
Mùa Đông chính thức bắt đầu vào ngày 21-12 và kết thúc ngày 21-3 hàng năm nhưng với tiểu bang 

Minnesota bắt đầu từ cuối mùa thu (tháng 10,tháng 11 đã có thể có tuyết rơi).Tôi nhớ một năm vào cuối 

tháng 10 năm 1991, ngày lễ Hallowen, chỉ trong 24 giờ đồng hồ tuyết rơi dày đến gần một thước (30 

inches) vùng phía bắc tiểu bang Minnesota,thành phố Duluth nơi có hồ Superior Lake tuyết rơi 37 

inches. Chỉ cần vô google và gõ chữ 1991 Halloween Blizzard thì chỉ trong 1 phần 3 giây đồng hồ (.31 

second) đã có 296.000 tin và bài liên quan. Năm đó tôi còn ở trong chung cư,sáng ra không biết xe mình 

đâu vì tất cả các xe ở bãi đậu xe đều bị phủ tuyết trắng xóa. Thời tiết ở Minnesota lạnh hơn so với các 

tiểu bang khác vì nằm ở vùng trung Tây Hoa Kỳ ,phía bắc giáp với Canada. Nhiệt độ ngày và đêm chênh 

lệch 40 đến 50 độ F (20 đến 28 độ C) là chuyện vẫn thường sảy ra. Ngày hôm nay 20-1-2014 buổi sáng 

tôi thấy nhiệt độ ghi 28 độ F (  -3 độ C)và dự báo thời tiết bảo rằng tối nay sẽ xuống âm 15 độ F (-26 độ 

C). Đối với một số người dân Minnesota,mùa Đông với tuyết rơi là sự mong chờ của họ. Nếu năm nào 

gần đến ngày lễ Noel mà không có tuyết thì những đài phát thanh và truyền hình đều nói về việc có thể 

có hay không một “White Christmas”. Mùa Đông cũng có những hỉ,nộ,ái ,ố của nó. 

Trước tiên xin nói về những sự bất tiện của nó. Trước hết là cái lạnh. Năm nào cũng có những người mất 

mạng vì cái lạnh. Khi xe chết máy dọc đường mà không chuẩn bị đủ quần áo ấm,những người vô gia cư 

không nơi cư trú.Rồi đến những tai nạn liên quan đến tuyết : tai nạn giao thông là số một. Khi có tuyết 

rơi trên đường, các bạn ở VN cứ tưởng tượng giống như các bạn chạy xe trên con đường có tráng một 

lớp bùn trơn trượt. Xe các bạn sẽ mất lái và trượt đi theo quán tính nếu bạn chạy nhanh và thắng gấp. 

Do đó nếu tuyết rơi vào trước và trong giờ cao điểm thì kẹt xe là chuyện tất nhiên. Các bạn chắc sẽ thắc 

mắc : thế thì làm sao đi đâu được.  Thật ra thì không đến nỗi khủng khiếp như các bạn nghĩ vì chính phủ 

đã dự trù những điều đó để là cho dân.  DOT (Deparment Of Transportation) của tiểu bang và mỗi thành 

phố đều có đội ngũ những chiếc xe xúc tuyết hoạt động hiệu quả mỗi khi có tuyết. Đường xa lộ, cao tốc 

và đường xuyên bang thì do các xe của tiểu bang đảm trách.Đường của  thành phố nào thì thành phố ấy 

có trách nhiệm dọn dẹp.

 



Con đường phủ tuyết vào sáng sớm 18-1-2014,có chừng 5 inches (12cm) tuyết rơi trong đêm. 

 

 

 



 

Xe cào tuyết của thành phố đang dọn đường trước nhà Tuyến Vũ 

Trên xa lộ và cao tốc thi họ dàn hàng ngang 3,4,5 hoặc 6 chiếc để đẩy tuyết hết về một bên lề đường. 

Còn ở đường khu dân cư thì họ đẩy qua hai bên lề đường.

 

Sau khi con đường đã được cào sạch tuyết 



Tuyến Vũ và đống tuyết “trời ơi” trước nhà. 

 

Nhà mình cũng có máy thổi tuyết như thế này nhưng không dùng. 



Vài ngày sau khi tuyết rơi con đường sẽ sạch sẽ hơn được một chút

 

 

 

 

 



Tuyết được dọn về một góc trong các bãi đậu xe của cửa hàng, công ty….. 

 

Tuy nhiên với người dân địa phương, mùa Đông cũng có những thú vui của nó. Ngoài những thú vui như 

săn bắn,trượt tuyết (ski) chạy xe snow mobile còn phải kể đến ice fishing.

 



Hai cha con một anh Mỹ đang đưa một Snow mobile xuống từ xe kéo.

 

Đổ bộ 

 

Chạy thử trước khi đưa xuống hồ nước đã đóng băng. 



 

Xuất phát. 

Đây là một hồ ở Minnesota, mùa đông khi nước đã đóng đá dầy khoảng 5 đến 6 tấc thì có thể chạy xe 

trên hồ,bên dưới là hình những người chạy xe ra giữa hồ và dựng những lều nhỏ để câu cá.

 

Hôm nay 19-1-2014 là một ngày hiếm hoi của tháng 1 mà nhiệt độ lên đến 36 độ F (3 độ C) tôi chạy xe ra 

hồ Long Lake ở thành phố New Brighton,Minnesota để xem người ta câu cá (ice fishing) và ghi lại vài tấm 



hình.Đầu tiên để câu cá mùa đông bạn cần có một chiếc khoan để khoan lớp nước đá phía trên để có 

thể thả câu xuống.

 

Chiếc khoan này khoan một lỗ rộng chừng 2 tấc trên mặt nước đá của hồ. 

 

Khởi động máy khoan 



 

Đè người lên khoan để khoan khoảng 6 tấc nước đá 

 

 



 

 

Dùng vợt để vớt nước đá đem ra khỏi lỗ mới khoan 



 

Hoàn tất 

 

Thả câu và ngồi chờ 



Thế là xong, chỉ cần móc mồi và thả câu xuống rồi chờ khi cá cắn câu. Tiếc là hôm nay anh bạn già chẳng 

kéo lên được chú cá nào. Ông ta có một cái máy để đo độ sâu và báo hiệu nếu có cá bơi ở dưới hồ.

 

Khi có cá bơi lại gần,chiếc máy này sẽ nổi tín hiệu. Với những hồ nước trong thì có thể dùng loại có 

camera để thấy cá bơi phía dưới,nước đục thì phải dùng máy có sensor. 

Ông ta cũng có đặt một chiếc bẩy cá, cũng là một loại câu như câu thả ở đồng bằng nam bộ nhưng có 

khác là khi có cá cắn câu thì lá cờ sẽ phát lên báo hiệu để biết

 



 

 

Từ bờ hồ nhìn ra. 



 

Chắc các bạn ở xứ nhiệt đới sẽ đặt câu hỏi là lạnh như vậy làm sao mà chịu nổi?? 

Xin thưa rằng thật ra không phải là thời tiết lạnh bao nhiêu thì con người chịu đựng nổi nhưng là có mặc 

y phục thích hợp cho thời tiết lạnh hay không thôi.   

Dù sao thì tôi cũng vẫn thích mùa Hè và mùa Thu của Minnesota hơn cả.... 

Vũ cư Tuyến 

Minnesota…USA.. 

 

 


