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Lần đầu làm “tour guide”

Em nói thật to lên “Em sẽ tổ chức đi chơi”. Các 

chị đang xôn xao bàn bạc “đại sự Gia  Long” mà 

từ nhiều tháng nay đã gây ra nhiều tranh cãi nên 

không chú ý lắm đến nguyện vọng “see the big 

and beautiful world ” của em. Em chỉ thầm 

mong quý Cô và các chị có được một vài giây 

phút thoải mái sau những ngày căng thẳng.  

“Đi đâu ?” 

Biết các chị thích ngắm hoa, em liền nói “đầu 

tháng 10 này, Leura có mở hội hoa Xuân, chúng 

ta có thể đi “garden tour”. Các chị lại chuyển 

sang đề tài khác.  

Thế rồi ngày phải đến đã sắp đến. Nhiều “tham 

vọng”, em dự định sẽ đi một vòng Leura, 

Katoomba,  Blackheath, Mt Tomah để ngắm hoa 

Xuân và du ngoạn vùng núi Xanh.  Em cứ tưởng 

ít ai tham dự vì ở Sydney ít có ai chưa đến vùng 

núi xanh kỳ bí nhiều thắng cảnh mà chỉ cách 

Sydney hơn 100km này. Những lần đi với gia 

đình nếu không chuẩn bị kỹ em chỉ phải “u-turn” 

và người nhà em dễ tính , chỉ cười trừ,  chẳng 

bao giờ phàn nàn. Lần này thì lại khác, một 

“tham vọng” khác của em là mở rộng chuyến du 

ngoạn này cho các thân hữu của hội nhà, và chắc 

chắn là phải chu đáo mọi điều để mọi người 

được hài lòng. 

Một điều bất ngờ thú vị, những tưởng chị Dương 

Thanh Bình chỉ làm quen với những con số, 

nhưng hóa ra cả số lẩn chử chị Bình đều giỏi. 

Hẳn chị Thanh Bình đã có những kỹ niệm đẹp ở 

vùng Blue Mountain này qua những vần thơ 

lãng mạn: 

“Là núi xanh hay lòng ta đang biếc 

Mùa Thu ơi, lá đỏ chín tình yêu 

Theo lối mòn khúc khuỷu cheo leo” 

………… 

“Núi Xanh ơi chiều thu đang tím ngát 

Chút ráng hồng lưu luyến góc trời tây” 

Thế là các chị đồng lòng hưởng ứng, chẳng bao 

lâu đã có hơn 50 người ghi tên tham dự. Thế 

nhưng tổ chức đi chơi cho hội có khác, 1 tuần 

trước khi đi em mới được  công ty du lịch cho 

biết chính xác xe có bao nhiêu chổ, tài xế là ai. 

Cẩn thận như mọi khi, em muốn e-mail chương 

trình du Xuân và những điểm mà người Việt 

mình ít đến cho tài xế, nhưng không liên lạc 

được với anh qua e-mail. Em đề nghị sẽ mang 

theo 2 GPS (máy chỉ đường) nhưng được anh 

cho biết không thích sử dụng GPS. Thế ra ở đời 

có người ký ức tuyệt vời, đi một nhớ mười, 

không như em. Em rất muốn bàn với bác tài lộ 

trình đi, nhưng điện thoại lần đầu thì anh đi 

vắng, lần thứ hai thì anh đang ăn, và lần thứ ba 

thì anh đã đi ngủ !!  

 

Hai ngày trước khi đi khí hậu thay đổi theo 

chiều hướng bất lợi. Dự báo thời tiết (mà thường 

chỉ đúng những lúc có “bad news”) cho biết 

“ngày lành tháng tốt” du Xuân của hội nhà rất có 

thể sẽ có mưa, và sấm sét. Hơn thế nữa, em đã 

chọn đúng ngày “day-time saving”, sáng chúa 

nhật đó  sửa đồng hồ đi sớm 1 tiếng, tức là mọi 

người phải khởi hành lúc 6:45 sáng của một 

ngày vần vũ, u ám.  

 

Tất nhiên đó là điều rất đơn giản, em chỉ cần 

điện thoại nhắc nhở mọi người đi sớm 1 tiếng.  

“À chị hiểu rồi, 3 giờ thì sửa lại 2 giờ phải 

không ?”  

“ Không đâu, ngược lại thì mới đúng, không thì 

chị sẽ đi trễ 2 tiếng đó” 

Em tìm internet mãi mới được cái hình nhỏ xíu 

này e-mail cho các chị  
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Em vẫn vững lòng tin sự may mắn bất ngờ  

thường có trong những chuyến đi xa từ trước 

đến giờ. Tuy vậy, lần này “cầu trời khẩn Phật” 

đến đâu thì mây bay đến nhiều vẫn chỉ là mây 

đen. Vài ngày trước khi đi, tin tức cho biết có 

một gia đình bị tử nạn xe gần Mt Tomah, một 

trong những điểm trên lộ trình. Bells Line of 

Road không phải là con đường dễ đi trong lúc 

thời tiết xấu. Tổ chức đi Blue Mountain lần này 

xem ra còn khó hơn đi băng rừng vùng Mã Hồng 

Sơn ở Thái Lan !  

 

Và thế rồi ngày phải đến đã đến, em là người 

cuối cùng bước lên xe, nhìn chung quanh đã gần 

50 người đã không ngại mưa gió, giữ lời hứa 

tham dự chuyến du ngoạn hôm nay, kể cả chị 

Hoàng Mai không khỏe cả tuần nay. Em nghĩ lại 

“the big and beautiful world” ngoài kia nhiều 

khi không thoải mái và ấm áp bằng “mái nhà 

xưa” nhưng đã trễ, xe đã chuyển bánh.  

 

Các chị Kim Yến, Tuyết Lê, Thanh Bình, Lệ 

Hiền cố gắng đùa vui với trò “Vân Tiên cổng 

Mẹ” cho mọi người ít chú ý đến bầu trời u ám 

bên ngoài. Hai chị Ngọc Phượng và Tuyết Lê 

giúp vui với giọng hát như ca sỹ chuyên nghiệp 

làm ấm lòng người. Trời mưa và lạnh không 

phải là thời tiết thích hợp đi dạo vườn hoa, và 

buồn nhất là  mọi người sẽ không được đi dạo 

Everglades, một trong những khu vườn đẹp nhất 

ở Leura mà lúc này hoa azaeleas hẳn đang nở rộ. 

Em phải chuyển qua “plan B” mà tối qua phải 

thức khuya để soạn.  

 

Nơi dừng chân đầu tiên sau gần 2 tiếng đi xe là 

Bygone Beautys ở Leura. Trên đường đi đến 

đây, xe lăn bánh qua Leura Mall, con đường nhỏ 

với những cửa hiệu bày bán các sản phẩm thủ 

công nghệ làm bằng tay rất mỹ thuật. Hai hàng 

anh đào trên đường hoặc chưa, hoặc đã nở hoa 

và rụng hết, nên chỉ còn lác đác vài chấm hồng 

trên cây, thật khác với hai hàng anh đào rực rở 

mà em đã được ngắm nhìn cũng ngày này, hai 

năm trước. 

 

 
 

Bygone Beauty,  

http://www.bygonebeautys.com.au/ 

là một trong những nơi trưng bày nhiều kiểu 

bình trà nhất của tư nhân. Ở đây có hơn 3000 

bình trà, từ Âu đến Á, từ xưa đến nay, với bình 

trà cổ nhất hơn 300 tuổi. Có nhiều kiểu bình trà 

xưa thường dùng trong nhà, cũng có nhiều hiệu 

có tiếng như Sadler, Royal Doulton, Shelley, 

Royal Winton, Meakin, Wedgwood, và 

Bunnykins……. 

 

 
 

Bygon Beauty cũng là nơi trưng bày một số quà 

lưu niệm làm bằng tay, và rất nhiều món trang 

sức cổ làm từ hàng trăm năm trước. Đến đây 

một ngày vắng vẻ mùa đông, du khách có thể 

dừng chân ít lâu thưởng thức một buổi morning 

tea thật thịnh soạn.  

 

http://www.bygonebeautys.com.au/
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Trú mưa và mua sắm được ít lâu trong Bygone 

Beauty, xe đưa mọi người đến Leurella…để trú 

mưa tiếp. Leurella một công trình du lịch bao 

gồm ngôi nhà cổ xây hơn 100 năm trước, viện 

bảo tàng mô hình xe lửa, và ngôi vườn xinh xắn.  

 

Ngôi nhà Leurella được vẽ kiểu bởi kiến trúc sư 

nổi tiếng người Mỹ, Ông Frank Lloyd Wright. 

Các thanh gỗ trên tường, trần nhà và vật dụng 

bằng gỗ trong nhà được điêu khắc theo kiểu 

Pháp rất đẹp. Leurella với kiến trúc, các vật 

dụng, bàn ghế bằng gỗ trong nhà, ngay cả công 

tắt điện cũng đã được liệt kê vào di tích lịch sử 

của thị trấn Leura. 

 

 
 

Tầng trên của căn nhà có trưng bày hàng trăm 

món sưu tầm, từ búp bê, đồ chơi, thú nhồi bông, 

tách trà đến xe mô hình xe lửa, hầu như toàn làm 

bằng tay, thủ công thật sắc sảo.  

 

   

Viện bảo tàng mô hình xe lửa đặt ngoài trời, 

trong góc trái của khu vườn. Các mô hình xe lửa 

trưng bày ở đây được chế tạo đúng theo kiểu xe 

lửa của các hảng hỏa xa nổi tiếng từ Anh Quốc 

như Hornby, Märklin, Lionel, Basett Lowke và 

Bing. Các mô hình tí hon này đươc ráp lại trên 

đường rầy xe lửa tí hon xuyên qua “núi” 

Matterhorn và các đường hầm giống như mô 

hình ở Âu Châu.  

 

 
 

Diện tích trang trại này khá lớn nên chủ nhân đã 

dành 12 mẫu đât để trồng hoa cỏ và cây cảnh. 

Khu vườn khá nổi tiếng ở Leura này đã được 

một người Đan Mạch, ông Paul Sorensen góp 

phần vẽ kiểu, nên mang một chút âm hưởng Âu 

Châu.  

 

 
 

Ông Andreas, chủ của Leurella từ đầu thế kỷ thứ 

20, đã nhập cảng nhiều loại cây cảnh từ Hoa Kỳ 

và Âu Châu. Chung quanh vườn trồng nhiều cây 

thông che bóng mát cho các loại cây cảnh khác.  

 

javascript:void(0);


4 

 

Thật sự thì công trình Leurella bắt đầu được xây 

dựng vào năm 1904, nhưng đã gần như bị thiêu 

hủy hoàn toàn sau trận cháy rừng năm 1909. 

Theo chuyện kể, ông chủ Andreas lúc đó đang ở 

Sydney, khi nghe tin hỏa hoạn, đã vội nói “đừng 

lo cho căn nhà, hảy cứu các cây cảnh trong vườn 

cho tôi”   

 

Điểm đến kế tiếp là núi Ba Chị Em (“Three 

Sisters) ở Blue Mountain, và theo truyền thuyết, 

được đặt theo tên ba người đẹp thổ dân ở vùng 

này, 'Meehni', 'Wimlah' và Gunnedoo'. Theo 

chuyện kể, ba chị em ở thung lũng Jamieson này 

đem lòng thương ba anh chàng ở bộ lạc Nepean, 

mà theo luật bộ lạc ngày đó, đã không được lấy 

nhau. Ba chàng trai này không chịu thua, nhất 

định đem quân đến đánh cướp ba người đẹp. 

Ông phù thủy trong làng muốn bảo vệ tính mạng 

ba cô gái, đã biến ba chị em thành đá, và dự định 

sẽ hóa lại thành người sau trận chiến. Chẳng 

may, ông bị giết trong chiến trận và ba chị em 

xinh đẹp này đã ngàn năm hóa đá. Chuyện kể 

đến đây mà trời vẫn không dứt mưa, sương mù 

ngày càng dày đặc, khuất cả núi Ba Chị Em. Em 

chỉ có thể giới thiệu cho quý Thầy Cô và các 

chị….postcards của vùng Blue Mountain !! 

 

 
 

Theo dự định, mọi người sẽ dừng chân lại đây 

ăn trưa hay picnic dưới hàng cây anh đào trong 

công viên bên cạnh khu shopping, vừa tiện lợi, 

vừa thơ mộng. Trời không chiều lòng người, anh 

đào chưa nở, mưa Xuân chưa dứt, em chỉ nhớ 

mọi người tản mác vào khu mua sắm, hay ngồi 

lại trên xe. Riêng em cùng cô và mẹ ăn trưa dưới 

chân cầu thang khu shopping. Em lo và ái ngại 

cho mọi người, không thấy đói và cũng không 

phân biệt được mùi vị xôi lạp xưởng của mẹ em 

và bánh pâté-chaud của cô em khác nhau thế nào 

! Cô Minh (giáo sư Trinh Thị Minh) có việc phải 

đi đến tối hôm đó, nên hẳn cô phải rất mệt. Tay 

cô rất lạnh nhưng cô không hề than.  

 

Để đền bù cho những người đến đây lần đầu mà 

không được ngắm núi Ba Chi Em, xe đưa mọi 

người đến “Scenic World”. Nơi đây những ngày 

đẹp trời, du khách có thể đi bộ xuống thung lũng 

có thác nước Katoomba Falls, hay đi xe cáp treo 

qua thung lũng ngắm cảnh. Thời tiết bất lợi như 

hôm nay, em chỉ có thể đưa mọi người đi 

shopping tiếp và xem một đoạn film ngắn về 

vùng núi xanh xinh đẹp này.  

 

Xe chuyển bánh đưa mọi người đến Blackheath, 

khu du lịch được ưa chuộn thứ nhì sau núi Ba 

Chị Em. Con đường đến Govett’s Leap Gorge lẽ 

ra rất đẹp với hoa Xuân nở rộ trong những căn 

nhà nhỏ dọc theo bên đường. Một lần nữa sương 

mù bao phủ, không nhìn thấy quá 50m trước 

mặt. Xe phải quay về, và mọi người lại mất dịp 

nhìn thấy một cảnh đẹp nữa ở vùng này.  

 

Mặc dù thời tiết bất lợi, sương mù bao phủ, anh 

Hải đã không ngại khó khăn, vui vẻ cả ngày để 

lái xe đưa mọi người đi về bình an. Điều an ủi 

duy nhất là mọi người đã có dịp…đóng góp vào 

nền kinh tế du lich của vùng Blue Mountain 

trong ngày hôm nay. Một điều rất ấm lòng nữa 

là mặc dù đội mưa đi du ngoạn, mọi người đều 

thông cảm, ai ai đếu vui tính, không lời phàn 

nàn, và đi về rất đúng giờ. Lúc mưa phải trở lại 

xe sớm, mọi người lại có dịp hàn huyên sau một 

thời gian không gặp. Một điều may mắn khác, 

chị Hồng và các chị đã chụp được nhiều tấm 

hình lưu niệm rất quý trong chuyến đi.   

 

Lúc mọi người sắp về đến Sydney cũng là lần 

đầu tiên trong ngày trời tạnh ráo, trong sáng. 

Nguyện vọng đi tour đã được thực hiện, cả 

nhóm chụp chung tấm hình lưu niệm trước 

…….nhà chị Đăng Lan. 
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Nhất quyết không chịu thua thời tiết, em hứa với 

lòng một ngày mùa Xuân đẹp trời nào đó sẽ trở 

lại Leura, thị trấn của những khu vườn đầy hoa 

đẹp, với những người..…..còn cang đảm đi theo 

em.  

 

Sydney, Úc Châu, mùa Xuân 2010 

Gia Long Bích Ngân  

Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Gia Long, 

NSW-Úc Châu 

gialongnsw@yahoo.com.au 
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