm 
viếng,) là do Cụ Ái Văn gọi Cụ Chấn, tôi với 
Cụ Chấn thường hay xoa mạt chược hồi còn ở 
Saigon. 

Hai Cụ Chấn thân hành ñến ñón chúng tôi 
tại nhà cô em vợ nơi chúng tôi tạm trú, ñưa về 
nhà Cụ và cho chúng tôi thưởng thức một bữa 
ăn trưa ñể ñời. Sơn hào hải vị ñủ cả và ñều 
ñược làm bởi Cụ Chấn Bà. ðặc biệt là hai cụ 
cho mỗi người một con tôm hùm dài cỡ 13 
inch, biến chế ñặc biệt ñể chúng tôi thưởng 
thức. Lần ñầu tiên tôi ñược ăn tôm hùm ngon 
như thế. Rất tiếc là tôi thuộc loại "cờ không 
gió" nên không cạn chén với hai cụ ñược. 



 

 

 

Qua phần bao tử, tới phần Cụ cho chúng tôi 
no mắt với những bức tranh Picasso Cụ xiu tầm 
ñược. Có một bức vẽ người con gái mặt như 
ñang suy tư, nhưng tôi ñể ý thấy một mảnh giấy 
dán che một phần trán của cô. Hỏi Cụ thì Cụ 
cho biết Cụ muốn khách giải ñoán cái bí ẩn 
này. Tôi chịu 
thua và Cụ gỡ 
miếng giấy ra, 
phần bị che vẽ 
cái trán và mắt 
mơ mộng của 
cô (cô mơ cô mơ gì xin quý cụ coi hình ) 

 

Hôm sau, vợ chồng cô em vợ ñưa ñi săn 
(hình) chim ở 
Heron Islands 
cách Houston 
khoảng 60 mi về 
phía ñi Corpus 

Christy. 

Chúng 
tôi dừng lại 
ñây hơn nửa 
ngày ñể 
chụp chim. 

Ngày 
cuối trước 
khi về lại 
Cali, tôi còn 
ñược dân 
ñịa phương 
cho ñi dự 
hội Nhật 
Bản ở Houston ñược tổ chứ hàng năm ở ñây rất 

là ñộc ñáo. Chúng tôi ñược coi ñoàn múa trống 
ñại cồ Okinawa và màn trình diễn thời trang rất 
hấp dẫn. 

Qua bốn tuần lễ lang thang nơi xứ Cao Bồi, 
chúng tôi ñành phải trở về Cali ñể dưỡng sức, 
chờ có dịp ñi tham quan một xứ khác. 

Thợ Hình kính bút. 

TB: Xin quý cụ coi hình ñính kèm ñể thấy 
rõ hơn những mô tả vụng về trên ñây của bài 
tạp ghi. 


