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Quý mến chào anh chị, các bạn
Đi chơi về, vì lươi huyền nên bây giờ sau hơn 3 năm, N mới chịu khỏ
ngồi lựa hình để post cho các anh chị xem (hơi mất nhiều thì giờ
nhưng là “hobby” nên N rất enjoy!). Chuyến đi năm 2017 là 1 chuyến
đi rất đặc biệt, nhớ đời của N vì là chuyến đi chơi dài nhất (hơn 1 tháng) và N đi 1 mình (thường thì N đi chơi
chung với con gái). Sau khi đi Buhtan, Thái Lan với nhóm phật tử cùng với thầy Thích Tánh Tuệ, N định ghé
về Việt Nam vài ngày thôi vì từ Thái Lan bay qua Việt Nam có hơn 1 tiếng à... để thăm cô bạn của mình và
gặp lại mấy cô bạn Trưng Vương.
Trinh Thục là bạn học từ hồi tiểu học của N, mấy chục năm sau, nhờ 1 bài N viết về Thục mà N liên lạc lại
được với cô bạn thân nhất của mình từ thuở còn bé tí. Thục muốn N ở lại Việt Nam ít nhất là 2 tuần. Thục
không đi làm, 2 vợ chồng Thục học đại học về Thủy Lâm, về hải sản. Chồng của Thục có công ty xuất cảng
hải sản nên rất khá giả. Nghề chính của Thục là “đi chơi” đây đó ( T du lịch rất nhiều nơi trên thế giới, có ghé
Mỹ mấy lần) nên đã “book” vé cho N đi chơi Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc.
N ở nhà em gái Thục, nhà của Thiên Trang nằm ngay trung tâm Sài Gòn nên tiện cho việc ra phi trường, đi
chơi trong thành phố. Đó là 1 căn hộ có lớn có 2 phòng ngủ ở Khánh Hội, trên tầng lầu thứ 20. Từ cửa sổ lớn
trong phòng ngủ (có ban công) nhìn ra cảnh sông Sài Gòn, có vài cây cầu bắc ngang, cảnh những tòa nhà
cao ốc, “view” rất đẹp! Nhất là lúc bình minh hoặc hoàng hôn, lúc ban đêm nhìn ra đèn “Sài Gòn ngọn xanh
ngọn đỏ” lấp la lấp lánh, hết xẩy luôn!
N định mang theo, xách tay vài món đồ đắt tiền mình thích vì sợ mất nhưng khi check in; nhân viên hãng máy
bay Việt Nam đã “xúi” N cứ gửi luôn đi, họ không charge thêm tiền; nên vì lười xách, N đã gửi luôn thể. Khi về
đến nhà Thiên Trang, mở va li ra mới thấy bị lấy trộm kiếng mát (N mới mua ở phi trường Đài Loan, là kính
mát designer) và vài món nữ trang. Kinh nghiệm cho thấy khi bay qua Việt Nam các bạn nên rất cẩn thận, tin
đồn là họ lấy cắp đồ của mình là có thật đấy. N nghe nói ngay cả trái cherries từ bên Mỹ mang về VN, để
trong va li mà họ còn lấy trộm.
Khi đi chơi, N không bao giờ research trước, để “ngạc nhiên” và N đã không ngờ Việt Nam mình cũng có vùng
“đá đĩa”. Nhìn những tấm hình đá đĩa ở Thổ Nhĩ Kỳ, N thích quá; ai dè VN mình cũng có. Nước VN của
chúng ta nhỏ xíu, còn nhỏ hơn tiểu bang California của Mỹ nhưng quả thật có tất cả. Lúc trước thiếu tuyết
(snow) nhưng bây giờ nghe nói ở vùng Sapa phía Bắc cũng đã có tuyết rơi.
Mời các anh chị xem một số hình N chụp ở “GÀNH ĐÁ ĐĨA” tỉnh Phú Yên nha. Please roll down để xem hình
Ngày mai lại thứ Sáu rồi! Chúc các anh chị “enoy” tận tình, từng giây phút, cho dù đa số chúng ta đang bị bó
chân nằm nhà nhé, vì không phải đi làm nên “ngày nào cũng là ngày thứ Sáu” hoặc “ngày nào cũng giống
ngày nào, ngày nào cũng là ngày cuối tuần vui vẻ”.
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Trinh Thục, cô bạn của N nè

trái dứa dừa
Hàng quán nhìn thấy nghèo nàn, tội nghiệp! Có những bà già để ra mấy bó rau quèn, mong bán được để
kiếm tiền sinh sống. N còn thấy cảnh một bà cụ đứng ngâm mình cả ngày trong biển để bắt được có vài con
ốc (Phú Quốc)

Cảnh thuê võng nằm làm N nhớ đến nhiều nơi như thế này ở Venezuela. Ở các nước Nam Mỹ, hình như họ
cũng thích nằm võng, tiện và rẽ, không cần phải mướn khách sạn để ngủ trưa... J : ))
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