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Mỗi năm, vào tháng Ba, nhất là vào ngày 19 -Saint Joseph Day, đàn chim sẻ (cliff swallows) lại bay đến 
Mission San Juan Capistrano. Và cứ thế mỗi năm, đều có mùa hội lớn. 
Du khách đến nơi đây để có dịp ngắm đàn chim sẻ bay tràn ngập cả bầu trời.  Loại chim này migrate (di 
chuyển) từ Goya, Argentina đến Mission San Juan Capistrano. 
Mỗi đầu xuân, thành phố nhỏ miền nam California này lại được dịp chào đón du khách khắp nơi trên thế giới 
đổ về.  Thông lệ này được nhiều người hoan hỉ đón mừng 
từ mùa Xuân năm 1930.  
Số chim bay về nhà thờ mỗi năm một vơi dần vì có nhiều lý do, lý do chính là nhiều người dân ở đây không 
thích nên đã đập phá tổ chim.  Năm 2010, ban quảng trị của 
nhà thờ đã phải nhờ một nhóm người chuyên môn nghiên cứu loại chim sẻ đặc biệt này… để có thể giúp đàn 
chim sẻ bay thật nhiều trở lại. 
 

  
Cliff swallow 
 
Nhà thờ San Juan Capistrano ở cách nhà N khoảng 40 phút, rất gần, ấy thế mà chưa lần nào N đến. Cách 
đây vài ngày, ngày 3 tháng 5, 2018, con gái N muốn đi Carlsbad (gần San Diego) để chụp hình ruộng 

hoa Ranunculus. Loại hoa này có đủ mầu:  hồng, đỏ, cam, vàng, 
trắng...rất đẹp! Vì khởi hành trễ quá, phải mất khoảng 1 tiếng rưởi lái xe, 
sợ đến nơi không có thì giờ thoải mái để ngắm hoa, chụp 
hình. Hơn nữa, N đã đến ruộng hoa này vào năm 2010 rồi nên không 
muốn đi nữa. 
 
Hoa ranunculus, còn được gọi là hoa buttercup 
 
Phương An lái xe từ Los Angeles xuống nhà N đón N đi.  Khoảng 1 giờ 
rưởi trưa, 2 mẹ con N và baby Phương Nhi mới khởi hành, đến nơi 
khoảng hơn 2 giờ.  Wow!  N thấy thích ghê lắm!  Không ngờ sân nhà thờ 
lại rộng lớn như thế, có 2 bồn nước trồng hoa súng (water lily) nữa.  Đang 
là mùa xuân, đủ loại hoa nở rộ.  Nhà thờ cổ là nơi có nhiều cặp tình nhân, 
cô dâu chú rể, những cô bé (đối với người Mễ, sinh nhật quan trọng nhất 

của con gái họ là 16 tuổi) xinh tươi..v.v.. thường đến đây để chụp hình.  hần lớn họ thuê professional 
photographer đi theo để chụp hình cho họ. 
Mời các anh chị, các bạn xem một số hình 2 mẹ con N chụp - bỏ ra vài phút xem giải trí - nha.  N chắc bị 
“ghiền” chụp hình rồi, hihi.. nên mỗi khi đi chơi, là N chụp hình; chụp khá nhiều cho dù sau đó mất rất nhiều thì 
giờ để lựa hình ra, post hình và viết kể lể. Dạo này N ít làm thơ, thiên hạ hổng bị đọc thơ của N nữa mà bị 
xem hình N chụp, hihihehe… Nếu không có thì giờ và không thích, các anh chị, các bạn dễ dãi delete giùm N 
nhé - Tình thân, 
nn  
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Cháu cưng của N nè.  Thật ra chụp 
hình cho trẻ con rất khó vì baby 
mới biết đi nên cứ đi chập chà, 
chập chửng, không chịu đứng yên, 
ngồi yên cho mình chụp.  Nhiều khi 
baby mệt, buồn ngủ, đói hổng 
muốn bị chụp hình, cứ dẫy dụa 
hoặc quay đầu, dấu mặt đi. v…v…  
 
Mẹ của Amelie thường post hình 
của bé lên Instagram.  Có 1 người 
bên Úc đã liên lạc với con gái N, trả 
$900 cho 1 tấm hình của bé để 



quảng cáo world wide đó ạ. Khi đi ăn nhà hàng ở London, bà chủ thấy bé dễ thương, so cute đã chụp hình 
cho bé (khi bé đang cầm chơi quyển Menu). Bà đã xin phép được post lên Facebook, quảng cáo cho 
restaurant của bà. 
 

  
 

  
 

   
 
Vừa chụp hình vừa sợ con bé lấy tay quơ hoặc ngã vào bụi hoa hồng nhiều gai nhọn, 
 



  
 

   
 

  
 

  
Bà ngoại còn ham zui nhắm 😊 Cái nón này N mua bên Olympia, Hy Lạp đó; vành nón lớn, tha hồ che nắng 



 

  
 

  
 

   
 
Amelie đứng nhón chân, cố vói tay nghịch nước… nhìn dễ thương ha 
 



  
 

   
 

  
  



    
 
Cảm ơn nhiều đã xem đến đây nha.  N cảm ơn bạn đã chịu khó xem hình N chụp (coi như là ủng hộ 1 tài năng 
chưa lên và sẽ chẳng bao giờ lên nhé, hehehe..).  
 
N có cái thú chụp hình một phần lớn là nhờ họa sĩ, nhiếp ảnh gia Lê Thúy Vinh đó ạ. Nhờ O Vinh lúc trước 
hay rủ N đi chơi, chụp hình cho N.  O Vinh hay post hình cho mọi người xem, O Vinh hay chụp hình hoa nên N 
đã bắt chước chụp hình hoa vườn nhà N., vườn nhà bạn N.  Sau đó, N chụp cho bạn bè mỗi khi đi party (bạn 
gái N thích N chụp hình cho tụi nó).  Và… tiếp theo … mỗi khi đi du lịch, đi chơi xa; N có thú vui mới là chụp 
hình đó ạ. Cảm ơn chị Lê Thúy Vinh nhiều lắm!  Cảm ơn O Vinh luôn viết khuyến khích em nha. Cheers, 
 
Như Nguyệt 
May 7th, 2018 
 

 
 
 
 


