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Tourist 

Mỗi lần tôi có dịp đi đó 

đây, khi về đến nhà thì 

bạn bè quen thân thường 

gặp gỡ hỏi thăm. Ông đi 

đâu, vắng mặt cả tháng 

nay. Đi những nơi nào kể 

cho anh em nghe, rút kinh 

nghiệm để mai mốt biết 

chỗ đi chơi.  

Tôi, thì bụng thẳng như 

ruột ngựa nên chẳng dấu 

diếm gì. Nhưng đi nhiều 

nơi, kể lể thì khó tả hết 

cho bà con có thể tưởng tượng ra, nơi nào đẹp, nơi nào thú vị 

để bạn bè có hứng thú đi ngắm cảnh. Thôi đành viết lên đây, 

may ra qúi bạn đọc, có thể hình dung ra được. Cái quan trọng 

là phải đi đến nơi, mới thấy được những cảnh đẹp và mỹ quan 

của từng quốc gia, chứ nói bâng quơ và tả cảnh, thì cũng khó 

mường tượng được. Thôi! Tôi nhớ sao, kể vậy nghe bà con. 
 

Trong dịp holidays vừa qua, tôi cùng một số bạn bè từ 

Noumea, New Caledonia, Brisbane, Sydney, Melbourne và 

bên Mỹ nữa, rủ nhau đi thăm một số quốc gia vùng Nam Châu 

Mỹ cho biết, hay còn gọi là Châu Mỹ Latin.  

Như đã book vé máy bay, tất cả các nơi đều hẹn gặp nhau tại 

phi trường Auckland, New Zealand rồi đáp chuyến bay Air 

New Zealand bay thẳng qua thủ đô Buenos Aires, Argentina, 

Nam Mỹ. Ngoại trừ nhóm Cali và Texas bên Mỹ sẽ bay thẳng 

xuống Buenos Aires gặp nhau, cùng về Hotel.  

Từ USA bay xuống Argentina chỉ có 8 tiếng thôi. 

ARGENTINA: Sau đoạn đường bay dài 15 tiếng đồng hồ, từ 

Auckland qua Argentina, ngày hôm sau phái đoàn đã đến phi 

trường Buenos Aires an toàn. Chúng tôi được anh Tour guider 

người Argentina gốc Ý, nói được nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, 

Đức, Ý và Tây Ban Nha rất lưu loát, dẫn ra xe Bus đón chúng 

tôi từ phi trường chở vào trung tâm thành phố Buenos Aires, 

xe chạy khoảng gần một tiếng đồng hồ thì tới nơi. Thủ đô 

Buenos Aires của Argentina là một thành phố rất rộng lớn, 

diện tích khoảng 307,571 km² tương đương với diện tích nước 

VN, dân số khoảng 17 triệu người, đa số sống trong đô thị, các 

vùng ngoại ô tiếp giáp với nông thôn và rừng núi. 

Vào trong nội thành, Tour Guider dẫn chúng tôi đi thăm một 

số địa điểm nổi bật trong thành phố. Thiết kế nhà cửa và 

phong cách sinh sống của người dân Buenos Aires cũng giống 

như những thành phố bên Âu Châu và Úc. Qua 6 tiếng đồng 

hồ dạo quanh phố phường, chúng tôi được xe Bus chở về 

Hotel gần trung tâm thành phố nhận phòng, tắm rửa rồi ghé 

nhà hàng ăn tối. Nhà hàng tiếp đãi các món ăn và phong cách 

Tây Ban Nha, rượu beer cũng có nét tương tự. Sau hai ngày 

bay từ Úc sang Argentina, di chuyển đường dài, ai nấy đều 

mệt nhoài. Đến tối mọi người lịm trong giấc ngủ ngon lành. 

 07 giờ 00 sáng hôm sau thức dậy, làm vệ sinh, rồi chải chuốt, 

ăn mặc chỉnh tề xuống nhà hàng trong khách sạn ăn sáng, 

chuẩn bị hành trang lên đường đi thăm các thắng cảnh nổi 

tiếng trong thủ đô Buenos Aires và ngoại Ô. 

Mở đầu chuyến tour trong ngày, chúng tôi đến nhà thờ chính 

tòa Tổng Giáo Phận Buenos Aires nơi Đức Thánh Cha (ĐTC) 

Phanxicô cai quản trước khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng 

sang Roma trị vì. Chúng tôi viếng thăm toà Tổng Giám Mục 

nơi cư trú và làm việc của ĐTC Phanxicô, sau đó Tour Guider 

dẫn đến thăm vùng Flores quê hương, nơi sinh trưởng của 

ĐTC, thăm dinh Tổng Thống Argentina cũng trong thành phố 

Buenos Aires, thăm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của 

thủ đô Argentina, nơi mà các du khách không thể bỏ qua. Đến 

trưa chúng tôi ăn cơm ở nhà hàng Buffet sang trọng 5 sao, 

nằm ngay trên bờ sông chảy ra bến cảng. Sông nước hữu tình, 

vừa ăn vừa ngắm tàu bè, du thuyền qua lại rất đẹp và nên thơ. 

Qua 8 tiếng đồng hồ đi viếng phố xá, chợ búa trong thủ đô.  

05 giờ 00 chiều về Hotel tắm rửa, diện đồ láng coóng, quần áo 

chỉnh tề, Nam: Áo vest, Nữ diện đầm. Phái đoàn lên xe Bus 

chở đến nhà hàng sang trọng ăn tối, thưởng thức màn biểu 

diễn nhạc Tango và nhẩy đầm theo đúng phong cách qúi phái 

của dân Tây Ban Nha. Biểu diễn các nghệ thuật sân khấu và 

ảo thuật thật hay và độc đáo, ra về đáng đồng tiền. Nhẩy 

Tango là sở trường của dân gốc Tây Ban Nha và đấu bò.  

Sáng ngày kế tiếp, sau khi ăn sáng, chúng tôi lên xe đi Lujan 

thăm viếng trung tâm hành hương Lujan (đọc là Lu Hăng) 

phía tây bắc, cách Buenos Aires hơn 2 tiếng lái xe trên 

freeway và highway, rất đẹp với những thắng cảnh ruộng 

đồng, suối nước và đồi núi trùng trùng điệp điệp, Lujan có 

tượng Đức Mẹ Lavang trong nhà nguyện khang trang ở dưới 

tầng hầm. Thăm viếng Lujan đến gần trưa, thì chúng tôi lên 

đường đi đến vùng quê Los Cardales và Estancia Santa Susana 

ăn trưa tại một nhà hàng rất rộng và lớn ở giữa cánh đồng 

trống mênh mông của một khu Resort yên tịnh. Nhà hàng thiết 

kế mái và vách tường toàn bằng rơm và cỏ tranh, giống như 

một cái lán rộng ở vùng nông thôn bên VN. Nhìn thấy cảnh 

thôn quê hữu tình, yên tĩnh lại nhớ quê nhà. Đến nơi đây 

chúng tôi được khám phá, tìm hiểu, về cuộc sống và Lễ Hội 

của bộ tộc Gauchos Nam Mỹ. Được dẫn ra trường đua, xem 

biểu diễn phi ngựa, bắt bò. Du khách được mời cưỡi ngựa, săn 

bò, lùa bò về chuồng rất vui và thú vị. Khoảng 04 giờ 00 chiều 

chúng tôi lên đường trở về Hotel Buenos Aires tắm rửa xong, 

lại vận đồ đẹp đi đến nhà hàng 5 sao. Ăn xong, coi show biểu 

diễn các vũ điệu dân tộc của người thổ dân miền Nam Mỹ.  



MC giới thiệu phái đoàn đến từ Úc Châu xa xôi, nên họ mời 

chúng tôi lên sân khấu gõ trống, ca múa cùng với các diễn 

viên, hát bản dân ca Nam Mỹ cuối cùng, trước khi kéo màn. 

Lúc ra về, nhiều người đến hỏi chúng tôi Where is Australia? 

Chúng tôi phải méo mồm để giải thích, nước Úc ở vị trí nào 

trên bản đồ thế giới. 

 

12 giờ 00 khuya, thì chúng tôi ra xe về lại khách sạn ngủ nghỉ. 

Sáng ngày hôm sau, ăn sáng xong, chuẩn bị hành lý dời khách 

sạn. 09 giờ 00 xe chở chúng tôi ra phi trường, từ giã thủ đô 

Buenos Aires, bay lên thác Iguazu waterfalls.  

Khoảng 09 giờ 30 sáng, chúng tôi đáp xuống phi trường 

Iguazu miền đất đỏ, xe Bus đón chúng tôi chở đi thăm viếng 

Iguazu downtown bên bờ biên giới Argentina. Xe vào trong 

trung tâm thành phố, viếng các shopping, mua sắm đồ kỷ 

niệm, ăn trưa tại nhà hàng trong shopping, rồi đi thăm một số 

thắng cảnh, nơi vùng đất đỏ chưa bao giờ đặt chân đến.  

Chiều, 5 giờ 00 chúng tôi lên xe, chở đến Hotel nhận phòng. 

Hotel toạ lạc trong một khu rừng sâu hoang vu. Phòng tiếp tân 

và nhà hàng cao ráo, rộng lớn được thiết kế rất đơn sơ mộc 

mạc bằng những cây gỗ còn nguyên vỏ, không bào dũa, chỉ 

sơn quét bằng một lớp dầu bóng mà thôi. Phòng ngủ là những 

căn chòi nhà sàn được bao bọc chung quanh bởi những cánh 

rừng còn nguyên thủy, cây cao vút và rậm rạp với những tiếng 

kêu của thú rừng và muỗi bay vi vu. 

Mỗi căn chòi là một nhà sàn có 4 phòng ngủ double với đầy 

đủ tiện nghi như Hotel bình thường, nhưng giường tủ, bàn ghế 

bên trong được thiết kế bằng những tấm ván, khúc cây còn 

nguyên thủy mộc mạc không bào dũa, rất nghệ thuật. Có đầy 

đủ: Bàn ủi, tủ lạnh và Microwave oven, bình nấu nước + cà 

phê. Các căn chòi ở từng khu biệt lập trong rừng rậm và cách 

xa nhau. Chòi này được liên kết với chòi kia bằng những con 

đường sàn gỗ, ghép thành cầu nối, thấp le tè. Một cầu gỗ lớn 

ngang 2m làm con đường chính (Walking Board) chạy sâu 

vào trong rừng đến chòi cuối cùng. Từ đường chính sàn gỗ, có 

những con đường nhỏ cũng sàn gỗ, là những ngã rẽ đi vào 

từng căn chòi. Ước chừng có khoảng 25 căn chòi trong khu 

Resort này. 

 

Từ đường nhựa ngoài quốc lộ chính, rẽ vào Hotel trong rừng, 

bằng con đường đất sỏi. Phòng tiếp tân của Hotel chung với 

nhà hàng ăn, rất rộng, có kiến trúc và thiết kế toàn bằng cây 

rừng thô sơ, trông rất lạ mắt và nghệ thuật. Phía sau nhà hàng 

là 5 hồ tắm lớn giữa rừng hoang, nơi đây có những căn lều 

làm khu vui chơi Pinic BBQ, thật là hoang dã.  

Mặc dù đường đi là những đường cầu sàn gỗ, nhưng ban đêm 

không ai dám ra ngoài lội bộ, sợ rắn rết và muỗi, mòng xực. 

Chỉ thấy mấy ông Security rọi đèn pin đi tuần. Đêm đêm nghe 

những tiếng chim kêu, vượn hót rất vui tai. Chúng tôi chỉ liên 

lạc từ chòi này qua chòi khác bằng hệ thống Hotline phone. 

Phía sau phòng ngủ là hành lang (balcony) của từng phòng 

ngủ, cũng là sàn gỗ, có một chiếc võng đan bằng dây thừng 

cột vô gốc cây, cho du khách nằm thư giãn, ngắm cảnh rừng 

rú hoang vu hữu tình, có bàn đọc sách, ngồi uống cà phê, có 

thể ngồi ngắm trăng sao. Nhưng phải xoa thuốc trừ muỗi. 



Ngủ đêm ở Hotel trong rừng cho gần thác, sáng hôm sau 

chúng tôi được xe Bus chở lên thác Iguazu bên bờ biên giới 

Argentina để ngắm cảnh và thăm quan.  

Thác Iguazú (Waterfalls) nằm giữa biên giới tam giác của 3 

quốc gia: Argentina, Brazil và Uruquay.  

Thác Iguazu được xếp vào hàng lớn nhất của thế giới, và là 

một kỳ quan vĩ đại, được UNESCO công nhận. Thác có 275 

nguồn nước chảy, qui tụ về khu dốc núi thăm thẳm, có chiều 

sâu 82m, tiếng nước đổ xuống nghe ầm ầm như những cơn 

sấm sét. Thác có hình vòng cung, nước đổ xuống dòng sông 

lớn Iguazu và nhánh Paraná river đục ngàu, đem phù xa bồi 

đắp cho vùng hạ lưu. Không có bất cứ tàu, bè nào lưu thông 

trên sông Iguazu vì nước đục và hiểm trở. Theo thông tin ghi 

trước cổng, cứ mỗi giây đồng hồ, thác đổ xuống khoảng gần 

20,000 khối nước/giây. Nguồn nước phong phú và vô tận, vì 

Nam Mỹ là vùng nhiệt đới, đất đỏ, thuộc vùng Amazone, có 

lượng nước mưa rất cao, ẩm ướt và mưa quanh năm, nên có 

nhiều rừng rậm và rừng già còn nguyên thủy.  

Khoảng 09 giờ 00 sáng, xe Bus chở đến cổng thác Iguazu. 

Chúng tôi mua vé vào cổng rồi xếp hàng lên xe lửa đi vô thác. 

Xe lửa chạy khoảng 20’ thì vô tới thác nước. Du khách xuống 

xe, đi bộ trên những cây cầu bê tông bắc qua các dòng suối 

nhỏ. Lội bộ trên các đoạn cầu nối qua các cồn, các cù lao ra 

tới nguồn thác lớn. Cầu vòng vèo, dài khoảng 4 cây số, để du 

khách chiêm ngắn một nguồn nước lớn khủng khiếp, ào ào đổ 

xuống vực sâu, mà cảm nhận được tạo hóa đã tạo dựng nên 

một khung cảnh thiên nhiên bao la vĩ đại, con người không thể 

ngăn chặn được. Chúng tôi đi qua các ngách ngõ trên từng cây 

cầu để nhìm ngắm, mà không muốn về. Mọi người ăn trưa 

ngay nhà hàng Buffet bên bờ thác cho đến chiều mới trở ra 

cổng lên xe về lại Hotel. 

 

BRAZIL: Sáng hôm sau chúng tôi thu dọn hành lý dời Hotel 

đi xe Bus băng qua biên giới Argentina sang nước Brazil, di 

chuyển trên con đường xa lộ rất ngoạn mục. Đi khoảng 3 

tiếng, xe dừng lại cho phái đoàn xuống thăm xưởng sản xuất 

đá mài ngọc thạch với những đồ trang sức qúi giá. Khoảng 

gần trưa chúng tôi nghỉ ăn trưa ở nhà hàng gần cổng phi 

trường Foz do Iguaçu, đáp máy bay trực thăng, bay vòng vòng 

trên không trung ngắm toàn cảnh thác nước Iguazu trên biên 

giới 3 quốc gia. Diện tích mặt phẳng của thác rộng khoảng  50 

cây số. Bay trên không trung nhìn xuống, mới thấy nguồn thác 

thật hùng vĩ. Một chuyến trực thăng chở 6 du khách, mỗi du 

khách phải trả USD $140/15 phút bay, xem đã mắt và đáng 

đồng tiền. Chiều tối chúng tôi đến Hotel gần thác Iguazú bên 

bờ Brazil, ăn uống, nghỉ ngơi. Sáng hôm sau xe Bus chở 

chúng tôi lên thác Iguazu phía bên Brazil. Bờ bên Brazil nhìn 

thác thú vị hơn bên Argentina, vì những ngọn thác rất cao và 

lớn như những bức tường, nước đổ xuống vực sâu thăm thẳm, 

bên Brazil thì phải lội bộ dọc theo sườn núi, có vẻ mạo hiểm 

hơn, càng đi xuống dốc, thì nhìn lên thác càng đẹp. Nước đổ 

xuống bay hơi mù mịt, ướt cả quần áo, du khách phải mua áo 

mưa. Áo mưa ở đây bán rất đắt $8.00 dollars Mỹ một cái, 

trong khi bên Úc mua ở Cheap as Chips chỉ $2.00 dollars Úc. 

Qua một ngày thăm thác Iguazú bên bờ Brazil, chiều về Hotel 

ăn uống ngủ nghỉ, Packup hành lý, sáng hôm sau, ăn sáng 

xong chúng tôi dời Hotel ra phi trường bay về thành phố Rio 

de Janeiro, thành phố lớn nhất của Brazil. Lưu trú ở  Rio ba 

ngày, chúng tôi xuống biển Copacabana tắm, bờ biển đẹp nhất 

vùng Nam Mỹ. Leo đồi, lên Chair lift băng qua biển sang núi 

Sugarloaf ngắm biển, ngắm thành phố. Sau đó đi tàu điện 

(Train) leo dốc, lên núi Corcovado ngắm tượng Chúa Giêsu 

Vua và cầu nguyện. Tượng Chúa Giêsu vua, một kỳ quan nổi 

tiếng thế giới, tọa lạc ở trên đỉnh núi Corcovado cao gần 2km, 

nên mây mù thường bao quanh. Chúng tôi xếp hàng chờ 

những đám mây bay qua, mong mỏi tượng Chúa hiện ra để 

chụp hình kỷ niệm. Hàng mấy trăm người đứng chờ cả tiếng 

đồng hồ để bầu trời clear, quang mây, nhưng mọi người đều 

thất vọng. Hai lần tôi đến Rio de Janeiro (2013 và 2018) lên 

núi Chúa ngự, chẳng chụp được tấm hình nào cho ra hồn. 

Năm 2013 lên núi Chúa, thì bị những trận mưa tầm tã, mọi 

người ướt như chuột lột, mây bao phủ chẳng thấy Chúa đâu. 

Năm nay lên thăm Chúa, thì cũng bị những áng mây che 

khuất. Như vậy, muốn tìm gặp Chúa, cũng không dễ dàng. 

Mọi người lên xe train, xuống núi về lại city, mà buồn vờ vợi. 

Về trung tâm thành phố, chúng tôi vô nhà hàng Tầu ăn trưa. 

Ăn xong, chúng tôi lên xe Jeepni 4 x 4 wheels leo núi tiếp 

(mỗi Jeepni chở 8 du khách và 1 tour giuder) leo lên núi thăm 

vườn bách thảo rộng lớn và nổi tiếng nhất của Ba Tây.  

 

05 giờ 00 chiều xe Bus đưa về khách sạn tắm rửa thay quần áo 

xong, lại ra xe, đón đi ăn tối ở nhà hàng trong phố, đến khuya 



mới về ngủ. Ngày kế tiếp chúng tôi được đi đến trung tâm 

hành hương Aparecida do Norte hướng Tây của thành phố 

Rio. Một trung tâm hành hương, rất lớn và rộng nhất vùng 

Nam Châu Mỹ Latin. Xe phải chạy 4 tiếng đồng hồ mới tới, 

xe Bus chở khách hành hương đến đây rất nhiều và ra vào tấp 

nập. Mỗi ngày có cả hàng ngàn người đến kính viếng. Nhà 

thờ khá lớn, khuôn viên rất đẹp, đến chiều về lại Rio. 

Ngày hôm sau chúng tôi check out Hotel, lên xe Bus đi dạo 

khu Boulevard Olympic và bến tàu Rio. Bến cảng Rio Outer 

Harbor có một kiến trúc đặc thù độc đáo trên thế giới. Harbor 

Terminal là hình bộ xương cá, nhìn rất ngoạn mục.  

Xế chiều chúng tôi ra phi trường quốc tế Rio de Janeiro đáp 

chuyến bay, bay sang Lima thủ đô của nước Perú.  

 

PERÚ: Phi cơ đáp xuống phi trường thủ đô Lima của Perú, 

lúc 23 giờ 00 khuya, lên xe Bus về đến khách sạn nhận phòng 

gần 01 giờ sáng, ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng hôm sau, 

thức dậy, ăn sáng xong, xe Bus chở đi thăm Vương Cung 

Thánh Đường Lima, thăm tu viện dòng Phanxicô. Dòng tu 

của thánh Martin de Pores người da đen và phần mộ của Ngài. 

Thánh Martin chuyên lo, chăm sóc những người nghèo khổ. 

Đến tối xe Bus chở ra thăm công viên thủy tinh, xem: Show 

phun nước, với tia sáng Laser rất ngoạn mục, du khách đến 

xem tấp nập, công viên cỏ những cổng hoa rất đẹp. 

Chúng tôi đi thăm một số nơi nổi tiếng ở thủ đô Lima và vùng 

phụ cận 2 ngày, rồi đáp chuyến bay đến thành phố Cusco. 

Cusco là một thành phố trên vùng cao nguyên có cao độ hơn 

4000 mét so với mặt nước biển. Không khí nơi đây thiếu 

Oxygen, du khách dễ bị ngất xỉu, các Cty du lịch khuyến cáo, 

du khách nên uống thuốc tăng thêm Oxygen trước khi đến 

Cusco, nếu gặp trường hợp chóng mặt xây xẩm, thì phải vào 

bệnh viện ngay, hoặc hỏi nhân viên tiếp tân Hotel sẽ cung cấp 

bình Oxygen cho du khách cấp tốc. Hotel nào ở Cusco cũng 

có dự trữ bình Oxy. Cusco là thành phố nằm ở trên đồi núi 

hiểm trở, nếu lái xe từ Lima lên Cusco phải đi vòng vòng leo 

núi, thời gian khá lâu. Phi cơ bay từ Lima xuống Cusco 

khoảng 01 giờ 20’. 

Cusco có món nước sinh tố bắp tím (violet corn fruit) uống rất 

ngọt, không pha đường. Đặc sản của người dân vùng Cusco. 

Du khách nào đến đây cũng uống thử 

 

Sáng sớm xe Bus chở chúng tôi đến phố Machu Picchu trên 

núi. Chúng tôi đáp chuyến xe lửa leo dốc, lên thăm thắng cảnh 

cánh đồng “Ruộng Bậc Thang” lớn nhất thế giới, bên sườn núi 

và ngôi làng cổ đại Machu Picchu xa xưa, được thành lập từ 

năm 1400, thế kỷ thứ XV. Thăm xã giao những nông dân canh 

tác ruộng vườn nơi đây. Chúng tôi thăm viếng Cusco hai 

ngày, rồi bay trở lại thủ đô Lima, stop over 2 tiếng. Sau đó 

đáp chuyến bay, bay lên Mexico city (thủ đô của Mễ Tây Cơ  

- Three Amigoes)  

Xuống Mexico lúc gần trưa, xe Bus đón vô City ăn lunch 
 



 

MEXICO: Ở Mexico city 3 ngày, chúng tôi đi thăm viếng 

trung tâm hành hương Guadalupé, thăm các thắng cảnh vòng 

quanh thành phố, lên núi Tlaxcada nơi tổng lãnh Thiên Thần 

Micae hiện ra (đi và về hơn 6 tiếng). Buổi chiều hoàng hôn 

chúng tôi rủ nhau xuống phố, dạo shop, đi ăn món đặc sản 

Tacco của dân Mễ cho tới khuya mới về lại Hotel.  

Ngày hôm sau chúng tôi được hướng dẫn đến thăm xưởng sản 

xuất đá cẩm thạch và các loại đá qúi trang sức, xuống vùng 

quê thăm các thắng cảnh nổi tiếng, ăn trưa ở một nhà hàng đặc 

biệt với các món ăn thuần túy của dân Mễ, xem trình diễn 

nhạc Amigoes. Sau đó leo lên các tháp Mesoamerican 

Pyramids. Dù các ngọn tháp rất cao, nhưng ai cũng muốn leo 

lên, để thưởng ngoạn. Lên tới đỉnh là phờ râu, thở hổn hển. 

Những ngọn Pyramids Mexico khá cao, được dân Da Đỏ xây 

cất từ thế kỷ thứ XVI mục đích để thờ Trời và lên cầu nguyện  

Dưới chân tháp là những di tích lịch sử, các làng cổ đại của 

sắc dân Da Đỏ xây cất đã hơn 1400 năm về trước.  

Chấm dứt thăm viếng xứ Mễ. chúng tôi bay lên xứ cờ Hoa 

 

USA: Dời Mexico chúng tôi đáp chuyến bay lên California. Ở 
Cali 4 ngày, chúng tôi đi thăm các trung tâm giải trí như: 

Universal studio, Hollywoods, Disneyland sau đó nghỉ ngơi, 

đi dạo shop, mua sắm ở Little Sàigòn 2 ngày và thăm bà con.  

Cuộc du hành kế tiếp,  chúng tôi đáp chuyến bay South West 
Airlines, bay sang tiểu bang New Mexico, đáp xuống phi 

trường Albuquerque, thuê xe Mini Bus lái đi Santa Fe, thăm 

viếng dòng Loretto, nơi có cầu thang Thánh nổi tiếng.  

Chúng tôi ở Albuquerque, một ngày và một đêm, sáng sớm 
hôm sau chúng tôi ra phi trường, bay xuống Houston Texas, 

thăm trung tâm NASA, thăm khu China mộ Tần Thủy Hoàng 

(mô hình copy từ bên Tàu), ra trung tâm thương mại Kim Sơn 

của Việt Nam ăn uống và mua sắm, cũng như đi thăm bà con. 
Sau 2 ngày ở Houston, chúng tôi bay tiếp sang vùng 

Arlington & Dallas cách Houston 500 cây số, thăm làng cao 

bồi và thắng cảnh nơi đây, sang Dallas thăm quan nơi TT 
Kenedy bị hạ sát, thăm các khu phố VN và shopping mall. 

Chúng tôi ở tiểu bang Texas tổng cộng 4 ngày, sau đó bay trở 

lại Cali, stop over ở phi trường Los Angles 5 tiếng đồng hồ, 
ăn uống, nghỉ ngơi. Buổi chiều check in, đáp chuyến bay Air 

New Zealand, bay về Úc Châu, chấm dứt chuyến đi du hí. 
 

Tiện dịp, trong chuyến đi Tour này, cá nhân tôi, có một công 

hai việc: Ngoài chuyến đi du lịch đó đây, tôi phải đến 

California thăm những người bạn chí thân cùng đơn vị cũ đã 

từng sống chết với nhau, thăm bà con xa gần. Đặc biệt hơn 

nữa là thăm 3 người anh họ đang bị bệnh Ung Thư, tình trạng 

sức khoẻ không mấy sáng sủa. Những ông này, tuy là vai anh, 

nhưng nhỏ tuổi hơn tôi, cả gần 15 tuổi. Họ chỉ ở vào tuổi ngũ, 

lục tuần thôi, mà đã có tên trong Sổ Phong Thần: 

-Ông thứ I bị Cancer phổi đã di căn lên não, Bs chê, Diêm 

Vương gọi, đang chờ phi tiễn, chỉ còn thời gian ngắn thôi. 

-Ông thứ II bị Cancer gan đã giải phẫu 8 tiếng, cắt những khối 

U to bằng trái Tắc trong gan. Sức khoẻ: 5 ăn/5 thua. 

-Ông thứ III tạm chặn được Cancer ruột, nhưng bị 

Alzheimers, lúc tỉnh lúc mơ. 

Khi tôi đến thăm: Ông anh thứ I, Ổng thở phì phào, khuyên tôi 

nên nghe theo lời nhắn nhủ của cựu Giáo Hoàng Benedito 

XVI, khi Ngài đến nói chuyện với Hội Cao Niên.  

Ngài khuyên các cụ: “Bây giờ, đi được thì cứ đi  

-Ăn được thì cứ ăn   -Ngủ được thì cứ ngủ.” 

Đừng đợi đến lúc: “Không đi được thì muốn đi –Không ăn 

được thì muốn ăn – Lúc mất ngủ thì muốn ngủ.”  

Tôi nghe thấy vậy, thì khoái lỗ nhĩ, trúng mánh, nên khi về 

đến nhà, vội vàng ra shop Á Châu, mua ngay một con heo đất 

bự đem về nuôi, để dành tiền, nếu còn đủ sức khoẻ, khi nào 

có Tour kế tiếp, đi chơi vi vút, thì chắc chắn tôi sẽ nhập cuộc 

đi theo. Tuổi tôi, bước vào thất thập cổ la hy, đi oversea mua 

bảo hiểm cũng hơi chua, đắt gấp 2 lần bọn trẻ. 

Còn đi được thì cứ đi, các Bác ạ! Khi nào Diêm Vương điểm 

danh thì sẵn sàng gấp cánh, chẳng hối tiếc trần gian này. 

Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà ũm vợ có gì mà xem 

Sống enjoy, chết nhắm mắt xuôi tay... cũng OK 

 

 

 

 

 

Jo. Vĩnh SA 


