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Maine là tiểu bang phía Đông cực Bắc của Hoa Kỳ, thuộc vùng New England.  New England gồm có những 
tiểu bang: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, and Connecticut. 

 
Đầu tháng 10 năm 1975, gia đình N đến định cư tại New Hampshire.  
Tháng 11 tuyết rơi, mấy người bảo trợ đã gọi phone tới báo cho biết vì họ 
hiểu rằng cả gia đình N -từ Việt Nam qua- chưa từng thấy tuyết bao 
giờ.  Ngay cạnh trường N học, hồ nước đóng thành băng.  Những lúc 
tuyết rơi là những lúc ấm áp; khi không có tuyết, có gió mới là những lúc 
lạnh chết người.  Có những ngày bão tuyết, tụi N được nghĩ học ở 
nhà.  Khi đó còn bé, là học trò, được nghĩ học, thích quá chừng!  Rồi cũng 
qua đi mùa đông, mùa Xuân đến… lá non trổ mầm tươi đẹp, nhiều loại 
hoa muôn mầu rực rỡ.  Lần đầu tiên trong đời thấy hoa lili of the valley, 
hoa pansé; hoa crocus, hoa bluebells (lúc đó N không biết tên) mọc hai 
bên đường… N nhìn mê mẫn. 
Gần cuối mùa đông, năm 1976, N và cô em được 2 người bạn Việt Nam 
chở đến Maine chơi.  Họ cho 2 chị em vào nhà hàng ăn tôm hùm, đến chỗ 
có ngọn hải đăng chụp hình.  Chuyến đi chơi đầu tiên trong đời vui quá là 
vui! 
Tháng Mười năm nay, 2019, sau mấy chục năm… N mới có dịp trở lại 

miền New England, đến thăm Maine vào mùa thu thơ mộng, không khí trong lành mát mẻ, lá đổi mầu vàng 
nâu cam đỏ xanh… tuyệt đẹp!  Gia đình N đã để dành… khi đến Maine mới ăn tôm hùm, nhất định hổng ăn ở 
Canada.   Tôm hùm là đặc sản ở Maine nên “lobster” ở tiểu bang này vừa tươi ngon lại vừa rẽ nữa.  So 
delicious!  Ngon tuyệt cú mèo luôn! 
 

   

   

 



 

   

   
              Fort William Park (Cape Elizabeth) 
 

   

   

 

 



   

   

       

     Portland Lighthouse.  Maine. USA 
 

 



  
                                       Một loại sâu bướm (woolly bear caterpillar) -  hình lấy từ Internet 
 

   

Portland Lighthouse 

 
Con bé lại leo trèo! 
 



   

   

Đang đi, thấy căn nhà này trang hoàng cho mùa lễ Halloween quá công phu, N bèn nói ông tài xế ngừng xe lại 
cho N chụp hình. 
N sẽ post tiếp hình về tiểu bang Maine nhé 
Chúc các bạn một mùa lễ thật an vui.  Happy holidays to you and your family! 
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