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Năm nay vùng Hoa thinh Đốn mãi đến đầu tháng giêng mới có trận tuyết đầu mùa. Hôm nay là trận tuyết thứ 
2, tuy không nhiều như lần đầu nhưng cũng rất lạnh. Ngồi nhà nhìn qua cửa kính đẹp lắm. Hoa tuyết rơi bám 
lên cành cây, sân cỏ, mái nhà… trắng xóa một màu, cảnh đẹp như trong phim ảnh. Nhìn tuyết lạnh  ướt át tôi 
chợt nhớ những ngày ấm áp ở Florida. 
 
Vào tuần lễ đầu tháng 11 năm vừa qua khi Hoa Thinh Đốn bắt đầu se lạnh, lá vàng lá đỏ rơi rụng chỉ còn cành 
trơ trụi, các con lấy ngày nghỉ, rủ nhau đi Florida. Ai cũng chích vaccine ngừa Covid đủ 3 lần. Vã lại từ Hoa 
thịnh Đốn đến Florida không xa lắm, chỉ cách nhau 2 giờ bay không ngại phải ngồi lâu một chỗ. 
 
Chúng tôi đến Naples trước. Sáng sau khi điểm tâm các cháu cho xe chạy dọc theo bãi biển. Ít người tắm 
biển, họ chỉ đi bộ trên bãi biển rộng và sạch. Nhà vùng này rất đẹp, phần lớn là biệt thự rộng rãi, hàng rào cây 
xanh bao quanh, cắt xén gọn gàng mỹ thuật.  Họ có lối đi riêng ra biển, không dùng bãi biển công cộng. Hoa 
trong sân các kiến trúc này rực rỡ màu sắc, cây lớn bé trong vườn lá xanh tươi trong khi vùng Hoa thịnh Đốn 
cây rụng lá trơ cành, hoa kiểng phải mang vào nhà. Xe chạy lòng vòng ngang qua Beach Club, Beach Resort, 
Surf club, Medical Center... Nơi nào cũng đẹp. 
 
Tối đến các cháu cho xe đến thị xã (downtown) Naples. Các khách sạn gần downtown to và đep. Tuy còn hơn 
2 tuần nữa mới đến lễ Tạ Ơn nhưng phố phường lúc ấy đã trang hoàng hoa đèn rực rỡ cho ngày lễ. Các tiêm 
buôn hàng hóa bày biện nhiều và sáng trưng, hấp dẫn người mua. Trời ấm, người đi lại nhôn nhịp, chỉ số it 
mang khẩu trang mà thôi.  
 
Naples Pier:  
 
Hôm sau chúng tôi đến Naples Pier, cầu tàu bằng gỗ chạy dài từ bờ biển ra biển.Cầu dài ngoằn, có lan can, 
có băng gỗ đặt rải rác dọc theo cầu gỗ. Gần cuối cầu có 2 cái nhà nhỏ ( cái quán), 1 cái bên phải, 1 cái bên 
trái cầu, xéo xéo nhau.Cái bên trái bán bánh ngọt, pizza, sandwich, salad,...các loại nước giải khát, cafe... Cái 
bên phải có những bàn, ghế và băng gỗ để khách nhàn du ngồi nghỉ ngơi, thưởng thức gió biển. Thiên hạ đi 
lại trên cầu cũng nhiều. Có vài người ngồi trên ghế thấp câu cá. Một số it người tắm, phần lớn đi bộ trên bãi 
biển cát trắng. Xa xa các chiếc tàu nhỏ lướt trên mặt biển thật nhanh. Water ski? Cũng có người ngồi dưới 
những dù xanh đỏ, ghế xếp đọc sách hay trò chuyện với nhau. Nắng nhẹ và ấm, khoảng 75-80 độ F. 
 

  
 
Siesta Key Beach:  
 
Hôm sau chúng tôi đến Siesta Key Beach ở Sarasota County, Florida. Trên đường xe chạy chúng tôi thấy nhà 
thờ, các tiêm bán thức ăn đông khách. Dọc hai bên đường có những hàng cây kiểng xanh tươi, xinh đẹp, trù 
phú. Bãi đậu xe công cộng nơi bãi biển rộng lắm. Đối diện với bãi đậu xe là khu dân cư khang trang. Bãi đậu 
xe tuy rộng nhưng xe đậu kín phải loanh quanh một lúc mới tìm được chỗ đậu. Nơi này lịch sự, có nhà vệ 



sinh, nơi tắm nước ngọt, nhà thông tin (visitor center)t o rộng, có nơi cho mướn phao, áo tắm, ghế, dù... Tôi 
thấy những xe đến sau chúng tôi họ mang theo ghế xếp, dù, xe đạp và thức ăn, người lớn trẻ con đông lắm. 
Có lẽ họ là người địa phương và thường đến nơi này. Có mấy quầy bán quà kỹ niêm, quần áo, khăn tắm, 
kiếng mát, kem chống nắng... Cạnh đó có 1 nơi bán thức ăn nhanh và cả thức ăn nóng, nấu tại chỗ theo yêu 
cầu như mì xào, trứng chiên... nhưng mắc hơn ngoài phố chút it. Người ta đứng xếp hàng chờ mua thức ăn 
Bãi biển nơi đây rộng chưa từng thấy, từ bờ đến nước xa tít. Cát trắng và mịn như bột, như đường cát trắng 
và chắc, đi bộ hay xe chạy không bị lún. 
 
Thỉnh thoảng có xe jeep, xe đạp chạy trên bãi biển. Họ mang thực phẩm, dụng cụ cho người cắm trại. Nhìn 
lên không trung lơ lửng những cái dù màu sắc (parasail) của những người yêu chuộng thể thao. Xa xa có các 
tàu nhỏ lướt thật nhanh trên mặt nước biển(Water ski ?) Vài cái chòi gát sơn xanh, sơn vàng trên bãi biển gần 
mực nước cho lifeguard?Môt số người tắm biển nhưng không nhiều lắm. Trên bãi biển một nhóm người 
chăng lưới chơi bóng chuyền, bóng rổ, bày biện ăn uống. Thiên hạ đông ơi là đông, không thấy ai mang khẩu 
trang. Có lẻ họ nghĩ ”gió biển thổi bay Covid”. Một số phụ nữ mặc y phục bình thường, không phải áo tắm. Họ 
làm picnic và trải khăn lên cát nằm phơi nắng... 
 
Từ sân visitor center ra biển có lối đi bằng gỗ đen (hay plastic màu đen?) bề ngang khoảng hơn 2 thước trải 
sát mặt cát dài ra gần đến mé nước biển. Cách hai bên lối đi chừng 3, 4 mét hàng trăm con cò đậu thành một 
nhóm trắng xóa, bay lên đáp xuống. Thỉnh thoảng mới có mươi con vạc mỏ dài cổ cao, to (pelican?) đi lẻ loi 
trên bãi biển. Có rất nhiều chim nhỏ, chiều dài khỏang độ gang tay, lông trắng hoặc xám, mỏ dài, chân nhỏ 
khẳng khiu tong teo, vừa đi nhanh nhanh, vừa mổ lia lịa trên cát. Con tôi gọi chúng là sandpiper, không biết có 
đúng không. Tất cả các loại chim trên bãi biển rất dạn. Có khi mình gần bên, chúng vẫn tỉnh queo, không sợ 
chi cả. Theo tài liệu phòng thông tin các chim biển khôn và nhanh lắm. Chúng quanh quẩn theo những người 
cắm trại có mang theo thức ăn. Cầm thức ăn trên tay hoặc để trong giỏ mà không đậy nắp , ngó lơ là chúng 
nhào xuống mổ, ăn cắp rồi bay ra xa. Người ta nói biển này có nhiều rùa, chúng đẻ trứng trên cát nhưng tôi 
chẳng thấy con nào. 
 
Ngoài ra những người tắm biển hay người đi bách bộ có thể đến nhà thông tin ngồi nghỉ và thửơng thức các 
món ăn vừa mua hoặc mang theo. Nơi đây bàn ghế tiện nghi rộng rãi, gió mát mẻ. Quầy sách báo có nhiều 
loại miễn phí. 
 
Bãi Biển Siesta Tốt Nhất 
 

 
  
Theo tài liệu của nhà thông tin bãi biển Siesta tốt hơn 
các nơi khác, kể cả Bahamas, được xem là 1 trong 10 
bãi biển tốt trên thế giới. Cát trắng như bột và mịn, 
sạch sẽ, nước biển trong, màu xanh đẹp, không có 
rong rêu trôi từng chùm lên bãi cát như Cancun, sáng 
sáng công nhân phải đi quét,gom lại để xe đến đem đi 
nơi khác. Đi bộ chân trần không lún trong cát, êm, 
mát, thích lắm. Thât tình tôi cũng chưa thấy bãi biển 
nào rộng, sạch và đẹp như vậy: cát trắng mịn, không 
vỏ sò hay rác rến, rong biển. Người ta đông  lắm, họ 
ăn uống chơi đùa nhưng có lẻ họ dẹp sạch sẽ trước 
khi rời bãi biển 
  

 
Sanibel Island:  
 
Các con đưa tôi đưa đến viếng đảo Sanibel, một trong đảo ở Florida nổi tiếng có nhiều ốc, sò nhất nước. Viện 
bảo tàng Sanibel có nhiều vỏ sò, ốc to và lạ. Trước kia Sanibel có cá sấu nhưng đã chết năm 2010 vì già và 
lạnh. Sanibel có nhiều thỏ và rùa...(theo Wikipedia) 
 



Từ khách sạn chạy xe cả tiếng mới đảo Sanibel, đi qua cầu dài và đẹp. Sanibel có nhiều tua (tour) hấp dẫn, có 
nước giải khát và thức ăn nhẹ khi thăm viếng các nơi: tua xem dolphin, cá sấu, cá mập, câu cá, tua nhặt vỏ 
sò, xem cá, cua, tua xem chim và các thú hoang dã (widelife), tua xem phong cảnh bằng tàu nhỏ (canoe) chạy 
vòng quanh các đảo, xem mặt trời lặn trên biển... Mỗi tua dài từ vài tiếng đến cả ngày. Chúng tôi đi tự túc xem 
chim và thú hoang widelife. Phải trả số tiền nhỏ để mua vé vào cổng. Nơi đây thấy có xe chạy ra vào. Xe 
chúng tôi chạy vào con đường nhựa, phía bên phải là rừng cây chằng chịt lá xanh um, bên trái như đồng 
ruộng có nước, khi sâm sấp mặt ruộng, khi thấy toàn là nước như sông hay hồ. Đi chừng 20 phút thấy một 
nhóm cò trắng cả 100 con, đứng 1 chòm trên khoảng đất khô ráo bên tay trái. Thinh thoảng có con pelican, 
 

  
 
to gấp 5 lần con cò bay lên đáp xuống và bầy vịt trời. Hồng hạc năm bảy con lạc loài bên nhóm cò trắng... Bên 
tay phải thỉnh thoảng thấy vài con chim mỏ vàng lông xanh và vài con chim lạ đậu trên cành. Mấy con kỳ đà 
nằm bên vệ đường, thản nhiên nhìn xe qua lại... Tuy thế cũng có vài người xe đậu bên đường ngắm nghía 
chụp ảnh... Cũng có vài tấm bảng nhỏ ở vệ đường ghi: “không nên cho thú hoang ăn” 
 
Xe chạy khoảng 40 phút không thấy thú lạ, chúng tôi quay xe trở về visitor center lấy bản đồ vào thăm hải 
đăng Sanibel. Không biết tour guide  đưa khách đi đường nào để thấy nhiều chim, thú hơn. Theo tài liêu visitor 
center khu hoang dã có hơn 200 loài chim và nhiều dã thú. 
 
Hải Đăng và Bãi Biển Sanibel: 
 

Cho xe vào bãi đậu chúng tôi đi bộ trên đường trải 
nhựa chừng 15 phút thấy hải đăng xưa cũ cao 98 feet 
(30m), xây năm 1884, nằm về phía đông đảo Sanibel 
và vài kiến trúc nho nhỏ khác chung quanh. Hải đăng 
được thắp sáng lần đầu tháng 8 năm 1884, đến năm 
1949 đèn được cháy tự động (theo bách khoa toàn 
thư).Từ hải đăng đi 5-7 phút là đến bãi biển. Nơi đây vỏ 
sò nhiều vô số nhưng phần lớn bị bể. Con nào còn 
nguyên thì bé quá không đáng kể. Có 2 phụ nữ trung 
niên da trắng, sách cái sô nhựa, lom khom nhặt vỏ sò.  
 
Chúng tôi đi khoảng 10 phút dọc theo bãi biển thấy toàn 
vỏ sò,nhiều loại, phần lớn bể nát. Chúng bị sóng dạt 

vào bờ nằm chung nhau. Bề rộng đám vỏ sò có nơi rộng cả mét bề ngang ,không biết bề dài bao nhiêu.Gần 
bờ nhiều vỏ sò hơn phía có nước biển. Tạo hóa nhiệm mầu, biển Siesta Key 1 vỏ sò cũng không thấy, biển 
Sanibel thì nhiều vô kể... 



 
 
Sanibel City Pier:  
 

Chúng tôi đến cầu tàu Sanibel City pier. Nơi đây đông 
người,trên cầu và dưới bãi cát. Bãi biển có vỏ sò nằm 
đó đây rải rác, không  nhiều lắm. Nhiều vỏ còn nguyên 
không bị bể. 
 
Dân đi tắm biển hay ngồi trên ghế xếp dưới những cây 
dù to nhiều màu sắc, ngắm trời mây... Cầu Sanibel 
bằng gỗ chạy dài từ bờ ra biển khá xa. Có hai nhà gỗ 
nhỏ và băng gỗ trên cầu cho khách giải lao và nghỉ 
chân. Nhiều người câu cá nơi đây. Có người câu được 

cá khá to, mừng lắm, người ta xúm lại xem nhưng ông ấy gở câu và... thả  cá xuống biển. Người ta cũng ra 
gần cuối cây cầu để xem dolphin. Tôi thấy mấy đuôi cá to nhô lên khỏi mặt nước nhưng không thấy nguyên 
con cá... 
 
Thưa quý độc giả tôi định cư Hoa Kỳ  hơn 40 năm có đi đến một số bãi biển nhưng chưa thấy nơi nào có vỏ 
sò, vỏ ốc nhiều và đẹp như ở Sanibel. Bãi biển Siesta rộng,sạch, cát trắng mịn màng. Dĩ nhiên dân Hoa Kỳ 
hay người đia phương không lạ gì các nơi này.  
 
Xin chia sẻ những điều nghe thấy với quý đôc giả chưa có cơ hội thăm viếng các bãi biển Florida chút khái 
niệm chuyến đi “cỡi ngưa xem hoa” vùng đất ấm tình nồng. Ước mong quý vị có thể giải trí trong chốc lát. Hy 
vọng dich cúm sớm bị diệt trừ cho mọi nguời an tâm khi thăm viếng gia đình,họp mặt đông người, mua sắm... 
 
Nhân dip Tết sắp đến tôi xin cầu chúc đồng bào hải ngoại - quê nhà có mùa Xuân vui tươi, Năm Mới an lành 
hạnh phúc. Xin có mấy câu thơ quê mùa chúc Tết quý anh chị em: 
 

               CHÚC TẾT 
Mây trắng trời xanh ánh nắng vàng, 
Năm cũ sắp tàn, Năm Mới sang. 
Cầu chúc đồng bào nhiều phúc lôc, 
Sống vui, sống khỏe, sống an nhàn. 

 
VA ngày 17/1/22 
Ngọc Hạnh 



 


