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Nhắc đến Cuba, chắc có nhiều người biết và đã từng xem show Tivi “I Love Lucy”, nam tài tử màn ảnh nhỏ 
người Cuba: Desi Arnaz đóng vai chính, tên trong show của ông là Ricky Ricardo.  Mỗi show dài khoảng 1 
tiếng, cặp tài tử đóng vợ chồng (cũng là vợ chồng ngoài đời) trong “I love Lucy” đóng rất ăn rơ, duyên dáng.  “I 
Love Lucy” được cho chiếu lên Tivi rất nhiều lần vì biết bao nhiêu là người, trong đó có N, xem đi xem lại hoài 
vẫn không bao giờ chán. 
 
Sau này có phim “Mambo Kings” nói về cuộc đời của Desi Arnaz.  Trong phim có bản nhạc “Beautiful Maria of 
my soul”.  Lần đầu tiên, nhờ xem phim này, N mới biết nam tài tử người Tây Ban Nha Antonio Banderas. Anh 
ta trong phim này đẹp giai dễ sợ (I mean... đẹp trai ơi là đẹp trai! Hihi…) 
 

Mời nghe “Beautiful Maria of my soul” (English) và In Mambo Kings (Spanish) 
 
Năm đầu tiên học đại học, giáo sư dậy môn Speech của N cũng là người Cuba, N thích ông giáo sư này vì 
ổng dậy hay và cho N điểm A.   
 
Ở Glendale, Downey thuộc Los Angeles County có 2 tiệm PORTO bán bánh ngọt, mặn & sandwiches, soups, 
cà phê của người Cuba rất nổi tiếng..  Mỗi khi đến tiệm này, mọi người phải chờ ít nhất là 45 phút hoặc hơn 1 
tiếng đồng hồ mới đến phiên mình.  Năm ngoái, họ mới mở thêm 1 chi nhánh ở Buena Park.  Bạn N rủ N đi 
thử vì tiệm Porto mới nhất này ở ở gần nhà tụi N hơn.  Tưởng là sẽ ít người hơn chứ, ai dè cũng phải đứng 
xếp hàng hơn cả tiếng đồng hồ!   
 
Mỗi lần nghe đến …Cuba, N lại nhớ đến chuyện cười này.  Chắc các bạn, các anh chị cũng biết cả chứ 
hả.  Đọc lại cho thấy …zui zui nhá: 
 

Con dâu ăn mặc khá "mát mẻ" đang ngồi nhặt rau. Vô tình ngước lên thấy bố chồng đang ngồi xem thời sự 
quốc tế gần đó cứ nhìn trộm mình, con dâu bực mình hỏi:  

- Tình hình thế giới có gì không ba?  
Ba chồng giật mình nhưng cũng kịp trả lời:  

- Áo đang tuột dốc, Mông Cổ sơ hở, Cu Ba đang căng thẳng!!!. 
 
Thôi nhé, nói chiện dông dài bên lề về Cu Ba rùi, bi chừ N zô đề tài chính, hơi boring 1 chút…hic hic..  đó là 
chuyến đi chơi Cuba của N.  
 
Cho N post thêm 1 số hình ở Havana.  Hình này N chụp ở nơi mà tour guide nói: “Artistic Neighborhood” (anh 
tour guide nói tiếng Anh rất khó nghe).  Khi đến nơi mới thấy họ trạm, khảm gạch men thật công phu thành 
những hình ảnh, những bức tượng trong mấy ngôi nhà rất ư là đâc biệt làm N nhớ đến bậc cầu thang tuyệt 
đẹp ở Rio, Brazil; cũng được 1 ông nghệ sĩ người Chí Lợi bỏ biết bao nhiêu là công phu trong một thời gian 
dài 20 năm… để hoàn tất những bậc cầu thang đủ mầu bằng gạch men rực rỡ. 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=b-ehoEmDbrM
https://www.youtube.com/watch?v=HxyY0_x2fec


 

  
Selarón staircase / Rio, Brazil  -- Fusterlandia by Jose Fuster: A Mosaic Tile Wonderland in Havana, Cuba 
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Cienfuegos, Cuba 
 
Tầu đi lênh đênh ngoài khơi một ngày, sau đó mới đến Cienfuegos.  Tụi N phải đáp một tầu nhỏ để vào 
bờ.  Từ đó, xe bus đi khoảng hơn 1 tiếng… chở mọi người đến một làng quê, nghe trình diễn, đàn hát, xem 
tranh và đồ gốm nghệ thuật của 1 nghệ sĩ nổi tiếng.   
 

  
Mọi người đang xem văn nghệ say mê. Cho dù các nghệ sĩ hát bằng tiếng Tây Ban Nha, N không hiểu nhưng 
vẫn thấy hay!  
 

   
N thấy có nhiều con chó chạy loanh quanh.  Con chó này trên lưng nó có mấy mảng long vàng vằn đen, nhìn 
thấy hay hay nên N chụp hình.  



  
Sau đó, cả nhóm hiking đi xem thác nước 
 

    
 

  
                                                                      Hai chiếc lá đỏ, lá trắng nằm trên mặt nước rong rêu 
 
 
 



  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
Trong xe bus, N chụp thật vội vàng vì thấy mỏm núi này là đặc điểm của khu “plantation” (đồn điền) vùng  
Cienfuegos. 

  
Ngồi trên tầu nhỏ về lại tầu lớn Empress of The Seas. -- Những ngôi nhà nho nhỏ này là bánh, ăn được đó 
các bạn, nhưng… để bầy biện, trang hoàng cho đẹp lễ Giáng Sinh nha. 
 
Ngày mai, tầu lại lênh đênh thêm 1 ngày.  Ngày mốt mới đến Cayman Island. Mong là các bạn chưa chán nhìn 
hình N chụp ha… Chào tạm biệt, nếu chăm N sẽ tường trình tiếp tục cho các bạn đi du lịch …hàm thụ nhá 
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