Đi Chơi Diamond Valley Lake
Như Nguyệt
Diamond Valley Lake là một trong 36 hồ dự trữ nước của tiểu bang California. Diamond Lake ở Hemet,
Riverside County, lớn thứ 13 trong các hồ ‘reservoir’ nên được kể là 1 hồ nước khá lớn. Mọi khi N chưa bao
giờ nghe nói về, chưa bao giờ biết đến Diamond Valley Lake. Sau 6 năm hạn hán và sau mười mấy năm (N
đọc tin tức thấy họ nói 15 năm) mưa không được nhiều; cuối năm ngoái và đầu năm nay, California mới có
được nhiều mưa như thế nên hoa dại ở khắp nơi nở tưng bừng! N google tìm chỗ nào có hoa dại đẹp để
chụp hình, thì mới biết chỗ này. N luôn luôn thích …nước vì tâm hồn N …ướt át mờ, hihi… nên sông, biển,
hồ, thác, suối, lạch..v..v. N đều thích hết.

Hoa ở cổng nhà cô bạn N: Những chùm hoa trắng, nho nhỏ xinh xinh… nhụy vàng thật dễ thương! Cây maple Nhật lá đỏ trồng sát
tường sân trước (nhà cô bạn N) cũng thật dễ thương
Ngồi trong xe, thấy bầu trời như một bức tranh, thích quá nên N chụp

N có đến Diamond Valley Lake vào 1 buổi chiều Chủ Nhật, đến buổi
chiều để chụp cảnh hoàng hôn nhưng đến nơi thì mới biết họ đã đóng
cửa rồi. Diamond Lake đóng cửa thứ Hai, thứ Ba; mở từ 8 giờ sáng đến
6 giờ chiều từ thứ Tư đến Chủ Nhật. N vẫn …thích, thèm thuồng muốn
đi, hihi… muốn đến đó chơi. Tưởng tượng được đi dạo trên những lối đi
đầy hoa nhìn xuống mặt hồ bình an xanh ngắt thì còn gì bằng, nên N đã
rủ 1 ông anh quen đã retire, cũng có thú
(hobby) chụp hình; 1 cô bạn cũng hổng
bị đi làm như N. cùng đi. Thế là cả ba
anh em tụi N chịu khó dậy sớm, lục đục
phấn khởi lên đường. Tụi N đi vào ngày
thứ Năm, ngày thường trong tuần, có ít
người nên rất thoải mái, thích ghê! Trên
đường đi, nhìn bên kia freeway, thấy xe
đầy đặc, còn bên phía tụi N, hên quá…
đường rộng mở thênh thang! Cô bạn N
đặt mua bánh mì đặc biệt, da ua Việt Nam (cô để đông lạnh nên ăn ngon ơi là
ngon! Vừa ăn N vừa nhớ tới thời tuổi nhỏ của mình, N đã rất thích ăn da ua
đông đá cũng ngon y chang như thế), quất ngọt, quít, cam, me
ngọt..v.v.. Còn ông anh mang theo xôi đậu xanh ăn với ruốc, kẹo
mè..v.v.. Đi khoảng hơn 1 tiếng, nhờ đi lạc mà xe đi vào những con đường
mòn chưa tráng nhựa khá gập ghềnh, thấy những ngôi nhà đồng không
quạnh vắng, những trang trại trồng cây, hoa quả hoặc nuôi ngựa, đi giữa
những ngọn đồi thấp đầy đá lởm chởm; xen kẻ giữa những hòn đá to nhỏ là
cỏ, là hoa dại nhìn đẹp mắt… làm cho N thấy lòng mình có cả một trời xuân.

Nhờ đi lạc nên mới chụp được tấm hình này

N đã yêu cầu ông anh ngừng xe để chụp hoa mọc sát bên đường

Đẹp quá chừng, làm N thấy…. ngất ngây luôn! Hihi…

Một ngày nắng dịu dàng, không nóng không lạnh… đẹp tuyệt vời! Trên đường về, N nhớ là mình sẽ đi ngang
nhà 1 cô bạn thân nên gọi cho cô để đến hái cam. Cam cô trồng quanh nhà hơn cả trăm cây, loại cam ngọt
nước nhiều không thấy bán ở chợ, dù bạn có tiền cũng không mua được! N rất mê nên năm nào N cũng đến
hái hoặc chồng cô và cô hái về cho N. N may mắn vì có nhiều bạn tốt, N vẫn thường cảm tạ thượng đế và có
cố gắng chia sẻ, cũng ráng ….tốt, hihi… chơi vui vẻ, hòa hợp, nice với bạn bè, những người chung quanh
mình đó ạ.

Mời các anh chị, các bạn xem những tấm hình N chụp thật chớp nhoáng vì ông anh và cô bạn muốn về sớm,
sợ bị kẹt xe. Mới là ở chỗ đi lạc (dead end) thôi à… N sẽ gửi / post thêm hình ở Diamond Valley Lake nhé.

N biết mình chụp hình xoàng thôi nhưng N chịu khó chụp (vì đang thích mà, hihi… ), N lại thích share nên post
chứ hổng phải muốn phe, hehehe...
Các anh chị, các bạn xem cho vui nha, không thích thì cũng đại xá giùm N nha.
Chúc các anh chị, các bạn luôn vui khỏe, yêu đời.
NN

