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Hơn tuần nay nhiệt độ ở FW không ngày nào dưới 90 độ F (cứ khoảng trên dưới 37, 38 độ C). Hôm nay cũng 
không có vẻ gì là khả quan hơn. Để tránh cái nóng "khét nắng" này, chúng tui (lần này có cu Khánh tháp tùng) 
lên đường đến Fort Worth Stockyards hơi sớm nên không vào được những nơi muốn xem, vì chưa đến giờ mở 
cửa, để ông bạn già khi về Canada có thể quảng cáo không lương dùm cho Fort Worth. Tiếc thật! Thôi thì để tui 
giới thiệu vài hàng để tỏ ra là công dân tốt của xứ "bò tót" này vậy.  
Thông thường du khách đến Fort Worth, họ muốn xem một cái gì đó có liên quan đến "cowboys". Ở khu phố  
cổ này có những museum (viện bảo tàng) về thời "miền viễn tây" của những anh chàng cao bồi chăn bò như 
John Wayne trong xi-nê-ma hồi nẵm. Mỗi ngày 2 lần họ cho đàn bò sừng dài và cong vút (Longhorn) diễn qua 
đường phố vào 11:30 & 16:00 để bà con bấm máy nhòm làm "kỉ nghệ". Stock Show & Rodeo được tổ chức 
hàng năm vào tháng 10 với những cuộc thi cỡi bò, cỡi ngựa, quăng dây... những giải thuởng về cách chăm sóc, 
nuôi dưỡng, huấn luyện các thú vật trong nông trại...v...v... Có trên 25 tiệm bán quà lưu niệm kể cả rượu, tranh 
ảnh và những nhà hàng trong đó có một nhà hàng do tài tử Billy Bob Thorton (phim The Alamo - 2004 – trong 
vai David Crockett) làm chủ với "Live in Concert" (nhạc sống). 
Đang lang thang như vài du khách cùng cảnh ngộ bỗng thấy một cao bồi "giả" và "già" bên lề đường vội vớ lấy 
làm vài "bô" để có chứng cớ là ta đây đã từng đặt chân đến chỗ này. Và tui cũng chụp được … một cowboy 
Montréal và một cowgirl Texas, thật là ..."mỗi người mỗi xứ... mười phân vẹn mười ..."  
 

               
 
Thấy không còn gì để xem và đã gần 11:00 giờ chúng tui vội rời Stockyards trực chỉ đến Gaylord Texan. 
 
Gaylord Texan Resort & Convention nằm giữa Dallas và Fort Worth, một niềm hãnh diện của Texas, là nơi 
thích hợp cho những cuộc hội họp, trưng bày triển lãm, tiết mục đủ mọi cở lớn nhỏ.  Khách sạn sang trọng với 
1,511 phòng ngủ và 127 suites (gồm phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp). Một khu vườn trong nhà kính rộng 
khoảng 4 mẫu 1/2 và dòng sông ngoằn ngoèo, cây cảnh thay đổi theo từng mùa, những tiệm ăn và bán quà lưu 
niệm. Về đêm có nhạc sống và khiêu vũ với Glass Cactus nightclub. 
Các bạn thử đi một vòng Gaylord Texas qua link dưới đây. Bảo đảm refund (hoàn trả) "chăm phần chăm" nếu 
không hấp dẫn! (nhớ bật "sound on" để nghe nhạc đệm cho đủ bộ) 
 
http://www.gaylordhotels.com/texan-home.html?source=www.gaylordtexan.com 
 
Sau khi "hối lộ" bao tử ở Riverwalk Café, chúng tui đi dạo vòng quanh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài..  
 



                             
 
Ớ đây mỗi mùa có một chủ đề khác nhau. Lần này từ Memorial Day đến Labor Day, 2010 với chủ đề 
"Wonderland Adventure”, nên họ đã và đang xây dựng những mô hình phỏng theo quyển sách “Alice in 
Wonderland" của nhà văn Lewis Carroll. Có một mô hình xây hoàn toàn bằng cát, cảnh Alice dự yến tiệc.                       
      

          
 
Để kết thúc một ngày, tui thuởng cả nhà món bún nước lèo “quán cô Hương”. Cám ơn ông xã tui đã làm "tài 
xế" hổm rày. Lần này mọi người đều ngủ ngon vì...thấm mệt! 
 
NGÀY 4 (6/4/10)  
 
Có lẽ vì ham chơi thức sớm mấy ngày liên tục và ngày hôm nay không có chương trình gì đặc biệt ngoài việc 
chuẩn bị lên đường trở về "lâu đài tình ái" nên hắn dậy hơi muộn. Chúng tui đến Sam's Wholesale để hắn mua 
vài món đồ cho dzợ, chắc là “sám hối chuộc tội” vì hai tuần lễ đi hưởng vacation mình ên. Ba ngày rồi toàn là 
"ăn độn" (là không có ăn cơm đó - hiểu chưa anh chàng "cóc"?) nên trước khi ra phi trường tui cho hắn lót lòng 
bằng bửa cơm trưa với cá chiên, rau muống xào tỏi và canh măng cua. Tiếc là không có cơ hội thực hiện thực 
đơn "Cung Đình" gồm: cơm với nước tương, bầu luộc chấm chao, cháo trắng với xá bấu, cơm với nước mắm 
kho quẹt, cơm nguội với mắm sặc …mà mấy tháng trước đây BT, NM, HN và tui đã lên “lít” (list - danh sách) 
sẳn để đãi bạn già.  
Chuyến về suông sẻ, thủ tục giấy tờ hoàn tất nhanh chóng. Chúc chàng "cóc" thượng lộ bình an và không còn là 
… "CÓC” … sau cái "kiss" của nàng …. Mây 
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