
Grand Cayman Island  
Hình & bài viết... như nguyệt 
 
 
Gia đình N may mắn nên chuyến đi chơi này hầu hết du thuyền chạy êm ru, cho dù cũng có những lúc 
thuyền  …lắc lư con tầu đi vì sóng lớn nhưng không ai bị say sóng cả.    
Có 1 đêm, chắc tại uống trà, N thao thức ngủ không được, khi ngủ thì nằm mơ thấy một giấc mơ dài và rõ 
ràng như thật.  Tỉnh giấc, N đã khá ngạc nhiên vì nằm mơ thấy “người ta”…   
 
Không ngủ lại được nên N đã lấy bút ra ghi xuống: 
 

Em nhớ chứ… 
Còn nhớ mãi nụ hôn ngày đó 
Anh hôn em -wet kisses- nồng nàn 
Nụ hôn làm tim em muốn chẩy tan 
Mùi bạc hà thơm phức làm ngây ngất 
Không cưỡng lại chắc là em chết thật 
Rơi vào vòng tay anh, buông thả một lần 
Nhưng anh ơi, làm sao mà em dám? 
Dù lòng mình, trái tim đã lung lay! 
 
Chàng áo trắng, ôi mầu trắng đẹp thay  
Mầu em yêu, ôi, tình trắng một thời! 
Ngồi đối diện:  “Em giống như thiên thần” 
Anh nói thế và nhìn em đờ đẫn 
 
Không vướng bận, ta tha hồ mùi mẫn 
Tình yêu mình sẽ đẹp nhất trần gian 
Nhưng tiếc quá, tình mình lại gian nan 
Không được bằng bản nhạc “Tương tư 4” 
 
“Chiều qua ru em ngủ, chiều nay em theo chồng  
thế hỏi lòng… có buồn không?* 
Chưa bao giờ có dịp ru em ngủ 
Anh có buồn, có tiếc nuối gì không? 
Em có chồng nên tình có như không 
Em có chồng nên tình là giấc mộng 
 
Trên đồi cao nhìn xuống… đèn thơ mộng 
Hai ta cùng áo trắng, lòng mênh mông 
Tình tri kỷ nên tình ta thi vị 
Giữ cho nhau, tình trong trắng, tình hồng 
 
Đêm hôm nay tự nhiên em nằm mộng 
Trong giấc mơ, anh đến thật bất ngờ 
Em thấy anh, anh sáng chói hiền lành 
Tình quá mỏng, sao thấy anh, lạ nhỉ? 
 
Cũng một thời ta quý nhau, tri kỷ 
Cũng một thời tình đẹp dẫu mong manh 
Bài thơ này em làm tặng cho anh 
Chắc anh biết, không ngạc nhiên đâu nhỉ? 
 
Vẫn quý anh, vẫn quý anh nhiều lắm! 
Dẫu lâu rồi, đã bao năm trôi qua… 
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*1 câu trong bản nhạc “Tương tư 4”. 
 



Mời các bạn nghe nha, bài hát này chắc có thể cũng giống tâm sự của nhiều người, họ hổng dám nói ra thôi 
:))  Tương Tư 4 - Mặc Thế Nhân - Tuấn Anh 
 
 
Sau bài thơ này, N lên giường nằm, cố gắng ngủ lại nhưng không sao ngủ được! N lại lấy giấy bút ra làm thơ: 
 

Đừng than nhé… em người lãng mạn 
Lãng mạn từ lâu, đâu chờ đến giờ này 
Anh yêu em bởi vì em lãng mạn 
Chịu khó nha, anh chấp nhận em nha 
 
Người lãng mạn thường mơ mộng thẩn tha 
Sống trên mây, trời trăng biển là nhà 
Hồn bay bổng, tâm hồn bay xa lắm 
Tim lung lay, tim rất dễ lung lay 
 
Người lãng mạn nhìn đời dễ thấy hay 
Đời phù du em hiểu rõ anh à 
Bao mối tình xóa hết, giờ trắng xóa 
Còn một tình, người tình đó là anh 
 
Người lãng mạn nên tâm hồn mầu xanh 
Mầu hy vọng, quên đời buồn, chán ngắt! 
Tim bao la, nhiều tình yêu lắt nhắt 
Mê làm thơ, quên thực tế phủ phàng 
 
Thơ trong đầu, thơ tuôn ra dễ dàng 
Thơ hay dở, cũng vẫn là… thi sĩ 
Nên anh ơi, anh lỡ yêu thi sĩ 
Thì nên yêu, nên hiểu, cảm thông nha 
 
Anh yêu em, anh yêu người lãng mạn 
Cảm ơn anh, yêu ngây ngất đắm say 
Dẫu vô thường, vạn vật có đổi thay 
Ta yêu nhau, yêu mãi người yêu nhé 
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Trở về thực tế… Sáng hôm sau, gia đình N  đi Grand Cayman Island.  Cũng vào khoảng thời gian này, năm 
ngoái; N có ghé đến Grand Cayman rồi, có chụp hình với stingray và dolphins rồi, nên năm nay, N sẽ không đi 
tour đó nữa mà ra ngoài lấy xe bus đi một vòng hải đảo.   
 

                               

https://www.youtube.com/watch?v=rKDwZNV5YdA


Mưa tầm tả, nhóm của N chờ cho bớt mưa mới book tour đi xe bus. Trong thời gian chờ đợi, không biết làm 
gì, N lại lấy máy ra chụp hình con bé cháu. Đúng là con nhà Việt Nam nên biết ngồi xổm, con nít Mỹ hổng có 
đâu nha hoặc nhóc Mỹ rất… rất ít khi ngồi xổm. N chụp nhiều hình cho Amelie -nhiều tấm rất ưng ý- nhưng 
chụp bằng I-phone của con gái mà con gái chưa gửi hình cho N nên N tạm post những tấm hình này. 
 
Cayman nhỏ xíu à, chả có gì để xem cả.  Trạm đầu tiên, họ ngừng lại là HELL.   
Hell là một mảnh đất -chỉ bằng ½ diện tích của football field- có đá limestone mầu đen, thấp chỉnh!  
 

   
 

  
N chụp hình mí lị devil (ác quỷ) nè, hehe… Đêm hôm qua thiếu ngủ nên N mệt lừ!  Cô em lại hối đi quá nên N 
chả có thì giờ để điểm trang gì cả, đầu bù tóc rối… --- Gia đình gà với 4 con gà con (1 con mầu đen giống mẹ 
nó, 3 con mầu vàng) thật dễ thương. Mấy cô gái trẻ dễ thương,  xinh xắn, “cute girl” thường “bị” mấy anh gọi 
là … chick (gà con), là tiếng lóng đó ạ. 
 

  
 



  
 
Nhóm của N mua vé để vào “thăm” và “ôm” mấy con rùa. Rùa biển rất lớn!  Có con dài đến hơn 3 feet (gần 1 
mét, meter) 
 

  
Rùa con (baby turtle) 
 

  
Lúc giữ con rùa, phải giữ trên mặt nước.  Con rùa này nhìn thế chứ nặng khoảng 150 bls (khoảng gần 70 kí) 
đó ạ.  Nặng lắm! Rùa biển có thể cân nặng đến hơn 350 poulds, sống đến 80 năm. 
Con rùa này thuộc loại rùa mới nhớn (size medium). Khi mà nó vẫy mạnh!  Phải bỏ nó xuống nước 
thôi!  Không giữ nổi đâu! 
 



  
Trạm cuối, họ ngừng ở 1 bãi biển cho mình vào chụp hình thật lẹ.   
 

  
Sau khi xe bus thả về, tụi N đi shopping, trước khi về lại du thuyền 
 
 
Hết một ngày! 
N thường hay nhắc nhở mình, một câu mà người yêu cũ của N hay nhắc N:   

“Một ngày qua đi, em có vui có buồn thì ngày cũng sẽ qua đi.  Thế thì tại sao mình không vui chứ?   
Em có buồn, có khổ thì ngày cũng sẽ qua đi, thời gian không chờ cho đến khi mình vui đâu em ạ.   
Phải tự tạo niềm vui cho mình mỗi ngày.  Sống trên cõi đời này,  có ai mà không khổ?  Khác với người 
thường là khi khổ đến, mình phải biết xem nhẹ nó em à”. 

 
N. hư quá phải không?  Trong 1 bài viết ngắn kể zìa chuyến đi chơi, chẳng có ăn nhậu gì đến tình iu cả.. mà N  
nhắc tới …đến 3 người lận!  hic hic… Thông cởm giùm kẻ hèn này nhé, kẻ hèn này thuộc loại người loãng 
moạn kinh niên, hehe.. nhe các bạn. 
 
Thân mến, 
Như N. 
23 tháng 12, 2018 
 


