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Tại Hoa Kỳ, cơn hoảng loạn về cúm Tàu khởi sự từ những ngày đầu 

tháng ba mặc dầu đã được báo động từ những ngày đầu năm 2020 với 

những tin tức dồn dập đến từ các nước cho thấy tại thành phố Vũ Hán 

bên Tàu là nơi xuất phát của con virus quái ác này. Nhớ lại cảnh tượng 

của đầu tháng ba mà không khỏi kinh hoàng từ các nước Âu Châu cho 

đến Hoa Kỳ. Không ai không sợ về loại virus này và mọi biện pháp đề 

phòng được đưa ra để tránh sự lây lan. 

Những biện pháp phòng ngừa lây lan cúm Tàu là mọi người phải ở 

trong nhà, không nên ra đường và đến các nơi đông người như chợ 

búa, quán ăn, quán rượu, phòng tập thể dục, bãi biển, nhà thờ…Phải 

đeo mặt nạ che miệng che mồm, đứng hoặc ngồi ở những nơi có đông 

người phải giữ khoảng cách 6 feet, phải rửa tay thường xuyên…phải 

và phải thế này thế nọ…nhiều lắm.  

Trong khoảng thời gian tháng ba và tháng tư, hầu như mọi người đều 

đóng cửa nằm nhà, trừ những thành phần có những phần vụ đặc biệt  

thiết yếu như bác sĩ y tá và một số người làm việc công ích. Hươu và 

các thành viên trong gia đình hoàn toàn tuân hành các biện pháp do 

các cấp chính quyền đưa ra sau khi sắm sửa thức ăn nước uống và 

những món cần thiết cho đời sống hằng ngày. Tháng ba và tháng tư là 

hai tháng “giữ kỹ luật” nghiêm ngặt nhất, không dám đi đâu, hết ở 

trong nhà rồi ra sân trước cắt cỏ tỉa hoa, bước ra sân sau tưới cây dọn 

rác, garage lâu nay trông bề bộn nay được gọn ghẽ sạch sẽ, restroom 

nhà tắm cũng kỳ cọ cho sạch cho thơm hơn, lau nhà hút bụi cũng 

thường xuyên hơn…nói chung là đào ra việc để mà làm. Ngoài ra, trong 

ngày lâu lâu lại nhảy lên lầu mở computer đọc đọc gõ gõ gửi gửi với 

những bàn bàn luận luận cho vui cuộc đời và nhất là để quên đi con 

virus Tàu đang say sưa giết người vô tội. 

Bước qua tháng năm, mùa hè đến, không như mọi năm là sắm sửa lên 

đường đi đây đi đó, không đi xa cũng đi gần, vô rừng xuống biển cắm 



trại, thăm viếng nơi này chốn nọ. Năm nay thì không có chương trình 

gì cả. Nhưng đã bắt đầu lái xe đi chợ mua thức ăn, vào các cửa tiệm 

mua những thứ cần thiết. Thấy trên đường đã có đông xe chạy tới chạy 

lui tuy lưu lượng không bằng như xưa. Những ngày lễ Mẹ lễ Cha người 

trong nhà cũng họp mặt ăn uống chúc tụng vui vẻ. Các thành viên trong 

gia đình ai cũng mạnh khỏe, chẳng có ai có triệu chứng gì về cúm Tàu, 

sao lại phải “phòng thủ” một cách quá đáng với người trong gia đình?  

Chồn chân suốt mấy tháng trời, chỉ ngồi trong nhà nhìn ra cửa trông 

trời trông đất trông mây mãi cũng chán và chỉ mong có dịp là chạy ra 

ngoài. Dịp đã đến. Cuối tháng sáu nhận cú điện thoại của Trưởng Hà 

Thúc Sinh – Sóc Tháo Vát cho biết con của anh đưa vợ con đi chơi ba 

bốn bữa mới về. Trưởng Hà Thúc Sinh ở chung với người con trai là 

Trưởng Phạm Vinh Khoa cũng đã năm sáu năm nay tại Houston. 

Thường thì chúng tôi gặp nhau ở đất trại hoặc trong các buổi họp 

Hướng Đạo và những dịp gặp gỡ khác. Sức khỏe của anh Sóc có phần 

kém, chân phải hơi yếu nên lúc di chuyển anh phải cần chiếc gậy. Hươu 

có đề nghị là sẽ ghé nhà thăm anh, anh bằng lòng. Trước khi ghé nhà, 

Hươu tạt vào Starbuck mua hai ly cà phê. Rồi hai anh em ngồi ở sân 

sau vừa nhâm nhi cà phê vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, đặc biệt 

những chuyện đang xảy ra ở xã hội Mỹ vì hậu quả của con cúm Tàu. 

Anh pha thêm một ấm trà ngon và chúng tôi khề khà cho đến gần trưa 

mới chia tay nhau. Giữa tháng bảy và tháng tám Hươu lại ghé thăm 

anh hai lần nữa lúc Khoa và bầu đàn thê tử kéo nhau đi chơi xa. Chúng 

tôi xuống phố Bellaire ăn phở uống cà phê. Mới đây, hôm 7 tháng 9 

Hươu lại ghé nhà thăm anh vì trước đó anh gọi cho biết không hiểu vì 

sao mà đôi mắt của anh bỗng dưng bị mờ, không thấy rõ mọi vật chung 

quanh. Đầu tháng 10 anh sẽ đi mổ mắt, hy vọng mọi sự tốt lành với 

anh. Cũng có lần Hươu và Đà Điểu Siêng Năng Cao Ngọc Cường kéo 

nhau ra cà phê Starbuck gần nhà ngồi dưới dù ngoài sân để nhâm nhi 

cà phê và trò chuyện.            Tình hình cúm Tàu tại Houston có 

vẻ yên ắng trên thực tế, ngược lại với những gì được nghe và thấy trên 

các bản tin truyền thanh truyền hình với những thống kê bằng những 



con số nghe ra rất khủng khiếp. Dĩ nhiên ai cũng sợ hãi thứ vũ khi vô 

hình đó nhưng nỗi sợ hãi khiến người ta phải co dúm người lại để núp 

mãi trong nhà thì hơi quá đáng.  

   

Trong người Hươu có hai thứ máu: máu Hướng Đạo và máu Liều. Vì 

thế hôm 17 tháng 7 Hươu “đánh liều” làm một chuyến xuất du, đơn 

thân độc mã bỏ lều chỏng và thức ăn thức uống lên xe lái một lèo 

xuống biển Free Port cách Houston hơn một tiếng lái xe. Free Port vốn 

là bãi biển rất vắng người, không như bãi biển Galveston. Hươu cũng 

đã đến Free Port nhiều lần nên nghĩ là mình đến một nơi vắng để cắm 

lều chắc không có gì trở ngại. Nhưng khi Hươu chạy vào bãi thì trái với 

điều mình tưởng. Free Port không còn vắng vẻ như những lần trước 

Hươu ghé đến, thiên hạ đậu xe ngay trên bãi mà không phải trả lệ phí 

như bên Galveston, mỗi xe là một gia đình gồm năm bảy người, họ 

dựng lều, che bạt, đặt ghế ngồi và quây quần bên nhau, có người 

xuống biển tắm, có kẻ vác cần đi câu, tiếng nhạc vang vang đó đây 

khiến cho cả một chiều dài bãi biển trở nên sinh động chứ không như 

Hươu tưởng là vắng ngắt như mọi khi. Hươu dựng lều trên một gò cao, 

cọc lều cắm xuống đất vững hơn là cắm trên  cát, gió có thể làm tung 

bay cả lều. Đó cũng là nhờ kinh nghiệm cắm trại của Hươu trong mấy 

chục năm. Hươu thấy có nhiều chiếc lều hoặc canopy cắm xuống cát, 

chỉ một lát sau là bị gió thổi tung khiến lều và canopy chổng gọng lên 

trời…Hươu đi bộ. Hươu lội xuống biển. Hươu bơi. Hươu nhìn xem 



thiên hạ nhàn nhã đùa vui với nước. Ngủ lều một đêm. Nằm nghe sóng 

biển dạt vỗ vào bờ mà nhớ một thời lang thang bãi biển Nha Trang, 

Vũng Tàu…Giờ thì Việt Nam sao mà xa quá! Bao giờ mới lại đặt chân 

lên bờ biển quê nhà? 

             

Vào cuối tuần kế tiếp, 1 tháng 8 Hươu bàn với chị Nhạn là mỗi tuần 

nên đi ra ngoài, đi xa xa để ngoạn cảnh hoặc nhìn xem những sinh hoạt 

trong mùa cúm Tàu mà nhiều người không hề bước ra khỏi cửa mà chỉ 

ngồi nghe ngóng tin thần chết. Biết đâu: “Đi một ngày đàng học một 

sàng khôn” cũng nên! Chị Nhạn hoan nghênh! 

Về hướng Bắc thành phố, nằm bên xa lộ 45 về Dallas là thành phố 

Woodland, một vùng mới được hình thành và phát triển mạnh khoảng 

gần 20 năm nay. Nhà của dân khá giả và rất nhiều cơ sở kinh doanh, 

kỹ thuật, chợ búa, nhà thương, trường học tiếp tục mọc lên như nấm. 

Hươu chạy ngang qua đó nhiều lần. Nghe nói ở đó có một Shopping 

Mall rất lớn và một khu đi bộ rất thơ mộng nhưng ít người ghé đến. 

Thế là Hươu chở chị Nhạn chạy phom phom lên Woodland với hai ổ 

bánh mì và mấy chai nước uống, không quên đem theo chiếc máy ảnh 

nho nhỏ. Chạy chưa đến một tiếng đồng hồ, quanh co một lúc vào sâu 

bên trong thì thấy một hồ nước trong xanh tựa như hồ Xuân Hương 

Đà Lạt, nhìn xa xa bên kia hồ, dưới chân đồi thông lại thấy mấy chiếc 

xe đạp nước có hình dáng mấy chú thiên nga màu trắng khiến Hươu 

nhớ đến những chiếc xe đạp nước thiết kế hình thiên nga trên hồ Xuân 

Hương ngày nào của một thưở thanh bình. Ừ thì cái thuở thanh bình 

ấy. Thanh bình từ khung cảnh thiên nhiên cho đến con người. Còn bây 



giờ thì Hươu không dám cho rằng Đà Lạt là nơi thanh bình. Chẳng cần 

phải giải thích chuyện này đâu!  

Đậu xe trong bãi mát dưới rừng thông, Hươu và Nhạn dung dăng dung 

dẻ (không có nắm tay đâu nha) thả bộ trên con đường nhựa nhỏ ven 

theo sườn đồi. Tuy đang độ mùa hè nhưng nhờ gió từ rừng thông thổi 

xuống và bên dưới là hơi mát từ hồ nước đưa lên nên chúng tôi không 

cảm nhận cái nóng của mùa hè. Đến cuối chân ngọn đồi chúng tôi đi 

xuống, thả bộ theo bờ hồ để trở về nơi chúng tôi khởi hành. Có đàn vịt 

trắng bơi lội dưới làn nước xanh. Thật thanh bình. Đây là một công 

viên nhỏ mà trên những lối đi thấy có một số tượng đài kỷ niệm. Chúng 

tôi chú ý đến một tượng đài rất khiêm tốn làm bằng đá xanh trên có 

khắc tên những công dân Texas là chiến binh Thủy Quân Lục Chiến Hoa 

Kỳ đã hy sinh trong trận Đệ Nhị Thế Chiến, cuộc chiến Triều Tiên và 

cuộc chiến Việt Nam.  

Hươu ngồi xuống đặt tay sờ vào tấm bia và đọc từng tên người lính 

một thì thấy những chiến sĩ này đã hy sinh để bảo vệ Miền Nam Việt 

Nam từ các địa danh được ghi tại Cam Lộ, Thừa Thiên, Quảng Trị, Đà 

Nẵng, Quảng Ngãi. Hươu thầm cầu nguyện cho linh hồn những chiến 

sĩ này được thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.  Hươu thầm cám ơn họ. Mặt 

trời đứng bóng, hai chúng tôi đến ngồi trên một chiếc ghế đá và lấy 

bánh mì ra ăn. Vừa ăn Hươu vừa nghĩ miên man về những người linh 

Mỹ đã chết tại một miền đất xa xôi trên quê hương Việt Nam. Lại nhớ 

đến một người em tử trận đầu năm 1971 trên vùng cao nguyên. Buổi 

chiều trên đường về Hươu thấy lòng nao nao buồn. 

                         



 

Tiếp tục các cuộc đi trong mùa cúm Tàu, một tuần sau, ngày 9 tháng 8 

Hươu và Nhạn quyết định đi đến một thành phố biển mà cách nay gần 

30 năm chúng tôi có đến một lần, lúc ở Việt Nam vừa qua Mỹ. Đó là 

thành phố Copus Christi cách Houston khoảng ba tiếng lái xe về hướng 

đông nam. 

Trước khi nói về chuyến đi, xin nhắc lại một tí chuyện cũ: dạo mới chân 

ướt chân ráo đến Mỹ, vừa lấy được bằng lái xe thì Hươu đã lên chương 

trình đi viếng một số thành phố của tiểu bang Texas, trong đó có Copus 

Christi. Dạo đó muốn đi đâu phải mang theo một tấm bảng đồ in trên 

giấy để nhìn vào đó mà tìm đường. Trên đường đi lâu lâu dừng lại xem 

bản đồ để đối chiếu với những bảng ghi tên đường, tên thành phố chạy 

ngang qua. Hươu còn nhớ rõ, đi theo hướng xa lộ 59 về thành phố 

Victoria, gặp đường 37 quẹo trái chạy một lèo là đụng ngay bãi biển. 

Giờ đây thì không đơn giản như thế nữa! Gần 30 năm rồi! Cảnh vật đổi 

thay. Nhà cửa đường sá và vô số kiến trúc khác nếu nói cho đúng thì 

phải dùng bốn chữ “mọc lên như nấm”. Thực vậy, dù cho bây giờ chỉ 

cần nhìn vào bảng chỉ đường và nghe lời hướng dẫn trên màn ảnh nhỏ 

trước mặt nhưng lắm lúc cũng lạng quạng, coi như vào một thành phố 

hoàn toàn xa lạ!  

Chúng tôi khởi hành sớm và lái tà tà mãi gần trưa mới đến bãi biển. Lý 

do là dọc đường chúng tôi ghé lại nhiều chỗ để ngắm cảnh xem người. 



Lâu quá không đi lại đường nên thấy cũng lạ vì phải chạy qua đoạn 

đường đang sửa vài chục dặm, chạy dưới đường nhỏ chỉ một lane. Ra 

khỏi Houston chừng 30 dặm, nhìn xa xa phía trước chúng tôi thấy 

những cánh đồng thấp thoáng màu trắng nhưng chẳng biết là gì. Nghĩ 

rằng đó là những ruộng bắp hay ruộng đậu nành như mấy chục năm 

trước cho đến lúc quẹo vào đường 37 mới nhận ra rằng đó là những 

cánh đồng trồng bông vải. Bông vải bắt đầu nở. Nhớ dạo xưa ở Việt 

Nam xem phim ảnh thấy những cánh đồng bông vải ngút ngàn đến 

mùa gặt thì những người da đen là những người đã đổ mồi hôi, nước 

mắt và cả máu trên những cánh đồng trắng bông. Một mảng lịch sử đã 

trôi qua nhưng không bao giờ xóa mờ trong tâm tưởng của nhiều thế 

hệ công dân da đen cho đến ngày nay.  

Chúng tôi dừng xe tấp vào lề để tận mắt nhìn những cánh đồng bông 

vải mênh mông trước mặt. Bông chỉ mới bắt đầu nở nên trên những 

ruộng bông vẫn còn nhiều màu xanh. Ở nhiều ngả tư đường, thấy có 

nhiều người dựng canopy để bán những sản phẩm địa phương như 

các loại trái cây, mật ong nguyên chất, bông hoa. Có cả lều bày bán 

những tấm da thú, sừng thú, dao găm, dao nhỏ để làm kỷ niệm. Lại có 

cả quầy bày bán khô bò sản xuất kiểu thủ công gia đình. Hươu ghé lại 

vài nơi thăm hỏi và mua mấy bịch khô bò để nhâm nhi lúc lái xe. Có 

một điều lạ là cứ chạy vài chục dặm lại thấy có những cột cờ phất phới 

bay giữa đồng trống với những chữ “Trump 2020” và cả hình của ông 

tổng thống thứ 45 nữa. Nhìn vào lá cờ của tiểu bang Texas thấy có hình 

một khẩu súng, đúng là dân ở đây khoái xử dụng súng và ủng hộ tu 

chánh án số 2. Người ta bảo Texas là tiểu bang của đảng Cộng Hòa 

không sai. 

Vào trong thành phố Copus Christi mới thấy sự phát triển mà Hươu 

không ngờ. Hệ thống giao thông với những xa lộ cùng các cơ sở kiến 

trúc không thua gì các thành phố khác của Texas, Hươu phải chạy qua 

nhiều xa lộ mới đến được bãi biển. Đặc biệt là khách sạn, có đầy trên 

các con đường trong và ngoài downtown. Điều này chứng tỏ rằng 

Copus Christi là một thành phố du lịch đang phát triển. Đầu tháng tám 



ở đây coi như giữa mùa hè, trên trăm độ nóng. Để tránh nắng chúng 

tôi mua vé vào Aquarium đi vòng vòng xem thủy sản bơi lội. Ăn trưa 

xong chúng tôi ra bãi biển đi bộ dọc theo bãi. Có lẽ do ảnh hưởng cúm 

Tàu nên du khách trên bãi biển không có bao nhiêu, hầu như không có 

ai tắm biển. Khoảng ba giờ chúng tôi lên xe trở về Houston và mãi hơn 

sáu giờ mới bước chân vô nhà. 

  

        

 

                                  



Chuyến lang thang vào giữa tháng 8 là chuyến đi đến Austin, thủ phủ 

của tiểu bang Texas. Vào tháng 6 tháng 7 xem tin tức thấy tại Austin 

có biểu tình quậy phá do Black Lives Matter và Antifa gây bạo loạn, 

đập phá và chiếm cả một đoạn của xa lộ xuyên bang. Mục đích chuyến 

đi này là chỉ muốn chạy vòng vòng bên ngoài khu downtown để nghe 

ngóng chứ không dám vào khu trung tâm, đặc biệt là khu vực Capitol 

Hill của Texas.  

Sau hai tiếng đồng hồ lái xe, vào thành phố, đổi ý nên nhắm hướng 

Capitol Hill chạy tới. Thành phố coi bộ yên tĩnh, vắng người đi và xe cộ. 

Xe cảnh sát đậu đây đó trên những góc phố. Hôm nay chủ nhật, 

thường là ngày của bạo động quậy phá, nhưng không thấy có dấu hiệu 

gì của một “chủ nhật thiếu bình yên”. Lái xe vòng vòng đến đường 

Congress. Thấy có đám du khách khoảng trên chục người đang lang 

thang bên ngoài hàng rào chụp hình Capitol Hill. Bên kia đường có mấy 

anh Sheriff đang chăm chú theo dõi du khách. Capitol Hill đóng cửa! 

   

Thấy tình hình êm nên tìm chỗ đậu xe rồi quay lại lang thang bên ngoài 

hàng rào để chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Nhóm du khách nói trên chỉ 

toàn người Trung Nam Mỹ, chẳng thấy có trự Mỹ trắng hoặc Mỹ đen 

nào cả, giờ thêm hai trự Mỹ vàng. Ai cũng bịt mồm che miệng cho đúng 

luật (luật Texas phạt $250.00 những ai không đeo mask). Sau khi chộp 

được mấy tấm hình, bèn lên xe chạy tìm nơi có bóng mát dừng chân 

gặm bánh mì. Nơi nghỉ chân là một công viên đầy bóng mát nằm bên 

cạnh dòng chảy của con sông có tên Colorado. Thấy cảnh thanh bình 

trên dòng sông với những chiếc thuyền nhỏ lướt chèo trên mặt nước 

không chút sóng gợn. 



                   

                   

Ăn xong lại tìm đường để đến thăm Mountain Bonnell cách công viên bóng 

mát khoảng mười dặm. Leo lên mấy chục bậc cấp bằng đá để lên đầu núi 

nhìn xuống dòng sông Colorado đang lượn lờ trôi dưới ánh nắng chói chan 

của buổi xế trưa. Du khách ghé thăm núi khá đông, ai nấy cũng đều che mồm 

bịt miệng và tránh không đi gần nhau chỉ vì sợ con ma cúm Tàu. Đứng trên 

núi thấy cả toàn cảnh downtown Austin. Trời khá nóng khiến toát cả mồ hôi, 

chốc chốc lại phải nốc vài ngụm nước cho đỡ khô cổ. Đi vòng vòng để đọc 

các tấm bảng ghi những dữ kiện về Mountain Bonnell, xong xuống núi lái xe 

quay về Houston. Trên đường về, chạy đọc theo một xa lộ gần downtown thì 

thấy bên dưới gầm xa lộ dài cả dặm là khu cư ngụ của những người vô gia cư 

với lều trại, dụng cụ trông rất bừa bộn. Hình như đây là khu mới “thiết lập” 

sau những vụ biểu tình bạo động vào tháng 6 tháng 7. Chính quyền làm ngơ 

không đá động gì đến. Về đến nhà mặt trời vẫn chưa lặn. Một chuyến đi khá 



thú vị. Những tưởng Austin đang còn bạo loạn tiếp diễn nhưng không ngờ 

tình hình đã êm thắm. Chưa biết những ngày tới thì sao? Cám ơn Austin. Cám 

ơn thủ phủ của tiểu bang Texas. Mong được bình yên mãi mãi. 

   

Vào trung tuần tháng 8, tin thời tiết cho biết sẽ có hai cơn bão đánh vào 

Texas, đường đi của bão trực chỉ vào thành phố Houston và một số thành 

phố nằm vòng theo các bãi biển bên vịnh Mexico, trong đó có thành phố 

Galveston. Anh bão mang tên Marco âm thầm biến mất để nhường chỗ cho 

em bão mang tên Laura đang hung hăng tiến vào bờ. Như thông lệ, chính 

quyền Galveston kêu gọi dân chúng phải di tản, tại Houston thiên hạ cũng đổ 

xô vào Home Depot, Lowe’s để mua ván mua gỗ về đóng kín các cửa quanh 

nhà. Nhưng rất may cho Houston và Galveston là em Laura vào giờ phút đánh 

vào bờ, nó lại nhích lên tiểu bang Louisiana, chỉ có quận hạt Orange nằm phía 

đông nam Texas giáp với Louisiana bị em Laura ghé thăm và hai hôm sau đó, 

tông tông Hoa Kỳ cũng đã ghé thăm. 

   

Tiếp tục các chuyến lang thang trong mùa cúm Tàu, sáng sớm ngày 30 tháng 

8 Hươu lái xe chạy xuống bãi biển Galveston. Do khởi hành sớm, đường còn 

vắng xe nên Hươu và Nhạn đặt chân lên bãi cát đúng bảy giờ sáng. Bãi biển 



vắng vẻ, gió thổi nhẹ và mát, sóng biển rì rào lùa vào bờ cát. Nhìn dọc bãi 

biển phía xa xa thấy có một đám người đang đứng thả câu ở cuối đoạn đường 

được lấp bằng những tảng đá lớn khoảng hơn trăm mét. Nhìn họ chỉ thấy 

những bóng đen và những chiếc cần câu vươn ra biển. Chưa thấy mặt trời vì 

có mấy đám mây che vướn. Thế là chúng tôi thả bước đi bộ dọc theo bãi 

khoảng gần một dặm thì đến chỗ những người đang câu cá, có cả mấy chị 

đàn bà câu cua bằng cách dùng những chiếc lồng bằng lưới với mồi câu là 

những miếng đùi gà. Đứng xem một lát thấy mấy chị kéo lồng lên và bắt ra 

được ba bốn con cua, khoảng mười phút sau lại kéo lồng và vớt thêm vài em 

cua nữa, trong khi mấy trự đàn ông chưa thấy anh nào giật được cá cả. Xem 

một lát, chúng tôi lại thả bộ đi tiếp cho đến gần 9 giờ thì mặt trời mới chui ra 

khỏi đám mây. Đi bộ chán, chúng tôi lên xe chạy vào phố, xong trở lại chạy 

dọc theo Sea Wall là con đường chính chạy song song với bãi biển. Giờ thì 

thiên hạ đã đổ ra biển khá đông. Những chiếc dù và canopy đủ màu sắc đã 

được dựng lên dọc theo bãi biển. Người lớn trẻ em của từng gia đình quây 

quần một chỗ, cùng bơi lội, ăn uống, quây quần bên nhau cách khoảng với 

những nhóm khác cho đủ an toàn chống cô vít. Hươu lái xe dọc Sea Wall gần 

mười dặm xa, sau đó quay đầu chạy về hướng bến phà để sang bờ bên kia 

thăm quần đảo Bolivar mà lâu quá chưa có dịp qua thăm. Khi xe đậu chờ lên 

phà thì được chị Nhạn nhắc cho biết là chị có hẹn với đứa con ở gần trung 

tâm không gian Nasa vào buổi trưa nên Hươu phải quay đầu lại, hướng ra 

đầu xa lộ 45 để trở về. Nhà con của Hươu và Nhạn nằm ở khu south Houston, 

khoảng giữa đường từ nhà Hươu đến Galveston. Khi cả hai bước vào nhà thì 

thấy các cháu dọn sẵn thức ăn lên bàn. Vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ lắm. 

Chuyện dài khó dứt nhưng cũng đành chia tay với các cháu để ra về. Xe cộ từ 

hướng Galveston đổ về lại Houston đông đúc khiến phải chạy chậm hơn tốc 

độ cho phép. Về đến nhà cũng mất hết 45 phút.      

              Những chuyến đi kế tiếp có lẽ phải chờ cho đến tháng 10 

hoặc sau đó. Hy vọng chạy lên hướng bắc với Dallas và về hướng tây với San 

Antonio. 

 



   

      

 

            

Phong Châu                    

10 Tháng 9 - 2020         

 



 

 

 


