
Người Về Từ Lòng Đất, PPS HươngKiềuLoan  
(62 bức nhiếp ảnh chụp trong thạch động) 
 

 
Xin gửi qúy vị một PPS 
mới nhất của Tháng Giêng 
năm 2015 do HKL thực 
hiện, trong chuyến đi trốn 
lạnh của thời tiết nơi tôi cư 
ngụ là 17 đô F! ban đêm 
xuống còn 4 độ F. Thế 
nhưng....xuống Texas cái 
lạnh tuần lễ đó cũng  ...chả 
khá hơn gì, và đã phải 
mặc tới 5  lớp áo. !!! nên 
không khác gì cái mền 
biết đi .((=: 
 

Hàng triệu năm soi 
mòn, khiến đá tạo thành 
chiếc cầu thiên nhiên nên 
người ta đã cho 
thạch động cái tên: Natural 
Bridge Caverns 
 

 
 
Những năm trước đây khi hay đi du lịch, tôi đã vào 
xem đến 7 cái thạch động ở các tiểu bang khác 
nhau, chỉ tiếc những năm xưa chưa chơi 
nhiếp ảnh và chưa có digital camera nên số hình 
chụp không có bao nhiêu. 
 
Tuy nhiên tôi thấy thạch động này lôi cuốn tôi hơn 
những nơi đã xem qua,có lẽ vì sự cấu tạo của các 
thạch nhũ đẹp hơn, mặc dù lối xuống sâu đáng 
ngại hơn vì lối đi hẹp, dốc thẳng. Những 
thạch động khác, lối đi soai soải, lại rộng thênh 
thang, có nơi còn có chỗ ngồi với nhiều dãy 
ghế như một rạp mini  ciné  vậy. 
 
 
 
Trong động luôn luôn tối, ánh sáng leo lét từ vài 
hốc đá hắt ra chỉ lờ mờ soi lối đi một khoảng rất 
ngắn dăm bước. Máy hình của du khách loé lên 
thêm chút ánh sáng vậy thôi. 
 
 
 

Lối xuống thạch động, lên lại là lối khác. 
Trong động rất tối . 
Chiếc máy ảnh đã cho tôi những hình chụp 
như trong động có đèn được thắp sáng đủ mầu! 
 
 



 
 
Mời qúy vị bấm vào link dưới đây để đi tour với tôi trong khoảng 50 phút: 
http://www.mediafire.com/download/8dj2wk096x4k8hu/HuongKieuLoan%3DNg%C6%B0%E1%BB%9Di+v%E1%BB%81+

v%E1%BB%81+t%E1%BB%AB+l%C3%B2ng+%C4%91%E1%BA%A5t.+PPS.pps 
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