
Những Ngày Đi Chơi Chót ở Brazil 
Như Nguyệt 
 
Hôm nay mở computer ra check lại hình N chụp trong những chuyến đi chơi N thấy mất rất nhiều hình, “file” thì 
để lộn xà lộn xộn! Chẳng hạn như file hình chụp vài ngày cuối ở Brazil thì lại ghi là tại Texas (tại N sẽ bay về 
Texas trước rồi mới về Los Angeles), thật là hổng có organized gì hết chơn, chả biết đâu mà lần, hihiiii.  
Vì thế N chăm chỉ ngồi viết một bài ngắn về những ngày cuối cùng trong chuyến đi chơi ở Brazil này đây, rồi 
copy hình bỏ vào đó không thôi sợ mất hình. 
 
……………… 
 
Con gái cưng và N mỗi khi đi chơi, đều book khách sạn để ở lại thêm vài ngày trước hoặc/và sau chuyến land 
tour. Tháng Ba năm 2015, hai mẹ con book tour đi Brazil, trong tour không có Iquazu Falls nên Phương An 
phải book vé bay qua vùng có thác Iquazu, book hotel, đến nơi lại phải làm Visa để qua Argentina ($150 mỗi 
người cho 10 năm), và phải trả thêm tiền để vào thăm thác nước mà N thích. Thác nước Iquazu vĩ đại và đẹp 
lắm các bạn ạ. Một ngày 2 mẹ con đi chơi thăm thác bên phía Brazil, một ngày qua bên Argentina. N thích 
Iquazu Falls hơn là Victoria Falls (nằm ngay giữa Zambia và Zimbabwe). Thác Victoria sức nước mạnh quá, 
chỉ thấy mờ mờ sương khói và khi đến gần thì ai nấy đều bị ướt như chuột lột, đi helicopter mới thấy được hết 
cái đẹp của thác nước nổi tiếng ở Phi Châu này, còn Iquazu của Nam Mỹ có bề ngang tuy lớn hơn nhưng 
được chia ra thành nhiều khúc nhỏ, sức nước nhẹ nhàng hơn... 
 
Often Iguazu also is compared with Victoria Falls in Southern Africa. Iguazu is wider, but because it is split into 
approximately 275 discrete falls and large islands, Victoria has the largest curtain of water in the world, at more 
than 1,600 m (5,249 ft) wide and over 100 m (328 ft) in height. in low flow Victoria is split into five by islands; in 
high flow it may be uninterrupted. (từ Wikipedia). 
 
N rất excited khi đến viếng thác nước này. N muốn đi thăm hết những kỳ quan trên thế giới, đến nghỉ ngơi cho 
tinh thần thoải mái ở những bãi biển nổi tiếng trên thế giới, ngắm cảnh đẹp, động thạch nhũ, nhà thờ, chùa, 
những công trình xây cất..v...v… Đặc biệt N mê ngắm những thác nước, sông, hồ, suối, biển, lạch nước trên 
thế giới vì tính N...ướt át mờ, nên rất thích nước non, hi hi hiiii...  
 
Mời các bạn xem 1 số hình N chụp. Đây là hình quang cảnh quanh và trong hotel, nơi 2 mẹ con N ngủ 3 đêm. 
Hotel này ở Brazil, ngay gần biên giới Argentina và Paraguay.  
 

   
                  Một góc vườn trong Hotel (nhìn qua cửa kính). Sáng sớm, sau khi thức dậy, N đi vòng vòng quanh  
                        Hotel để chụp hình. Hotel này rộng thênh thang, có nhiều loại hoa vùng tropical, cảnh đẹp! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Falls


  
 

  
 

         



  
 

  
                                                                    Những chùm hoa trắng bé tí ti, bé tí xíu à! Nhìn kỷ mới thấy đó nha.  

  
                          Trên mặt 1 hồ nhỏ của Hotel 
         
 
 
Năm 1975, khi đến New Hampshire; bà giáo sư Anh Văn trong 
high school của N (cũng là 1 thành viên của Hội bảo trợ) có cho 
gia đình N 1 máy typewriter cũ như cái máy này. N từng gỏ lọc 
cọc rất nhiều lần, từng làm thơ trên máy nữa chứ, hiihiiii...  
Biết thế N giữ lại, bây giờ nó thành đồ cỗ (antique) rồi, chưng 
trong nhà thật đặc biệt đấy chứ nhỉ. Bằng cớ là Hotel đã chưng 
cho du khách chụp hình nè.  
 
 
 



  
 

   
 
Đi chơi về thì N thấy con vật lạ này trước cửa phòng. Mới đầu N tưởng có ai gấp lá dừa thành con bươm 
bướm chứ (nhìn giống như người ta gấp chơi, khéo tay quá!), ai dè nhìn kỷ và đụng vào nó thấy nó động đậy, 
giật cả mình! Lần đầu tiên trong đời N mới thấy loài bọ (insect) lạ lùng này đó ạ. 
 
N sẽ tiếp tục nha... Cảm ơn các bạn đã đọc và nhìn hình N chụp (có 2 tấm hình của N là do con gái N chụp đó 
ạ) Chúc các bạn luôn an vui, rảnh rỗi và thoải mái nha  
 
Quách Như Nguyệt 
 


