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Cảnh vùng Rocky Mountain đẹp và thơ mộng nhưng khí hậu lạnh quá, 
có những lúc leo núi… gió thổi lồng lộng, lạnh thấu xương! 
Khi về lại Cali mới thấy quận Cam, nơi N ở, gần biển, khí hậu ôn hòa 
và dễ chịu quá à! N tưởng mình thật là may mắn, trời thương vì mặc 
dù không cố tình trốn nóng; trong khi N đi chơi ở Canada, quận Cam 
có nhiều ngày nóng lên trên 100 độ F. Tưởng trốn được cái nóng ghê 
hồn, ai dè đâu lại phải đối đầu với cái lạnh chưa quen. Mới đầu mùa 
thu mà vùng Calgary, Banff, Jasper, Alberta; Canada đã lạnh quá 
chừng là lạnh! Vào buổi tối, nhiều khi còn có khoảng hơn 30 độ F.  
 
Dòng suối ở khu Johnson Falls: Phương An, ba người bạn và N đến thác 

Johnson nhưng họ chặn lối, không cho vào. N đành phải chụp ở phía ngoài. Gửi các bạn xem vài tấm hình N chụp ở 
chỗ “suppose to be… the beginning of the trail” nha. 
 
Chị bạn của N bị cảm lạnh, ngày đầu chị bị đau rát cổ họng, ho, sổ mũi, run cầm cập! Tụi N phải đi tìm thuốc 
cho chị uống và xông nước nóng (bỏ dầu nóng vào nước, chị ngồi bên trong, trùm mền, mở nắp nồi từ từ cho 
hơi nước bay lên). Hai ngày sau đến phiên N bị, cả người N uể oải, đau nhức, lạnh run, nhức đầu, ho xù xụ và 
không thở được. Cũng may là N bị cảm vào khoảng cuối chuyến đi, khoảng 3 ngày trước khi về lại Cali., chứ 
nếu không thì còn gì là “enjoy”, vui thú cảnh Rocky Mountain nữa chứ?!  
 
“Không nơi nào bằng nhà”. Câu này N luôn luôn thấy đúng nhưng chưa bao giờ N lại thấy nó…. quá, quá đúng 
như lần đi chơi này! 11 ngày sao mà qua chậm như rùa bò, dài lê thê! Con gái N đã nói: “Rút ngắn lại khoảng 
5 ngày là lý tưởng nhất!” N đồng ý với Phương An, khoảng 5,6 ngày là tốt nhất; còn 11 ngày thì quá lâu. Ngoài 
ngắm cảnh, chụp hình… N chả biết làm gì hơn; những thành phố tụi N đến chơi toàn là những thành phố nhỏ 
xíu, dân chúng ở thưa thớt, boring đến độ N và con gái đã phải đi xem movie cho qua giờ, qua ngày đó (đây là 
lần đầu tiên N đi xem xi nê khi đi chơi xa. Cũng may là Jasper có 1 movie theater cho 2 mẹ con của N đến 
xem, những thành phố khác gần đó, vùng Rocky Mountain, muốn đi xem phim cũng không có). Hai mẹ con 
còn đi tìm chỗ massage mấy lần cho dù rất đắt! Ăn uống thì thức ăn ngon, nhất là soup, trời lạnh mà ăn được 
soup nóng hổi, nấu toàn bằng vegetable tươi thì còn gì bằng! N rất thích món soup: “Beef and barley” do 
người Canada nấu, barley là một loại đậu mầu trắng nhỏ, ăn dẽo dẽo rất là ngon! N cũng có ăn thử Elk Stew, 
thịt nai thường thì mềm và ngon nhưng món nai hầm này, họ nấu thịt nạt quá nên ăn thấy bã, không thể nào 
so sánh với món “thịt bò kho” của Việt Nam mình. 
 
Khung cảnh thơ mộng nhưng đầu óc N tê cứng, hổng nghĩ ra được thơ mí thẩn, hihi... N chỉ làm có 3 bài. Đây 
là 1 trong 3 bài thơ… con cóc đó, gửi các anh chị em rất quý mến đọc cho zui nè, hihi… 
 

Mùa Thu không anh 
 
Không có anh, mùa thu dài bất tận 
Vùng Rocky Mountain lướt thướt sương mù 
Lá xanh, vàng, mặt trời ủ rủ  
Nhìn đất trời, cảm tạ hồng ân 
 
Mùa thu Canada, mùa thu thơ mộng 
Thiếu người tình, mùa thu lẻ loi 
Trời lạnh giá, thèm vòng tay ấm 
Nhớ anh nhiều..nhìn bóng trăng soi 
 
Rừng thông vi vu, mặt hồ phẳng lặng 
Giữa núi rừng tỉnh lặng…  
Thấy tâm an 



 
Ta với ta! 
Một mình, ta với ta! 
Lầm lũi bước trong rừng thông hoang dã 
 
Trên đỉnh núi, tuyết phủ đầy trắng xóa 
Trăng trên cao lấp lóa ánh trăng vàng 
Lòng thênh thang chân đạp thảm lá vàng  
Trải nỗi nhớ mơ màng, ôi nhớ quá!  
 
Trời giá băng nhưng lòng không băng giá 
Mùa thu à, mùa thu của riêng ta 
Glacier: dòng sông đông đá 
Cảnh thần tiên đẹp quá dãi ngân hà… 
 
Rocky Mountain, Rocky Mountain! 
Cảnh đẹp tuyệt vời! 
Thật thơ mộng thiên đàng nơi hạ giới 
Anh yêu ơi… nếu có anh bên cạnh 
Hai ta cùng thưởng thức cảnh… chơi vơi! 
 
Như Nguyệt 
27 tháng Chín, 2016 

 

   
 
Từ Johnson Falls, mọi người đi đến Drumheller. Trên đường đi, N chụp từ trong xe: 
 

   



Chỗ này có hồ nước, cảnh đẹp quá chừng! Có chỗ để xe ngừng lại, nhưng chị bạn của N chạy lẹ quá, bị 
“missed”. Không có ai trong xe chịu quay lại hết nên N chỉ chụp được 1,2 tấm trong khi xe đang chạy. Cũng là 
bấm đại trong xe, hên xui thôi à… vì xe chạy lẹ quá, mà máy chụp hình của N lại là loại nhỏ thôi, không có 
high speed, hihi.. Cũng may là N có thêm cái thú chụp hình, chứ nếu không đi chơi chỉ ngắm cảnh thôi… thì 
chắc là chán lắm! 

   
 
Ngồi trong xe chụp ra (N hổng dám quay cửa kiếng xuống vì sợ gió thổi mạnh làm mấy chị bạn trong xe khó 
chịu) mà xem hình.... cũng được quá ha các anh chị (hí hí, em tự khen để tự...an ủi mình thui đó mờ, hì hì..) 
Mặt trời và mây trắng, bầu trời trong xanh! Đẹp không ạ? N chả biết dẫy núi này tên gì nữa? Cứ gọi chung 
chung là… Rocky Mountain cho tiện việc, hihi… 
 

   
 
Cảnh đồng quê thanh bình, êm đềm… trên đường đi; thỉnh thoảng N thấy có những cô, chú bò mũm mĩm, no 
tròn đang ăn cỏ. 
 

   



Nhờ Phương An google nên mọi người được đến 1 thành phố nhỏ có tên là Drumheller, nơi có Dinosaur 
Provincial Park. Tại đây có nhiều tượng khủng long nhiều loại khác nhau, có show, museum về khủng long, có 
tượng khủng long lớn nhất thế giới. Mười mấy cô học trò leo lên chân con khủng long để chụp hình, có vài cô 
đã “tuột” xuống dưới đất rồi 
 

  
 
Trong thành phố này, có rất nhiều tượng khủng long. Cái đầu khủng long này là ở vách tường của 1 Super 
Market, bên trong có Pharmacy. Tụi N phải đi kiếm pharmacy để vào mua thuốc, nhân tiện mua trái cây, thức 
ăn vặt đi đường.  
 
Sau đó, cả 5 người nhóm N đến xem Hoodoos Rocks, những “cây nấm” bằng đá thiên nhiên vùng Badlands ở 
Drumheller, Alberta.  
 

   
 
Giữa vùng núi đá khô cằn, mọc lên độc nhất 1 cụm hoa tím thật là dễ thương. Phải mất đến mấy trăm triệu 
năm, chúng ta mới được thấy những hòn đá như thế này đó các anh chị ạ. 
 
 

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/article/dinosaur-provincial-park/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/article/dinosaur-provincial-park/


   
 
“Model” của N cũng đang bị bệnh, cô nàng chỉ ra với mẹ đúng 5, 7 phút rồi đi vào xe “nằm” tiếp! 
 
Mọi người ngồi trong xe đợi, 1 mình N leo tuốt lên trên cao. Lái xe 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi đây mà chỉ đi ra 
nhìn có 1 chút xíu, chụp vài tấm hình rồi xong…. thì uổng quá! N nghĩ thế nên cứ… bịn rịn, đứng ngắm cảnh, 
chụp hình, leo trèo lên tận gần đến đỉnh! 
 

  
               Nhờ leo lên cao, N mới thấy được khối đá lạ lùng này  

(mới thoạt nhìn, thấy hơi giống hình trái tim) 
 

  
Chùm hoa tím ở 1 góc độ khác, chụp từ trên cao  Trên đường quay lại Calgary, chụp từ trên xe 



   
Calgary, chỗ gần khu phố Tầu    Peace bridge in Calgary.  

 
N thấy hình chiếc cầu mầu đỏ này đẹp quá, hỏi ra mới biết chiếc cầu tên là Peace, do 1 kiến trúc sư người 
Tây Ban Nha vẽ kiểu. Peace bridge chỉ dành cho người đi bộ và đi xe đạp, cách Hotel cuối cùng bọn N đang ở 
khoảng 15 phút. N muốn đi đến đó để xem cho biết và chụp hình… trước khi ra phi trường nhưng tất cả mọi 
người trong nhóm đều mệt mỏi, họ chỉ muốn về nhà cho lẹ, không ai muốn đi hết nên N cũng... đành phải chịu 
thôi! Tiếc quá! 
 
 

   
     Hình lấy trên Internet:                                                               Calgary Tower. Đang ăn sáng ở  
                                                                                                             Hotel, nhìn qua khung cửa kính 

 
 


