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Những May Mắn Cần Gìn Giữ
Rừng Tràm

T

rong suốt thời gian chúng ta sống, có rất
nhiều may mắn xảy ra trong đời sống
chúng ta mà chúng ta không biết hoặc biết mà
không nắm lấy để thụ hưởng, đến khi vượt
qua, muốn nó trở lại thì không được nữa. Cách
đây vài tháng, cháu trai của chúng tôi mang gia
đình đến cái hồ Canroe, TX, gần nhà, khoảng
2 giờ lái xe, câu cá và hưởng cá câu nướng ăn
một cách ngon lành, làm chúng tôi muốn thử
một chuyến.
Trong chuyến đó, cháu trai tôi mướn
một căn nhà gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm,
phòng khách, phòng ăn cho gia đình ngay bên
cạnh hồ Canroe, Texas. Cháu và cậu con trai
có thể ngồi ngay balcony nhà mà câu cá.

Nhân ngày lễ Lao Động (Labor Day) ở
Mỹ, chúng tôi đi cùng gia đình cháu trai của
chúng tôi đến Rockport, Texas, câu cá và tắm
biển trong 3 ngày và 2 đêm. Tất cả là 7 người
già trẻ, đi xe hơi, cả tiền thuê nhà 3 phòng ngủ,
ăn uống, tiền xăng tốn khoảng $1,200 USD.
Thật rẻ và thoải mái.
Căn nhà gồm 3 phòng ngủ, phòng
khách, phòng ăn, nhà bếp, có đầy đủ dụng cụ
nấu nướng, patio, tầng dưới có chỗ đậu xe,
bàn ghế, và đặc biệt có chỗ câu cá dài và đẹp.
Lần này, cháu trai của tôi câu không
được nhiều như lần trước, được 5 con cá và 2
con cua. Nhưng sang ngày hôm sau, chúng tôi
đi Goose Island State Park, mỗi người trả $5
USD cho vô cửa. Vợ chồng chúng tôi đều trên
65 tuổi, nên được miễn phí và được cấp cho
mỗi người một thẻ vô miễn phí suốt đời. Ở tiểu
bang Texas, những người trên 65 tuổi nếu
muốn học trong các đại học công lập đều được
miễn trả học phí và được rất nhiều quyền lợi
như trên. Chúng tôi nghĩ ở các tiểu bang khác
cũng vậy, nhưng nhiều khi chúng ta không để
ý và dùng quyền lợi dành cho chúng ta.

Hai bố con câu được con cá bự

Món cá nướng ngon hết sẩy

Bích Thuận với 2 con cá mới câu được bên cạnh
chòi
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Vào trong công viên có rất nhiều việc
chúng ta có thể hưởng như câu cá, chèo
thuyền, tắm biển. Đặc biệt, câu cá rất dễ và
được những con cá thật bự. Có rất nhiều chòi
dùng cho gia đình. Bên cạnh mỗi chòi có bếp
nướng thịt hay cá.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Ngoài ra, biển ở đây sạch và nông,
nước ấm, dễ tắm. Hình sau đây cháu trai út
của chúng tôi tắm biển. Nhà tôi tiếc rằng không
mang đồ tắm để thưởng thức tắm biển.

Cháu trai út, khoảng 7 tuổi, tắm biển

Muốn câu, có thể đứng ở bờ câu hay dùng thuyền
nhỏ ngồi câu như thuyền này

Trong công viên này có một cây oak
hơn 1000 tuổi, tuổi đời gấp 5 lần nước Mỹ.
Chúng tôi không ngờ ở Mỹ có cây oak tuổi đời
lớn như vậy. Cứ như vậy, cây oak này có thể
sống đến 2 ngàn tuổi.
Cảnh hoàng hôn ở bãi biển Rockport, Texas

Chúng tôi và ba cháu chụp dưới cây oak 1000 tuổi

Bất cứ các AHCC nào, chúng tôi nghĩ ai
cũng có ít nhiều may mắn, nhưng không biết
hoặc biết mà bỏ qua, bây giờ nghĩ lại thì chân
đã mòn, sức đã yếu không thể đi được. Ngay
chính chúng tôi cũng bỏ qua nhiều may mắn.
Nếu biết dùng và tận dụng một phần, chắc đời
sống của chúng tôi thêm nhiều hạnh phúc nữa.
Chúng tôi mong các bạn cố gắng tận dụng
những may mắn để làm tăng hạnh phúc trong
gia đình các bạn nhiều hơn nữa. Của mình có
mà không dùng uổng lắm các bạn ạ.
Rừng Tràm

