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Đi Nam Mỹ Chơi 
Phần 2: Xem Thác Iguazu Vĩ Đại 

Từ Minh Tâm 

(Tiếp theo phần 1) 

11. Đi Puerto Iguazu: 

ục đích chuyến đi nầy là xem thác Iguazu, 
một thác nước vĩ đại, nổi tiếng thế giới. 

Ngày tiếp theo là một ngày di chuyển. Chúng tôi 
trả phòng khách sạn, đi taxi ra phi trường nội địa 
ở Buenos Aires để bay đi Puerto Iguazu, một thị 
trấn nằm gần biên giới Brazil và Paraguay. Giá 
vé taxi ở BA rất rẻ, nếu biết vậy chúng tôi sẽ đi 
taxi nhiều hơn. Chuyến bay của hãng máy bay 
LAN khởi hành đúng giờ. Từ máy bay nhìn 
xuống thấy chỉ toàn rừng và rừng. Vùng nầy 
mưa nhiều, cây cối xanh tươi rậm rạp. Từ BA 
lên Puerto Iguazu, máy bay bay gần hai tiếng 
mà bên dưới chỉ thấy một màu xanh lục. Nước 
nầy có tài nguyên thiên nhiên nhiều vô số. Tới 
nơi, có người đón chúng tôi về khách sạn 
Paronamic Suites ở ngay vùng ba biên giới. Tuy 
xa xôi mà khách sạn nầy cũng sang trọng, có hồ 
bơi, có sân đẹp nhìn xuống dòng sông Iguazu. 
Từ khách sạn ra chợ cũng gần. Ở đó thấy bán 
nhiều rượu nho. Chắc bên Brazil giá mắc hơn. 
Thị trấn Puerto Iguazu nầy nhỏ, yên bình, đa số 
dân chúng sống bằng nghề phục vụ tại các 
khách sạn để du khách vào thăm thác Iguazu, 
một thác nước vĩ đại nổi tiếng thế giới. 

 Chiều nay, khi tới khách sạn thì còn sớm, 
chúng tôi đi dạo một vòng thị trấn, sau đó thay 
đồ đi tắm hồ ở đây. Nước hồ ấm, trời dịu nắng. 
Tắm hồ, nghỉ ngơi cũng khá thoải mái... Tối nay 
ăn tối xong sẽ ngủ sớm để mai đi thăm thác 
Iguazua - phía bên Argentina...  

12. Một ngày xem thác Iguazu - Argentina: 

 Thác Iguazu là một thác nước vĩ đại. Nó 
có hàng trăm thác lớn nhỏ nằm ở hai bên bờ 
sông Iguazu, biên giới hai nước Brazil và 
Argentina. Phần thác bên Argentina nhiều hơn 
bên Brazil. Từ trên mạng, chúng tôi mua vé tua 
đi xem thác của hãng Nordic Travel để đi thăm 
thác bên Argentina trước, mai sẽ qua xem thác 
phía bên Brazil. Giá vé chỉ có $12 một người. 
Tua sẽ đi cả ngày. 

 Sáng ngày thứ sáu 31/1/2020, chúng tôi 
dậy sớm ăn sáng tại khách sạn. Đến 7:15 xe 
đến đón chúng tôi, sau đó nó chạy vòng vòng thị 
trấn tới nhiều khách sạn khác để đón thêm 
người. Có lúc xe chạy xuyên qua rừng cây rậm 
rạp vì có khách sạn nằm bên trong những khu 
rừng nầy, mà khách sạn lớn chớ không phải 
nhỏ. Nhớ lúc mua vé, người ta giới thiệu mấy 
khách sạn nầy nhưng tôi không thích âm u mà 
đổi qua khách sạn Paronamic vì thấy ở đó sáng 
sủa hơn. Tới gần 9 giờ sáng, xe mới đón đủ gần 
50 người khách đủ quốc tịch để cùng vào khu 
công viên quốc gia Iguazu của nước Argentina. 
Vé vào cửa là 800 pesos (khoảng 13 USD).  

 Bên trong công viên rộng lớn mênh 
mông. Có ba tuyến đường để đi xem thác. Hai 
tuyến bên trên và một tuyến bên dưới. Tổng 
cộng hôm nay sẽ đi bộ khoảng 9 km. Thời tiết 
hôm nay thật tốt, trời nắng, nhiệt độ khoảng 25 
độ C, hơi nóng một chút cho một chuyến đi chơi 
ngoài trời, nhưng không mưa là tốt rồi. 

 a) Đầu tiên chúng tôi đi đến trạm xe điện 
chờ tới chuyến để lên đỉnh thác. Xe điện chạy 
theo một đường vòng vèo, lên dốc khá xa. Tới 
trạm Garganta, khách phải đi bộ theo một cây 
cầu đi bộ hẹp nhưng dài khoảng 1100 mét bắc 
ngang những dòng sông từ thượng nguồn (bên 
Brazil) đổ xuống. Nước sông màu vàng chứa 
nhiều phù sa. Dọc đường có nơi thấy có cá lớn 
dưới sông, chim đẹp trên cành... Ngoài ra, khắp 
nơi có nhiều con racoon là một loại chồn hoang, 
đám chồn nầy dạn lắm, cứ tìm du khách để xin 
ăn... Trong công viên nầy còn có những con khỉ 
con và một loài thú hiếm là báo vàng đốm đen, 
thế nhưng chúng tôi không mong được gặp con 
nầy! Đi khá xa mới tới cuối chiếc cầu là một khu 
ngắm cảnh thác Iguazu từ trên đỉnh thác. Từ 
đây nhìn thấy thác phía Brazil và một nơi có một 
chỗ trũng rất lớn, nước chảy ầm ầm xuống dưới 
sâu 80 mét. Chỗ nầy có tên là Họng Quỷ - Devil 
Throat. Khi gió thổi mạnh, bụi nước bay tứ tung 
trong không khí thành những cơn mưa bụi. Bây 
giờ gần trưa, trời khá nóng, ngắm cảnh ở đây 
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thấy to lớn, vĩ đại, nước chảy ầm ầm... nhưng 
không ấn tượng lắm, hai tua sau cảnh đẹp hơn 
nhiều... 

 b) Trở lại trạm xe điện, chúng tôi đi 
ngược lại và xuống trạm xe điện ở giữa có tên 
Cataratas để đi tuyến đường thứ hai có tên là 
Superior. Tuyến đường ngắm cảnh nầy dài hơn 
3 km và đi hơn một giờ mới hết. Đường đi cũng 
là một chiếc cầu đi bộ hẹp và vòng vòng bên 
trên những thác lớn nhỏ. Phong cảnh các ngọn 
thác thay đổi và đa dạng hơn tuyến đường số 
một. Có một điểm ngắm cảnh chụp hình rất đẹp. 
Từ đây có thể thấy nhiều thác lớn nhỏ đang đổ 
nước ầm ầm và cũng nhìn thấy những chiếc 
thuyền du lịch chạy dưới sông vô gần thác ở 
bên dưới.  Hai bên đường, cây cối rậm rạp. Trời 
lúc nầy nắng và nóng, đi đường thì mồ hôi ra 
ướt áo nhưng không đến nỗi quá nực. 

 c) Hết tuyến thứ hai, hướng dẫn viên đưa 
mọi người tới khu trung tâm để ăn trưa tự ý tại 
các nhà hàng ở đây. Sau đó lúc 2 giờ, ai mua 
tua đi tàu vô gần thác (mua vé riêng, khá mắc 
tiền) thì sẽ được xe đưa ra bến tàu để đi. Ai đi 
theo tuyến thứ ba có tên là Inferrior phía dưới 
thác thì 2:30 sẽ khởi hành. Tôi sẽ theo tuyến 
nầy. Tuyến thứ ba dài gần 3 km, đường đi lên 
cao xuống thấp nhiều hơn hai tuyến kia, nhưng 
phong cảnh nhìn từ đây đẹp hơn hai tuyến 
trước nhiều. Nhìn thác từ bên dưới thấy nước 
đổ xuống lúc nào cũng đẹp hơn từ trên đỉnh 
thác. Một vài đoạn trong tuyến nầy có thể thấy 
từng ngọn thác riêng rẽ, có lớn có nhỏ, có thác 
rộng có thác hẹp, có khi có hai thác song song... 

 
Đỉnh thác Iguazu - Argentina 

 Xem xong ba tuyến đường xem thác thì 
cũng gần 5 giờ chiều. Chúng tôi đi xe điện trở lại 
trạm đầu tiên ra xe trở về khách sạn thì cũng đã 
6 giờ chiều, kết thúc một chuyến đi xem thác 
Iguazu - Argentina. Ấn tượng của chúng tôi về 

chuyến đi nầy là ngoài việc có cơ hội thăm viếng 
một thác nước thật hùng vĩ, thật vĩ đại đáng ghi 
nhớ trong đời thì cách tổ chức để du khách đi 
xem thác trong an toàn và cách phục vụ của 
nhân viên rất đáng khen. Đặc biệt là ở đây có 
nhà vệ sinh rất sạch sẽ, hơn xa những nhà vệ 
sinh trong các công viên quốc gia của Mỹ. 

 
Iguazu là một nơi có hàng trăm thác lớn nhỏ 

 
Một thác không lớn lắm nhưng có nhiều người xem ở 

Iguazu 

13. Xem Thác Iguaçu - bên Brazil: 

 Sau khi xem thác Iguazu, hướng dẫn viên 
cho biết ngày mai anh sẽ dẫn tua đi coi thác bên 
phía Brazil. Tôi chưa mua tua nầy nên hỏi số 
điện thoại công ty Nordic Travel. Khi về tới 
khách sạn, chúng tôi nhờ nhân viên khách sạn 
gọi mua vé dùm. Họ mua được, và nói ngày mai 
trả tiền thẳng cho công ty du lịch cũng được. 
Giá vé chỉ có 640 pesos (hơn 10 USD một chút). 
Họ nói không lo về hành lý vì có chỗ để gởi 
trong khi mình đi xem thác. Gởi như thế nào, từ 
từ sẽ biết. Tự nghĩ: Thật là tiện lợi vì nếu không, 
chúng tôi phải đi taxi qua biên giới về khách 
sạn, sau đó lại đi taxi vô công viên bên Brazil... 
rất cực và mắc tiền hơn. 

 Sáng hôm sau, chúng tôi ăn sáng xong 
thì trả phòng ngồi chờ. Tới 9 giờ hơn thì nhân 
viên công ty du lịch tới đón chúng tôi và sau đó 
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đi vòng vòng đón nhiều khách tại nhiều khách 
sạn khác trước khi chánh thức lên đường lúc 10 
giờ sáng.  

 Xe chỉ chạy 10 phút là tới biên giới. Ở 
đây chúng tôi chỉ cần đưa passport cho tài xế 
vào trình cho nhân viên biên giới để họ đóng 
dấu. Còn người Argentina thì chỉ cần có giấy 
căn cước là qua lại dễ dàng. Thế nhưng chờ đợi 
cũng lâu và 30 phút sau xe mới chạy qua chiếc 
cầu nối liền hai nước. Bên phía Brazil cũng 
tương tự, và phải mất 30 phút nữa xe mới chạy 
vào xa lộ nối liền biên giới và công viên quốc gia 
Iguaçu - Brazil. Tới cổng, chúng tôi phải mua vé 
vào công viên là 70 riels (gần 18 USD). Hành lý 
thì cứ để lại trên xe, tài xế sẽ coi dùm. Từ cổng 
công viên vào khu thác nước còn rất xa, hơn 11 
km chúng tôi phải sắp hàng chờ xe buýt. 

 Lúc 11:30 đoàn được lên xe buýt để chạy 
vào thác. Từ đây vào trong, hai bên con đường 
nhựa là rừng rậm bạt ngàn. Xe chạy khá lâu 
mới tới trạm dừng có tên "The Path of the Trail" 
để bắt đầu đi bộ xem thác. Hướng dẫn viên phát 
bản đồ và hẹn địa điểm và giờ gặp lại. Mọi 
người được tự do đi xem thác chụp hình. 

 Ngay bến xe buýt, đã có chỗ ngắm cảnh 
thác Iguazu phía bên Argentina rất đẹp. Sau đó, 
đoàn đi dọc theo một con đường ngoằn ngoèo 
men sườn núi bên phía Brazil để xem thác phía 
Argentina. Đường xa chừng hơn 1 km nhưng 
lên dốc xuống đèo khá nhiều. Phong cảnh rất 
đẹp, nhiều chỗ chụp hình nhưng du khách cũng 
rất đông, khó kiếm chỗ chụp riêng mình mà 
không dính họ vô.  

 Gần cuối con đường có một chiếc cầu 
bắc ra ngay giữa lưng chừng thác để mọi người 
đi ra xa ngắm cảnh bốn phía đều có thác. Phần 
thác phía Brazil tuy ít nhưng nước chảy rất 
mạnh và bụi nước bay tung tóe, thậm chí còn 
tạo ra cầu vồng. Xa xa có thể thấy Devil Throat 
là phần thác chính phía Argentina mà chúng tôi 
đã xem hôm qua từ trên đỉnh. Còn nhìn xuống 
hạ lưu thì phong cảnh cũng đẹp, nhưng ai sợ độ 
cao thì hơi thấy... sợ vì nó sâu lắm.  

 Cuối cùng, có một thang máy để du 
khách lên cao. Từ đây vẫn còn cơ hội để ngắm 
cảnh thác Iguaçu một lần chót trước khi lên xe 
buýt trở ra. 

 Xem thác Iguaçu bên phía Brazil thì thấy 
bên đây tuy thác ít hơn nhưng ngắm cảnh cũng 

đẹp. Có khi còn đẹp hơn xem thác từ phía 
Argentina. Do đó, nếu có dịp tới đây, du khách 
phải dành nhiều thời gian để có thể xem cả hai 
phía... 

 
Thác Iguaçu - Nhìn từ phía Brazil 

 
Từ bờ, có cầu bắc để du khách ra xa xem thác Iguaçu- 

Brazil 

 Khu vực nầy mưa 200 ngày một năm nên 
thác lúc nào cũng có nước. Chúng tôi may mắn 
đến đây vào ngày nắng nên đi chơi thác có cảnh 
đẹp, chụp hình rất thích. Ngoài chuyện xem 
thác, nếu có thời giờ, người ta còn tổ chức đi 
tắm ở những thác nhỏ nữa. Tiếc rằng chúng tôi 
biết chuyện nầy trễ nên không đi được. Nếu có 
dịp trở lại, chúng tôi sẽ đi mạo hiểm hơn để có 
chuyện để kể cho bạn nghe. Ngoài ra, còn có 
tua đi thăm một nhà máy thủy điện lớn thứ nhì 
trên thế giới để coi con đập bắc ngang dòng 
sông nối liền hai nước Brazil và Paraguay... 

 Xem thác xong, chúng tôi nhận lại hành 
lý, đi taxi về khách sạn San Juan gần đó... 

14. Khách sạn San Juan - Iguaçu - Brazil: 

 Từ cổng vào công viên Iguaçu - Brazil về 

khách sạn khoảng 5 km, tiền xe chỉ có 6 USD. 
San Juan là một khách sạn dành cho gia đình. 
Tuy nằm ở một thị trấn biên giới nhưng khách 
sạn nầy cũng rất khang trang sạch sẽ, có nhiều 
hồ bơi lớn nhỏ dành cho gia đình nghỉ ngơi cuối 
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tuần. Hôm nay khách đến ở tại khách sạn nầy 
khá đông. Trước khách sạn có một khu giải trí 
dành cho trẻ em. Ở đó có một nhà triển lãm mô 
hình làm bằng sáp các công trình nổi tiếng trên 
thế giới, một nhà triển lãm khủng long và một 
Ice Bar (nơi uống rượu trong một phòng thật 
lạnh nhiệt độ dưới 0 độ C). Khá ngạc nhiên khi 
thấy một thị trấn xa xôi vùng biên giới mà lại có 
những chỗ vui chơi "cao cấp" cho gia đình. Buổi 
chiều rảnh rỗi, sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi ra 
tắm hồ thì thấy rất nhiều gia đình người Ba Tây 
đến đây vui chơi, giải trí. Ở Mỹ ít khi thấy cả gia 
đình đi chơi như ở đây. Nhìn đám con nít vui 
chơi mà thấy chúng sướng hơn mình lúc còn 
nhỏ! 

 Hôm sau, trời mưa nhẹ rồi càng ngày 
càng nặng hột hơn, nhưng chúng tôi bay vào 
buổi chiều không vội vã mà thoải mái ngồi chờ ở 
phòng khách của khách sạn. Tới 1 giờ trưa thì 
nhờ họ gọi taxi để ra phi trường.  Tưởng là phải 
gọi xa, ai ngờ khách sạn cũng có xe đưa ra phi 
trường luôn. Tiền xe chỉ có 5 USD. 

Từ Minh Tâm 

(còn tiếp phần 3) 

 

Tuổi Mười Ba 

Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng? 

Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay 

Trời nắng ngọt ngào... tôi ở lại đây 

Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng 

 

Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám? 

Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba 

Tôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ngờ... 

Tôi phải dỗ như là... tôi đã nhớn 

 

Tôi phải đợi như là tôi đã hẹn 

Phải thẹn thò như sắp cưới hay vừa sêu 

Phải nói vơ vào rất vội: người yêu 

Nếu ai có hỏi thầm: ai thế? 

 

Tôi nói lâu rồi... nhưng ngập ngừng khe khẽ 

Để giận hờn chim bướm chả dùm tôi 

 

 

Nhưng rồi lòng an ủi "nắng chưa phai 

Tình chưa cũ bởi vì tình chưa mới..." 

 

Má vẫn đỏ, đỏ một màu con gái 

Với những lời hiền dịu tuy chua ngoa 

Lòng vẫn ngỡ ngàng: tóc ướp bằng thơ 

Sao hương sắc lên mắt nhìn thi tứ?... 

 

Và đôi mắt nhìn tôi ngập ngừng chim sẻ 

Đôi mắt nhìn trời nhè nhẹ mây nghiêng 

Tôi biết nói gì? Cả trăm phút đều thiêng 

Hay muốn nói nhưng lòng mình ngường 

ngượng 

 

Chân díu bước và mắt nhìn vương vướng 

Nàng đến gần tôi chỉ dám... quay đi 

Cả những giờ bên lớp học, trường thi 

Tà áo khuất thì thầm: "chưa phải lúc..." 

 

Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc 

Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường 

Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương 

Tôi thay mực cho vừa màu áo tím... 

 

Chả có gì... sao lòng mình cũng thẹn 

Đến ngượng ngùng bỡ ngỡ: hay là ai?... 

Trăm bức thư lót giấy kẻ dòng đôi 

Mà nét chữ còn run (dù rất nhẹ) 

 

Tôi đã viết hay chỉ thầm âu yếm kể 

Tôi đã nhìn hay lặng lẽ say sưa? 

Nên đêm vui sao cũng chớm buồn thưa 

Và lo sợ khi lòng mừng quá đỗi... 

 

Rồi trách móc: trời không gần cho tay với 

Và cả nàng hư quá, sao mà kiêu... 

Nên đến trăm lần: "Nhất định mình chưa yêu" 

Hôm nay nữa... nhưng lòng mình sao lạ quá... 

Nguyên Sa

https://vietmessenger.com/books/?title=tho%20nguyen%20sa#0



