Chuyến đi chơi Arizona & New Mexico (2)
Như Nguyệt

White Sands National Monument
Ở bên ngoài, gió đang gầm gừ dữ dội, tiếng gió thét gào ầm ầm, nghe dễ sợ ghê! N nghe nói miền Nam Cali
hôm nay sẽ có 1 cơn bão thật lớn đổ ngang qua, trời sẽ mưa tầm tả. Rảnh rỗi không biết làm gì nên N chịu
khó post tiếp, hihi…
N thích mầu trắng nhất nên khi nghe nói sẽ đến bãi cát thạch cao ở New Mexico, N rất là excited! Hình thể
của đụn cát thay đổi tùy theo hướng gió. Cát thật mịn màng làm N nhớ đến bãi biển cát trắng, cát cũng thật
mịn ở Cancún, Mexico.
Mời xem một ít hình do N chụp và bạn đồng hành của N chụp cho N nhé.

Trên đường đi đến White Sands National Monument ở New Mexico….

Rest Area

.….N chụp trên xe bus

Mang dép để dễ đi trên cát…

Thành phố buồn hiu hắt! Nhà thấp lè tè, ít xe đi lại. Chắc có lẽ vào ngày Chủ Nhật nên đường phố vắng ngắt, tiêu
điều!
Cũng có vẽ bậy (graffiti) như ai chứ bộ, hihi…

Đã đến White Sands

Cát nhuyễn mịn trắng ngần!

Thấy mây có hình dáng là lạ nên N chụp

Anh đi cùng em nha
Mình quên hết chuyện nhà
Bỏ dép ra, đi chân trần trên cát…

Máy chụp hình hiệu Sony đắt tiền của 1 anh đi chung nhóm, chụp ra nhìn hình cũng có khác. N thì có thích cũng phải
chịu thôi vì cầm máy to, nặng; N bị đau tay!

Phượng và Nguyệt, P choàng khăn cho N giống như 2 nàng đang ở Trung Đông, hihi.. Bây giờ N mới hiểu tại sao ở sa
mạc, người ta hay che đầu, che tai, che mặt, trùm kín hết.. hihi…vì gió cát wá xá mờ! hì hì…
Chị Lài và N (anh Nghĩa chụp)

Tuyết Mai và N (anh Lương chụp)

