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Việc định kỳ sơn lại chiếc cầu cao này sẽ rất
khó khăn và tốn kém nên Ban Quản Trị
Pennsylvania Turnpike, sở hữu chủ của công
trình sự, đã quyết định dùng loại thép
weathering steel cho toàn bộ cây cầu.  Ngoài
cái lợi khỏi phải sơn cầu trong suốt thời gian
sử dụng, màu nâu tự nhiên của thép đã kết
hợp thật hài hoà với các màu sắc thiên nhiên
tại đây. Cầu đã nhận được giải thưởng quốc
tế Gustav Lindenthal, về các thành tích đạt
được trong các mặt cải tiến kỹ thuật, sử
dụng vật liệu, bảo vệ môi trường, cũng như
về khía cạnh thẩm mỹ của nó.

Cầu này do hãng Kỹ sư cố vấn Gannett
Fleming Inc. thiết kế và do công ty Dick
Corp., Large thực  hiện. Kinh phí chung là
26 triệu đô la, và cầu đã được mở cho lưu
thông vào tháng tư năm 2002.

Thay lời Kết.
Một buổi sáng đẹp trời, quí Ái Hữu lái xe
trên xa lộ I-10, từ Bâton Rouge đến New
Orleans. Khi gần tới ngã ba I-10 và I-310, ở

cách New Orleans chừng 10 miles,  nhìn qua
bên phải, ở tận chân trời xa tít, bạn sẽ thấy
hai cái khung màu nâu nổi bật lên trên nền
trơì xanh của châu thổ sông Mississippi.  Ðó
là hai tháp bằng thép của trụ cầu Hale
Boggs. Thoạt tiên, bạn thấy hai cái tháp này
ở cách xa nhau, nhưng xe của bạn càng tiến
tới thì chúng càng xích lại gần nhau, để rồi
chập lại thành một, khi xe của bạn đi ngang
qua đường tim của cầu. Sau đó, hai tháp này
dần dần tách rời nhau ra, cho đến khi bạn
không còn thấy chúng nữa.

Mỗi lần có dịp đi New Orleans, tôi vẫn để ý
nhìn hai tháp trụ cầu Luling, và vẫn thích
thú khi thấy hai trụ từ từ xáp lại gần nhau,
để được gặp nhau trong một khoảng khắc rất
ngắn,  rôì lại  phải xa nhau. Nếu các trụ cầu
này có những tình cảm như loài người chúng
ta, chắc chúng đã phải đau lòng vì những
cảnh tụ tan, tan tụ này.

Tháng 9 năm 2004
Baton Rouge, Louisiana

   Song thất lục bát

 Trăng bên song khi mờ, khi tỏ,
 Năm cung đàn khi ngắt, khi buông.
 Sương thu se sắt nhẹ tuôn,
 Đàn tan theo ngón tay thuôn dịu dàng.
 Năm canh thao thức mơ màng,
 Cung tơ ngân nhẹ trăng vàng ngẩn ngơ,
 Sương thánh thót trên cành khô lá,
 Nước mắt nhòe ướt đẫm vần thơ.
 Sầu dâng réo rắt hương mơ,
Thềm trăng đối bóng buồn ơi là buồn.

                                       Thiên Hương




