Thảm Hoa Vàng ở Walker Canyon
Hình chụp: Như Nguyệt
Chiều Chủ Nhật vừa rồi N và con gái đã lái xe đến khu Lake Elsinore để chụp hình. Sau một mùa mưa dư dả,
được những con mưa dài tưới tẩm, năm nay Walker Canyon và Anza-Borrego Desert, Riverside County, hoa
dại đã mọc lên thật nhiều và quá đẹp! Dân chúng đổ xô nhau đi chụp hình. N chưa bao giờ đến đó, ấy thế mà
năm nay cũng đã háo hức, rủ con gái cùng đi. Hoa poppies dại mầu vàng, mầu cam pha lẫn với hoa tím, hoa
mầu xanh đậm da trời, hoa trắng... tuyệt vời! Những thảm hoa rực rỡ, bát ngát! Ôi chao ơi, đẹp ơi là đẹp!

Các bạn ở quận Cam và vùng Los Angeles nếu muốn đi đến đó để hiking, ngắm hoa, chụp hình thì đi freeway
15 South, exit Lake Street. Đến góc Lake Street and Walker Canyone Road, thấy có rất nhiều xe đậu ở đó là
bạn biết đã đến nơi. N hơi ngạc nhiên vì không ngờ cũng có nhiều người biết (té ra N mà biết thì thiên hạ ai
ai, dân thích chụp hình..v..v.. cũng đều biết hết, hihi...) Bạn nên đi đến đó chơi kẻo hoa sẽ dần tàn, hoa dại
mà, mau tàn lắm đó...

Hoa mầu vàng, mầu cam, đỏ

Quang cảnh rất vui, xe đậu đầy, người ta đi lên, đi xuống đồi, hiking tấp nập. Đường đi thoai thoải, không đến
nỗi vòng vo, quanh co. Hai bên đường... dốc xuống, dốc lên... là những thảm hoa tuyệt đẹp! Hoa nhỏ nhỏ, li
ti, khi đến nơi N mới biết là hoa bé như thế, khoảng bằng 2 đốt ngón tay hoặc nhỏ hơn thôi ạ.

Đang đi lên dốc, mùa xuân cỏ xanh, bầu trời trong xanh... dễ làm cho thơ sỡi yêu đời! Híhíhihihiii...

Đất khô trơn trượt, N. sợ té quá à....

Khi N đến nơi là 5 giờ rưỡi chiều, N leo trèo (sợ bị té quá vì N đã không chuẩn bị, không mang theo giầy
hiking), chụp hình cho con gái và Zoe (con chó French bulldog nổi tiếng của con), chụp hoa, chụp lá, chụp
mây, chụp cỏ, chụp bầu trời xanh xanh. Con gái N chụp cho N. 1 ít hình. Đến 7 giờ, mặt trời bắt đầu lặn,
cánh hoa bắt đầu khép lại; mây hoàng hôn sặc sỡ mầu tím mộng mơ! N tà tà đi xuống đồi, khoảng 7 giờ rưỡi
chiều là đến chỗ đậu xe.
Khí hậu ngày hôm đó thật đẹp, mát mẻ! Nắng chiều vương vấn, vàng nhạt ấm áp trên da thịt, nắng không làm
chói mắt; gió không làm khó chịu. Những làn gió nhẹ nhàng, mơn man.. làm tóc, làm áo bay bay.. gió làm
cho những thảm cỏ dại mỏng mảnh, mong manh lăn tăn ngả nghiêng theo chiều gió, cho ta một bức tranh
sinh động, một cảm giác bình an, êm ả..thật tuyệt vời!
Walker Canyon in Lake Elsinore
http://abc7.com/society/how-to-see-the-super-bloom-before-time-runs-out/1799368/

Anza-Borrego Desert
http://www.ocregister.com/articles/desert-746609-road-borrego.html

Exit I-15 south at Temecula

Mời xem 1 số hình N chụp nha các bạn:

Zoe

Zoe mặc áo đầm mầu xanh nhạt, match với áo của N

Zoe rất nổi tiếng trên Instagram. Có lần Phương An post video lên đó, có gần 400,000 người vào xem. Ba
companies đòi ký contract với Phương An, và video của PA đã được CNN mua lại, sau khi trả commission,

con gái N chỉ được hơn $400 đô. Nhiều companies gửi đồng hồ đắt tiền cho bố mẹ của Zoe, gửi nhiều quà
cho Zoe lắm. Christmas, N chỉ có mười mấy thiệp Giáng Sinh, còn Zoe được hơn cả trăm thiệp từ khắp nơi
trên thế giới gửi cho nó đó. Nó là... celebrity dog đó mờ, hihihiiii... Cái áo đầm, dây buộc cổ này cũng là quà
do người ta gửi tặng. Zoe có nhiều jewelries lắm, nhiều thức ăn, nhiều quần áo thiên hạ gửi cho lắm! Vì
Phương An, mẹ của nó chịu khó chụp hình và post lên Instagram. Con gái N rất là creative, có nhiều sáng
kiến nên Zoe có nhiều người thương, có rất nhiều fan... hihi..

Hoàng hôn trên Walker Canyon

Cuối ngày hoa bắt đầu khép lại

Đá lổm chổm, đường dốc không bằng phẳng. Vì không đi giầy hiking nên đôi giầy của N bị hư luôn!
Sợ bị té nên N đã không comfortable lắm khi “bị”chụp tấm hình này, hihiiii

Trên đường đi xuống đồi

Mất của N gần 4 tiếng để lựa hình, viết tường trình,
hihi... và post lên.
Chỉ mong các bạn vui vẻ, giải trí được vài phút, mấy
chục giây!! Đời là thế đấy, thời gian chuẩn bị, làm
ziệc lúc nào cũng dài hơn thời gian mình “mời” người
thân của mình thật sự enjoy (dĩ nhiên cũng sẽ có
nhiều người hổng thích, hổng chịu enjoy, N biết mờ,
híhí...)
Bởi thế N rất appreciate những bài viết, hình chụp,
những bản nhạc, bài thơ, tất cả những sáng tác,
những comments mà các bạn gửi, chuyển cho N.
Xem, thưởng thức và N cảm kích nhiều ghê lắm!
Chúc các bạn có một buổi chiều êm đềm, vui vẻ nhé.
Như Nguyệt

