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Khởi hành từ San Hô Thành bắt đầu bằng xa lộ 680 North, rồi 80 East, vừa qua khỏi thành phố 
Fairfield, bắt ngay vào 505 North, đi vài mươi phút, ta lại tiến vào đường 5 North đến phố 
Williams thì thấy ngay highway 20, lấy hướng East, 7 dặm đường đi qua, gặp đèn đường đầu 
tiên, qua khỏi đèn đường vài chục mét là cổng vào đất trại. Tính ra đi tà tà cũng mất hết 2 tiếng 
rưỡi đồng hồ. ( Nếu theo bản đồ Yahoo hay Google thì ôi thôi phức tạp lắm, nhiều khi không 
thấy đường vào cung điện Ra Khơi!) 
 
Chúng tôi đến thăm đất trại vào buổi trưa nắng ấm, đi một vòng, cung điện Ra Khơi sẽ tọa lạc 
trên một thảm cỏ xanh mượt, nước non đầy đủ, nước vòi, nước sông, “nước xanh” , không thiếu 
thứ chi cả. 
Đi một vòng coi địa thế, mát mẻ, sạch sẽ, lều của vương quốc Ra Khơi sẽ dựng đều trên những 
thảm cỏ xanh, mát rượi. Đất trại nằm ngay giữa con phố nhỏ, cạnh bờ sông. Phố nhỏ, “đi dăm 
phút là về chốn cũ” có hơn 5000 dân sống vui vầy với ruộng nương.  
 
 



 
Một nửa khu cắm trại 

 

 
Toàn khu cắm trại của RK, nhìn từ cổng chính vào 

 



Tìm gặp viên kiểm lâm để hỏi thăm vài điều cần thiết, được biết là cả thảm cỏ xinh tươi của trại 
sẽ là của Ra Khơi trong suốt Memorial Day weekend, có nhà tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ, riêng nhà 
tắm thì ta phải bỏ vào 1 dollar để được tắm 10 phút, vậy cũng khá rồi, sẽ nhắc bà con mang theo 
tiền cắc 25 cents. 
 
Nơi dự trù làm khu nhà bếp, rộng rãi, có nước, gần chỗ đậu xe, có dăm cái bàn xi măng đặt sẵn. 
bên cạnh là vòng lửa dành cho lửa trại.  Không có nhiều bàn nên việc mang theo ghế ngồi dã 
chiến cũng là điều cần thiết. 
 

 
 

 
Nhà tắm, nhà vệ sinh 



 
Một nhánh sông Sacramento bên cạnh đất trại 

 
 
Tuy đất trại không lớn lắm nhưng cũng đủ cho các em và bà con ta vui vầy bên nhau trong cảnh 
thiên nhiên thơ mộng, không khí trong lành, và sẽ có nhiều kỉ niệm đáng yêu. Colusa, chưa đến 
nhưng rồi sẽ quen. 
 
(HNT) 


