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Thân chào các bạn, 
Cô em N gọi phone rủ N đi Colorado chơi, thời gian khá gấp gáp, chỉ có khoảng hơn 2 tuần trước ngày đi.  N 
chịu liền vì ở nhà hoài cũng thấy khá chán (mặc dù N đã đi Peru, Yosemite, Mammoth (California) năm 2020) 
Nhóm N gồm 5 người đã chích ngừa 2 mũi rồi.  Tụi N đi Colorado vào tháng Năm, lúc đó số người bị nhiễm 
bệnh Covid giảm xuống rất nhiều vì chưa có Covid Delta; nên cháu trai của N, con cô em mới dám lo cho mọi 
người đi máy bay lần đầu tiên sau hơn 1 năm -trước đó, nếu có đi chơi, cũng chỉ dám bằng xe hơi.  
N quan niệm nếu sợ thì không đi, nếu đi thì không sợ, hihi… nên nếu không đi thì thôi, nếu quyết định đi chơi, 
N không thấy lo sợ, ái ngại gì cả, rất thoải mái, an nhiên, enjoy tới bến! 
Từ lâu, N đã được nghe nói rặng núi “Rocky Mountain” ở Colorado rất đẹp! Đến nơi, mới thấy đẹp thiệt; đẹp 
hơn là N nghĩ. 
 
Mời các bạn nghe bản nhạc về Rocky Mountain High nhé: 
John đổi tên qua Denver sau khi ông viết bản nhạc này.  Nhạc sĩ, sáng tác nhạc, diễn viên, người tranh đấu 
cho nhân quyền, tranh đấu cho môi trường chết năm 1997 (54 tuổi) tại California.  Hai bản nhạc nổi tiếng nhất 
của John Denver là  Rocky Mountain High và Take Me Home, Country Roads 
Rocky Mountain High - John Denver - https://www.youtube.com/watch?v=eOB4VdlkzO4  
 
Cả nhóm đi xe lửa lên núi cao, nơi có tuyết phủ đầy lạnh lẽo, có đến cây cầu treo nổi tiếng và viếng thăm vài 
National Park ở Colorado. Ngoại trừ Rocky Mountain, những National Park ở tiểu bang này hoàn toàn miễn 
phí.  
 
Mời các bạn xem một số hình N chụp nha: 

 
Phi trường ở Long Beach, California (chỉ bay nội địa, Los 
Angeles, LAX mới là sân bay quốc tế).  
N gửi xe tại ngay phi trường cho tiện, từ chỗ gửi xe đi bộ 
ngang qua đường là đến, tiện lắm ạ. 
Chả phải ai đưa đón, có mười mấy đô mỗi ngày.  Nếu đi 
thời gian ngắn, khoảng 1 tuần, 10 ngày; các 
bạn nên để xe ở phi trường.  
Khi đi du thuyền / cruise ở hải cảng Long Beach cũng thế, 
nên đậu xe ngay tại Parking Lot, rất tiện, rẽ, lại an toàn. 
  
Rặng núi Rocky Mountain ở Mỹ hình như đẹp hơn ở 
Canada thì phải (không biết N có thiên vị không ta, hihi..) 
  

  
Những tấm hình này N chụp khi đang ngồi trong xe.  
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=eOB4VdlkzO4
https://www.youtube.com/watch?v=eOB4VdlkzO4


   
 
Còn rất nhiều hình cảnh đẹp trong cell phone mà N lười quá, không muốn lựa ra 
  
*********** 
 

  
 

  



  
Nhìn kỷ tấm hình này thật kỷ; N mới thấy có 3 con dê núi.  N phóng to cho các bạn xem nha: 
 

  
Cô em của N leo trèo mà không sợ bị té, giỏi thiệt! 

  



  

  
Đúng là con nai vàng ngác ngơ, ngơ ngác.  Thi sĩ Lưu Trọng Lư dùng chữ “ngơ ngác” quá tuyêt vời! 
 
N chụp từ rất xa vì đến gần sợ mấy cô chú nai này chạy mất.  Nai là loại thú hiền lành, nhút nhát; dễ thương! 
Chắc nó sinh sản dễ dàng nên đi đến đâu cũng thấy nai, nai luôn luôn là loại thú có nhiều nhất, ở rừng Ấn độ, 
ở các nước vùng Nam Châu Phi…v.v.. Vì có nhiều và thịt mềm ngon, lại không có gì để chống đỡ ngoài chạy 
được thật nhanh và có 2 cái sừng nếu là nai đực nên nai là món mồi ưa thích của các thú dữ, trong đó có loài 
người. 
Cách đây lâu lắm rồi, N có một người bạn thích đi săn nai, thỉnh thoảng có cho N thịt nai.  Bây giờ không biết 
anh còn sở thích này không nữa.  Ở Mỹ, muốn đi săn nai phải xin permit (giấy phép) và phải giới hạn số nai 
săn bắn mỗi năm. 
Nai lẹ lắm, không dễ gì “bắn” chết được nó đâu, khó khăn lắm anh bạn -chồng của cô bạn N- mới vác được 
nai mang về khoe đó ạ. Anh ấy đi săn rất nhiều năm mà chỉ mang nai về được có vài lần! 
 

  
  

   
 Cảnh thiên nhiên đẹp quá ha các bạn 
 
Ngồi trong xe, em gái N đang lái xe ra khỏi Park chứ không ngừng lại nên N phải chụp vội vàng tấm hình này. 
Cục đá to tướng nằm trên tảng đá phía dưới, có lổ hổng rất lớn mà vẫn giữ được thăng bằng?!! Lạ ghê! 
  



************** 
Đến Colorado, đối với N, đặc biệt nhất vẫn là những tảng đá mầu đỏ, mầu trắng nằm xếp chồng lên nhau thật 
đẹp! Một loại hoa mọc trên thảm cỏ rộng bát ngát, bao la 
  

    
  
Ngồi trong xe, N chụp đại; chụp từ rất xa mà máy chụp hình của N nhỏ xíu à nên hơi bị mờ 
 
Khi đi South of Africa, N mang theo máy Canon, loại “entry level” của dân pro, nhưng máy nặng nề quá; 
mỗi lần chụp xa lại phải đổi lense rất mất công nên N không chụp bằng máy chụp hình đó nữa.  Bây giờ 
nhiều người thích chụp bằng cell phone vì khung hình lớn hơn, dễ nhìn hơn, lại được có software “tự động” 
chỉnh hình cho đẹp. 
  
  
Hoa dại mà đẹp như thế đó. N có làm mấy câu thơ về hoa dại: 
Nếu không có tình yêu, em muốn thành hoa dại 
Mọc ven đường chờ ánh nắng bình minh 
Lũ ong bướm em chẳng màng chẳng ngại 
Dễ sống còn, kiêu hãnh một mình em 
  
Ngọc Mỹ 
https://www.youtube.com/watch?v=sLJK6iQrH_Y&feature=youtu.be 
Tâm Thư 
https://www.youtube.com/watch?v=7u1qaumOiKU 
  
  
 
  
Còn tiếp… 
Quách Như Nguyệt 
Oct 5th, 2021 
N đi vào tháng Năm mà bây giờ mới ngồi lựa hình ra và viết vớ vẩn đó, hihi..  
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