Hoa Hướng Dương
GLN
Có người đã viết rằng: "Trong tình yêu, hoa Hướng Dương thường tượng trưng cho một mối tình thủy chung,
son sắt, thể hiện niềm tin và hy vọng, luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Dù người bạn yêu ở bất cứ đâu, đi
bất cứ nơi nào trong bầu trời này thì tình yêu của bạn dành cho họ cũng không thay đổi, còn người bạn yêu thì
lại giống như mặt trời, luôn tỏa sáng và sưởi ấm trái tim bạn.

Hoa Hướng Dương tượng trưng cho tình yêu chân thành, bởi hoa luôn hướng về phía mặt trời dù trong bất kỳ
hoàn cảnh nào. Nhưng mặt khác, nó cũng là hình ảnh của những chuyện tình đơn phương vô vọng, thầm
lặng, chất chứa đầy nỗi trầm tư và phiền muộn". Cách ví von hay quá bạn nhỉ?
Nhìn vào bông hoa ta đã thấy rực rỡ như một mặt trời bé con toả nắng vàng trong buổi bình minh êm đềm nơi
miền quê thanh bình, yên tỉnh. Nhưng cứ tưởng tượng tiếp rằng khi bạn đi lạc vào một cánh đồng hoa bất tận
như tôi thì sẽ hớp hồn đến chừng nào? Bạn đứng giữa biết bao thân cây xanh lá, vươn cao lên trên với
phần ngọn ngang tầm mắt mang những bông hoa to, rực vàng óng ả. Thêm vào đó lại nghe đâu đây tiếng
chim hót líu lo trong khung cảnh thật bình an, thoang thoảng hương đồng gió nội hòa cùng sương mai lãng
đãng đó đây.

Lâu rồi từ ngày con siêu vi Vũ Hán lan nhanh trên thế giới, mọi người tự nhốt mình tại gia, hạn chế ra ngoài
tối đa vì e sợ. Riêng tôi, sau hơn 120 ngày giam hãm, cuối cùng rồi cũng làm liều theo chân vài bạn ảnh xách
máy ra ngoài thiên nhiên để tìm lại được những cảm giác dễ chịu, sảng khoái lúc ban đầu. Dưới chân là cỏ
xanh với hoa dại chi chít, ngang tầm mắt là hướng dương trải thảm ngút ngàn, hai bên là cây xanh hoà điệu...
Nơi tôi cư ngụ chẵng biết có bao nhiêu cánh đồng hoa như vậy nhưng tôi chỉ đến hằng năm cái field to nhất,
rực rỡ nhất và có nhiều khách nhàn du cùng chim muông đến viếng nhất mà tôi biết là Mckee Berry không

xa giòng sông Potomac bên phía tiểu bang Maryland. Chính quyền địa phương từ lâu đã trồng hoa hướng
dương vào tháng 5 mỗi mùa xuân tại nơi này nhầm cung cấp nguồn thức ăn cho chim câu cùng các loài chim
biết hót và các loài động vật hoang dã khác.
Ngoài hạt khô ra, một lợi thế khác là hướng dương rất dồi dào mật và phấn hoa nên cũng luôn hấp dẫn các
loài côn trùng gây thụ phấn như ong, như bướm... Giống loài hướng dương, số lượng và kỹ thuật trồng hoa có
thể thay đổi theo từng năm tuỳ thời vụ và theo đó thời gian hoa nở cũng sẽ bị ảnh hưởng theo ít nhiều. Với
điều kiện thuận lợi, hoa hướng dương thường sẽ nở vào giữa tháng 7. Sau khi nở xong, hạt sẽ trưởng thành
và dần chín vào khoảng hạ tuần tháng 8, sau đó người ta cắt các gương hoa đi để hạt rơi trên mặt đất, dễ
dàng cho bồ câu và các động vật hoang dã khác đến dùng làm thực phẫm. Với những ai thích chụp ảnh bên
hoa thì họ sẽ đến đây vào thượng tuần tháng 7 khi hoa đang hàm tiếu.
Hoa biết nói trong vườn hướng dương
Nhưng những kẻ thích cầm máy để săn ảnh các chú chim non xinh đẹp thì sẽ đợi chờ hoa rũ xuống, hạt
bắt đầu chín tới mới đến và dĩ nhiên cũng phải rình rập đợi chờ mới có kết quả mong muốn.

Và đây là những "khách vãng lai" thường xuyên của đồng hoa hướng dương mà tôi gặp:

Indigo Bunting

Red Finch

American Gold Finch

Red-winged Blackbird
Cardinal
Dù sao đi nữa, trong thời gian đại dịch như vầy
mà được hoà mình vào những bình minh rực vàng
trên cánh đồng hướng dương thì âu đó cũng là một
hạnh phúc trong khi đất trời và tuổi tác đã khiến cho
đầu óc, cho trái tim vốn đã mệt mỏi lại càng thêm ưu
sầu. Những ngày như thế hạnh phúc cứ hiện lên
rạng ngời hơn cả ánh bình minh mà tôi đang hưởng.
Có một câu nói bất hủ về hướng dương tôi xin trích
ra đây như một châm ngôn trong cuộc sống:
Always look at the brighter side of life, just like the sunflower which looks upon the sun, not the dark clouds.
Xin cầu chúc bạn một ngày bình an. GLN

