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Ngô Hoàng Các 

Ngày 24 tháng 4, anh chị em chúng tôi lần 
lượt kẻ trước người sau ñến nhà Anh Chị Trực 
ở Austin, Texas ñể khởi sự cho một chuyến ñi 
dài ngày nhằm mục ñích thăm viếng Thầy Phan 
ðình Tăng và các niên trưởng Công Chánh ở 

Baton Rouge và New Orleans và cũng ñể cùng 
nhau ñi du thuyền (cruise) sang Caribbean và 
thăm viếng những thắng cảnh ở Louisiana, San 
Antonio Texas. 

Rời Austin và sau một ñêm nghỉ tại 
Houston Texas, chúng tôi ñến Baton Rouge vào 
chiều ngày thứ bảy, 27 tháng 4. Sau khi làm thủ 
tục nhận phòng khách sạn, bạn Ngoạn ñến ñón 

chúng tôi về nhà bạn và cùng nhau ñến viếng 
thăm niên trưởng Lê Thành Trinh. Buổi tối 
hôm ñó, Anh Chị Ngoạn ñã mở một buổi tiệc 
thịnh soạn tại nhà ñể ñải chúng tôi mà bạn Bê 
ñã mô tả trong bài viết “Bạn cũ, Thầy Xưa”. 

Sáng hôm sau, ngoại trừ Anh Chị Trực ở lại 
nghỉ ngơi ở khách sạn, chúng tôi cùng nhau ñi 
thăm viếng cơ sở sản xuất ớt xay Tabasco ở 
Avery Island Louisiana. Cơ sở này ñã ñược 
thành lập từ năm 1860, sản phẩm ñược bán ra 
trên 165 quốc gia, với tổng số nhân viên là 200 
người mà hơn phân nửa trong số này cư ngụ 
ngay tại vùng lân cận. Sau khi thăm viếng nơi 
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sản xuất, nghe nhân viên giải thích và xem dây 
chuyền sản xuất qua từng giai ñoạn, chúng tôi 
ñi ăn trưa. 

Tiếp ñó, chúng tôi ñi thăm viếng vườn bách 
thảo rộng 170 mẫu có nhiều ñầm nước và sông 
rạch bao quanh với những con cá sấu ñang 
giương những cặp mắt lặng lẽ quan sát ñộng 
tĩnh của du khách ñang lang thang chụp ảnh. 
Những cây cổ thụ nhiệt ñới với tàn lá rộng và 
dày ñã cho du khách những giây phút nghỉ ngơi 
trong bóng mát sau những ñoạn ñường tản bộ 
thơ mộng. Nơi ñây còn có một tượng Phật lâu 
năm tọa lạc trong một mái nhà nhỏ trong khu 
vườn với một chiếc cổng vào theo kiểu Nhật, 
tượng Phật này là quà của một người nào ñó 
tặng cho chủ nhân của Tabasco vào năm 1936. 

 
 Trước cổng vào chùa trong vườn bách thảo. 

Trong khu vườn còn có một nơi dành cho 
cò trắng làm nơi cư ngụ, những con cò này, 
hàng ngàn con, mỗi năm vào mùa Thu ñều bay 
vượt qua vịnh Mễ Tây Cơ ñể rồi khi Xuân ñến, 
chúng lại kéo nhau trở về ñây, tạo nên cảnh sắc 
thật là ñẹp. 

Rời Avery Island, chúng tôi trở về 
Baton Rouge sau một ngày sống hít thở không 
khí trong lành trong rừng cây nhiệt ñới. Vì 
cũng ñã quá trễ nên chương trình thăm viếng 
vùng này ñã phải rút ngắn, ñành hẹn lại dịp sau. 
Sau bữa ăn tối, mọi người trở về khách sạn, 
riêng tôi theo bạn Ngoạn về nhà vì anh chị ñã 
dành cho tôi một căn phòng. Rất cám ơn anh 
chị Ngoạn ñã dành cho tôi những thân tình 
Công Chánh mà tôi không thể nào quên ñược. 

Ngày hôm sau, 29 tháng 4, chúng tôi lên 
ñường ñi New Orleans thăm Thầy Phan ðình 
Tăng và niên trưởng Lê Thành Trang. Chuyến 
thăm viếng này ñã ñược bạn Bê tường thuật 
trong bài viết “Bạn Cũ, Thầy Xưa”. 

Sau khi giã từ Thầy Cô Tăng cùng gia ñình 
và niên trưởng Trang, chúng tôi ñến bãi ñậu xe 
của bến tàu trên ñường Erato, New Orleans làm 
thủ tục lên tàu. Chuyến ñi này, chúng tôi chọn 
chiếc tàu Elation của hãng Carnival, cũng hơi 
hồi họp vì cách ñó không lâu một chiếc tàu 
cũng của hãng này ñã bị cháy máy phát ñiện và 
du khách cũng ñã một phen hoảng hồn. 
Carnival Elation là một du thuyền nhỏ, chỉ 
chứa khoãng 2050 du khách, so với những tàu 
khác như Allure of the Sea… Tuy vậy, tàu 
cũng có ñầy ñủ các món như buffet, 
restaurants, casino, spa, phong tập thể dục, sân 
chạy bộ….có một hồ tắm lớn và vài cái hồ 
nước nóng. Nhận phòng xong, chúng tôi cùng 
gặp nhau và lên phòng ăn buffet ñể ngồi ăn và 
trò chuyện. Sau ñó mọi người chia tay về 
phòng nghỉ ngơi, riêng tôi lang thang lên boong 
tàu ngắm nhìn cảnh vật chung quanh bến tàu, 
nỗi bậc nhất là hai chiếc cầu sắt trên xa lộ 90 
bắt ngang sông Mississippi trông thật là hùng 
vĩ.

 
Hai chiếc cầu sắt ngang sông Mississippi. 
 
Tàu từ từ rời bến xuôi theo sông 

Mississippi ñể ra khơi, những chiếc xà lan chở 
ñầy hàng hóa xuôi ngược trên sông, nhà cửa và 
hãng xưởng hai bên bờ lần lượt lùi lại phía sau, 
ñó ñây những nhà máy lọc dầu với những bồn 



 

dầu to lớn tạo nên một quang cảnh rất là ngoạn 
mục. Khi tàu rời khá xa, tôi trở về phòng nghỉ 
ngơi và chuẩn bị ñi ăn tối. ðến 6 giờ chiều, 
chúng tôi tụ họp tại phòng ăn, nhóm chúng tôi 
tổng cộng là 14 người, ñược sắp xếp ngồi tại 
một cái bàn tròn rộng rãi ngay giữa phòng ăn, 
nơi này sẽ là nơi chúng tôi cùng ăn tối trong 
suốt những ngày trên tàu. Thức ăn cũng có khá 
nhiều món ñể chọn. Nhân viên nhà hàng mặc 
ñồng phục trông rất là lịch sự, cư xử rất là nhã 
nhặn. 

 
Trong nhà hàng trên tàu Carnival Elation. 

Buổi ăn tối diễn ra trong bầu không khí rất 
là thân mật, mọi người ai cũng thoải mái 
thưởng thức những món ăn ñã lựa chọn.  Tiếp 
ñó, chúng tôi cùng nhau ñi xem trình diễn văn 
nghệ và rồi mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. 

Ngày hôm sau, tàu lênh ñênh trên biển trên 
ñường ñến Progreso, Mexico. Tôi dậy sớm khi 
ngoài trời còn tối sẫm, lên phòng ăn buffet lấy 
một cốc coffee và một ít trái cây ñem ra nơi ñể 
mấy cái bàn ăn ngoài trời phía sau tàu. Chọn 
một cái bàn nhỏ, tôi ngồi ñó vừa uống coffee 
vừa nhìn sóng nước. Mặt trời từ từ lố dạng nơi 
chân trời, nhìn chung quanh chỉ thấy toàn là 
biển cả, lại miên man cảm xúc nhớ ñến hơn 30 
năm về trước ngồi trên chiếc ghe gỗ nhỏ bé 
vượt ñại dương tìm tự do. Cũng chỉ là trời, mây 
và nước, nhưng khi ñó chiếc ghe vượt biển rất 
là nhỏ bé, thức ăn thì không có, nước uống thì 
hạn chế mỗi ngày một nửa cốc, và thật sự cũng 
không biết ghe của mình sẽ về ñâu!  

 
Bình minh trên vịnh Mexico. 

Chiều ñến, mọi người ăn mặc chỉnh tề ñể 
tham dự bửa ăn tối, các chị ñã chưng diện với 
những chiếc áo dài nhiều màu sắc. Sau bửa ăn 
tối, chúng tôi tìm một nơi yên tỉnh ñể trò 
chuyện, và tiếp ñó là ñi xem văn nghệ.  

Sáng ngày thứ ba của hành trình, tàu ghé 
bến Agreso, một thị trấn nhỏ của Mexico. 
Chúng tôi lên bờ, thuê xe van ñi một vòng thăm 
viếng những cảnh ñẹp của vùng này. Những 
phế tích còn lại của người Maya ngày xưa ñã 
gieo nhiều cảm xúc. Buổi ăn tối hôm ñó thật là 
vui vì là sinh nhật của chị Bê, sau phần ăn 
chính, một chiếc bánh sinh nhật ñã ñược ñem 
ñến cùng với một chai rượu chát. ðốt lên 
những ngọn ñèn cày, nâng ly rượu chát, nhân 
viên phục vụ ñã cùng với chúng tôi hát bài 
“Chúc mừng sinh nhật” ñể  chúc mừng chị Bê. 
Sau ñó, chúng tôi lại kéo nhau ñi xem văn nghệ 
với những màn trình diễn thật vui nhộn. 

 
 



ðêm ñó bổng nhiên biển ñộng, tàu lắc lư và 
sóng vỗ mạnh vào mạn tàu nghe ầm ầm khiến 
bạn Bê lại một phen giật mình liên tưởng ñến 
ngày xưa lúc ghe ra cửa biển trên con ñường 
vượt biên. 

Sáng hôm sau, tàu cặp bến Cozumel  
Mexico, chúng tôi lại lên bờ mướn xe van ñi 
thăm viếng những thắng cảnh trên ñảo. Trên 
ñường ñi, chúng tôi ghé vào một quán bên 
ñường uống nước dừa tươi cạnh bờ biển, phong 
cảnh nơi ñây cũng khá ñẹp, gió biển lồng lộng. 
Chỉ tiếc một ñiều là chúng tôi ghé vào không 
nhằm lúc, cho nên dù bải biển có ñể bảng  
“Nude Beach” nhưng không có một bóng 
người.  Sau ñó, chúng tôi ghé vào một nơi nấu 
rượu Tequilla và có dịp nếm các loại rượu bản 
xứ. Trên ñường trở về tàu, anh tài xế còn ghé 
vào bờ biển cạnh thành phố ñể chúng tôi chụp 
hình. Nói chung, hai lần ghé bờ ñều ñể lại 
những hình ảnh ñẹp trong tâm tư của chúng tôi. 
Trở về tàu, nghĩ ngơi, ñi ăn tối và xem văn 
nghệ. 

Ngày kế, tàu lại lênh ñênh trên biển cả  
trong vịnh Mexico ñể trở về lại New Orleans.  
Sinh hoạt trong ngày cũng như những ngày 
trước, cũng hết ăn uống, rồi lại uống ăn. Những 
ngày trên tàu, sáng sớm nào tôi cũng tìm một 
cái bàn nhỏ ngoài trời phía sau tàu nhâm nhi 
cốc coffee, ngắm cảnh mặt trời mọc và miên 
man nhớ ñến những ngày vượt biển năm xưa. 

Sáng hôm sau, thứ bảy ngày 4 tháng 5, tàu 
cặp bến New Orleans, ăn sáng xong chúng tôi 
lo thu xếp ñể rời tàu. Rời nơi ñậu xe vào 
khoãng 10 giờ sáng, sau khi chia tay với anh 
chị Ngoạn, chúng tôi trực chỉ Houston, Texas.   
ðến Houston khoãng 5 giờ chiều, ghé vào nhà 
hàng ñể thưởng thức món bún giò heo mà chị 
Trực giới thiệu, tôi chơi thêm một tô hủ tiếu 
Nam Vang vì cũng ñã lâu lắm mới trở lại 
Houston. Về ñến nhà bạn Trực ở Austin cũng 
ñã khoảng 10 giờ ñêm, mọi người ñều mệt mỏi 
vì hành trình quá xa và cũng vì những căng 
thẳng khi lái xe trên những chặng ñường hoàn 

toàn xa lạ, mọi phương hướng ñều trông cậy 
vào cái GPS. Nhớ lại thời gian trước, ñi ñâu 
cũng dựa vào bản ñồ mà bây giờ khoa học kỹ 
thuật tiến bộ nên mình phải lệ thuộc vào máy 
móc, cái GPS nó bảo mình ñi ñâu là mình theo 
ñó cho yên chuyện. 

Ngày chúa nhật 5 tháng 5, chúng tôi nghỉ 
ngơi, các chị phụ với chị Trực lo cho buổi họp 
mặt Ái Hữu Công Chánh ñược ấn ñịnh vào 
buổi chiều tại nhà anh chị Trực, riêng anh chị 
Bê ñi chơi với hai người cháu từ Dallas sang. 
Buổi họp mặt ñược bạn Trực viết trong bài 
tường thuật ñăng trong lá thư kỳ này. 

Sáng thứ hai ngày 6 tháng 5, sau khi ăn 
sáng chúng tôi ñi San Antonio. ðến nơi, sau 
khi gởi xe, chúng tôi thả bộ ñến River Walk và 
xuống ghe ñi một vòng ngắm cảnh ñẹp và 
những tòa nhà xây cất hai bên bờ, những chiếc 
cầu xinh xắn bắt ngang sông trong lúc người lái 
ghe nói về lịch sử của những công trình ñó. 
Chuyến ñi thật là thoải mái, ngồi trên ghe tiếng 
máy nổ êm nhẹ, giọng nói trầm trầm của người 
lái ghe, phong cảnh chung quanh và không khí 
mát mẻ ñã làm dịu lại tâm hồn, giảm bớt mọi 
căng thẳng của mấy ngày chạy xe trên xa lộ của 
Texas. 

 
Trên ghe máy ñi vòng quanh khu River Walk. 

Kế ñó, chúng tôi ñến thăm viếng thành 
Alamo, một ñịa danh nổi tiếng trong lịch sử của 
tiểu bang Texas nói riêng và lịch sử nước Mỹ 
nói chung, nơi mà David Crockett cùng các bạn 
ñã tình nguyện tiếp tay quân ñồn trú dưới 



 

quyền ñồng chỉ huy của James Bowie và 
William B Travis với tổng số khoãng 200 tay 
súng ñể chống lại cuộc bao vây và tấn công của 
ñạo quân ñông ñảo do tướng Mễ Antonio 
Lopez de Santa Anna chỉ huy. Nhìn cái ñồn từ 
phía ngoài, tôi có cảm giác nó nhỏ quá, cứ hình 
dung ngày xưa ñang trong ñồn mà bị bao vây 
bởi một ñạo binh ñông ñảo trang bị ñầy ñủ mới 
thấy sự can ñảm của những người tình nguyện 
và những quân nhân này. 

Rời khu vực Alamo, chúng tôi ñến một 
quán ăn Việt Nam ñể dùng những món ăn quê 
hương ở miền San Antonio. Quán nhỏ so với 
những nhà hàng ở Houston, nhưng sạch sẽ và 
các món ăn tương ñối khá, chủ quán cũng rất 
niềm nở ñón tiếp ñồng hương.  

Trên ñường về, trong khi lái xe, ñưa mắt 
nhìn kính chiếu hậu thấy mọi người ñều ngủ 
say, có lẽ ai cũng thấm mệt sau những ngày di 
chuyển ñường xa. Về ñến Austin, chúng tôi ghé 
qua thăm Texas Capitol, nơi làm việc của chính 
quyền tiểu bang Texas. ðây là một dinh thự 
ñược xây dựng theo kiến trúc tiêu biểu của thế 
kỷ 19, tọa lạc trên một vùng ñất cao của Austin. 
Phía Bắc của tòa nhà là khu thuơng mại sầm 
uất của thủ phủ Austin, phía Nam hướng về 
sông Colorado. Khu ñất chung quanh dinh thự 
rất rộng, có nhiều hình tượng lịch sử của Texas. 
Chúng tôi vào bên trong ñi khắp các từng lầu 
ñể xem hình ảnh của các vị cựu Thống ðốc của 
tiểu bang, kể cả hình ảnh của các Tổng Thống 
của Cộng Hòa Texas thời trước khi gia nhập 
liên bang. Một ñiều may mắn nữa là chúng tôi 
có dịp vào xem Quốc Hội của Tiểu Bang Texas 
ñang nhóm họp, ngồi xem mà lòng lại miên 
man nghĩ ñến quê nhà, biết ñến khi nào thì 
người dân Việt mình mới có ñược một nền dân 
chủ thực sự như thế này, khi mà người dân có 
thể bước vào xem các dân biểu, các nghị sĩ làm 
việc mà  không cần phải xin phép trước…  
Trên ñường ra về, chúng tôi ghé ñến một cái 
giếng ñóng sâu khoãng 1550 ft cũng trong sân 
của dinh thự. Giếng ñược  hoàn thành năm 

1889, áp lực tự nhiên dưới lòng ñất ñã ñưa 
nước lên ñến mặt ñất không cần ñến máy bơm. 
Mọi người thay phiên nhau ñến hứng nước rửa 
mặt, không biết có anh chị nào ñược loại nước 
ñặc biệt này giúp xóa ñi bớt vài vết nhăn trên 
mặt, nhưng riêng tôi chỉ thấy làm tăng thêm 
một mớ tóc bạc. 

Về ñến Austin cũng ñã tối trời, sau khi ăn 
uống, chúng tôi ñi nghỉ ñể sáng hôm sau còn 
dậy sớm ñể anh chị Trực ñưa ra phi trường. 
Mọi người chia tay nhau trong niềm lưu luyến 
sau những ngày cùng nhau lang thang khắp nơi 
từ Houston, New Orleans sang ñến Mexico. 

Sau cùng, xin cám ơn Cô Tăng ñã có gọi 
phone cho chị Ngoạn ñể thăm hỏi về chuyến ñi 
của anh em chúng tôi, cô ñã tỏ lòng lo lắng cho 
mấy ñứa em về việc ăn uống vui chơi trên tàu. 
Chúng em rất là cảm kích ñối với sự lo lắng 
của Cô. Và một lần nữa, xin cám ơn bạn Trực 
ñã bỏ nhiều công sức tổ chức kỳ gặp nhau này, 
cám ơn anh chị Ngoạn ñã sắp xếp cho một ñêm 
họp mặt thật là thân tình ở Baton Rouge, cám 
ơn tất cả các anh chị ñã tham dự, cám ơn trời 
miền Nam ñã không mưa, mặc dù có nhiều 
ngày mây ñen vần vũ hăm dọa sẽ cho những 
trận mưa lớn, ñể cho chúng tôi ñược những 
ngày vui vẻ bên nhau. Xin hẹn gặp lại. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2013. 

Thay mặt các bạn ñã tham dự, 

Ngô Hoàng Các 

TB: Rất nhiều hình ảnh ñã ñược chụp. Nếu quí 

bạn muốn xem xin vô trang web sau: 
http://k6kscc.net 

 
Sân sau nhà anh chị Trực.



 
Tại nhà Thầy Toàn: Thụ, Bê, Trực, Thầy Toàn, anh Dục. 

 
Từ trái: Bê, Các, anh Dục, Khoa. 

 
Tư gia Niên Trưởng Lê Thành Trinh. 

 
Cá sấu trong vườn bách thảo Avery Island, Louisiana. 

 
Các chị Trực, Thụ, Dục, Bê, Khoa. 

 
ðêm hội ngộ tại nhà anh chị Ngoạn, Baton Rouge. 

 
Nơi cư ngụ của ñàn cò trắng trong vườn bách thảo. 

 
Viếng thăm Cô Thầy Tăng và Niên Trưởng Trang. 



 

 
Dạ tiệc trên tàu. 

 
Di tích Maya. 

 
Chờ lên ghe, River Walk San Antonio. 

 
Giếng ñóng sâu 1550 ft - Capitol, Austin Texas. 

 
Quý chị Thụ, Dục, Trực, Bê, Liêng và chị Ngoạn. 

 
Họp mặt tại nhà Trực: ðống, Oánh, Thầy Toàn, Mơ. 

 
Trong ñiện Capitol, Austin Texas. 

 
Anh Dục ñang hứng nước tiên. 

 

 

 


