Tráng ngần hoa Cà phê
trên đất Lâm Đổng

V

ới chủ đề "Kết tinh kỳ diệu từ đất lành",
Festival Hoa Đà Lạt lẩn thứ VII năm 2017
được kéo dài thêm 2 ngày nữa nên ngày
đẩu năm mới 2018 khi bước chân lên cao
nguyên Lâm Viên, tôi thấy vùng đất này vẫn
tràn ngập sắc hoa.

Bắt mắt nhất vẫn là màu vàng rực rỡ của Dã
quỳ bên những nẻo đường, dốc núi, triền đồi.
Đẩu xuân năm nay, nhiều cánh đổng mênh
mông, trải dài đến ngút mắt trên đất Lâm Đổng
lại trắng xoá, trắng ngẩn bởi điệp trùng hoa Cà
phê đang rộ nở. Đi giữa cánh đổng trắng tinh
khôi, thơm ngát hương hoa Cà phê, tôi không
ngờ hiện nay Lâm Đồng lại trồng nhiều Cà phê
đến thế. Hình như cả cái miền đất lạnh này, từ
thành phố Đà Lạt cho đến các huyện chuyên
canh rau quả củ hay hoa cũng đều thấy thấp
thoáng sắc trắng hoa Cà phê. Từ Đà Lạt theo
hướng thác Cam Ly chạy trên tỉnh lộ 725 để
đến những địa danh du lịch mới nổi như: làng
hoa Vạn Thành, Tà Nung - Suối Vàng, thác Voi

cho đến thị trấn Nam Ban hoặc Lâm Hà; dọc
theo hai bên đường cũng loá sáng một màu
trắng tinh khiết của hoa Cà phê.
Vừa qua khỏi làng hoa Vạn Thành với các loài
hoa Cúc, Đổng tiền đủ màu rực rỡ, tôi và những
người bạn đổng hành không khỏi bất ngờ thú
vị khi đến xã Tà Nung, từng một thời nổi tiếng
với nghề trổng dâu nuôi tằm nay bỗng hiện
ra những vạt hoa Tam giác mạch trắng hổng
cùng màu vàng rực của bông Cải trước cổng
chùa Vạn Đức. Sư trụ trì chùa này đã lên tận
cao nguyên đá Đổng Văn dự lễ hội hoa Tam
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giác mạch tỉnh Hà Giang lẩn thứ I và mang hạt
giống này vể Đà Lạt ươm trồng được mấy mùa
nay. Hoa Tam giác mạch từ chùa Vạn Đức còn
"phát tán" ra mấy điểm nữa trong xã Tà Nung.
Và hoành tráng nhất có lẽ là cánh đổng hoa
Tam giác mạch kề bên cánh đổng hoa Hướng
Dương nằm bên kia đường 725 đối diện với
Mê Linh Coffee Garden. Một "chợ quán" cà phê
được xem là "hot" nhất hiện nay bởi khách đi
xa trung tâm thành phố Đà Lạt đến 25 km để
thưởng thức... cà phê chồn không đường,
không đá ở một không gian thoáng đãng
trong vườn cà phê rộng đến 3 hecta đang đơm
bông trắng xoá. Đặc biệt là ngồi đâu khách
cũng "view" được toàn cảnh núi rừng, sông hổ
cùng đất trời cao nguyên với tắm nhìn 360°.
Dân sành điệu trên mạng xã hội đã không tiếc
lời khi cho rằng Mê Linh Coffee Garden là quán
cà phê có view đẹp ngất ngây ở Đà Lạt. Riêng
tôi thì cảm thấy thú vị khi ngồi nhâm nhi ly cà
phê có mùi hương chổn là lạ trên một vườn cà
phê đang mùa trổ hoa trắng ngẩn, thơm ngát.
Đang thất vọng với những hàng Mai Anh đào
trên mấy con đường quanh Hổ Xuân Hương đã
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Một điểm tham quan, du lịch... cực"hot"nữa
ở Lâm Đổng là Quán chiếu đường và chùa Linh
Quỵ Pháp Ẩn nằm giữa đại ngàn Pháp Ẩn Sơn
tận trong thôn 4, xã Lộc Thành thuộc huyện
Bảo Lâm nằm cách xa Bảo Lộc đến 21 km
đường đèo nhưng được cái là hai bên đường
ngút ngàn những vườn đổi cà phê đang trổ
bông trắng toát...
Vườn hoa thành phố Đà Lạt xuân này cũng
chưa thấy có loại hoa nào mới lạ hơn. Được
trồng nhiều nhất là hoa Mõm sói đủ màu,
trong đó có những thảm hoa Mõm Sói màu
vàng chanh đẹp hút mắt. Nổi bật là những
thảm hoa Đê khâu màu hồng nhìn rất duyên
dáng và dễ thương.
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Ở thác Dambri nằm cách thị xã Bảo Lộc chưa
đẩy 20 km, mùa xuân này xuất hiện nhiều thảm

hoa màu tím rất dễ thương. Một bảo vệ của khu
du lịch sinh thái Dambri cho biết đây là loài hoa
dại mọc tự nhiên trong vùng, mùa khô lụi tàn
nhưng đến mùa xuân đâm chổi nở hoa thành
từng thảm dày đặc, nhìn rất đẹp mắt; một số
bà con ở đây gọi là hoa Thạch Thảo nước (?).
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bước sang xuân mới mà vẫn lạnh lùng, khẳng
khiu, trụi lá chứ chẳng chịu ra hoa, tôi bất ngờ
sung sướng khi vào làng Cù Lần nhìn thấy một
cây Mai Anh đào đang e ấp những nụ hổng
tươi. Rồi bất ngờ gặp thêm mấy cây Mai Anh
đào đơn lẻ ở Suối Vàng, thác Cam Ly, hồ Tuyền
Lâm,đẩu quánThung Lũng Xanh... bừng bừng
khoe sắc hồng thắm. Bên cạnh những cây Mai
Anh đào nở hoa đơn lẻ này; tôi bất ngờ nhận
ra có một loài hoa dại với màu vàng nhợt nhạt
đang rụt rè nở hoa. Hoa rất nhiều, tràn ngập
khắp các cánh đồng hoang, bờ suối, hai bên
đường du ngoạn bằng xe offroad trong làng
Cù Lẩn, khu du lịch Suối Vàng, đường vào Thác
Voi... gặp loài hoa lạ, có người gọi hoa Ráỵ một loài cây họ đậu, mọc hoang, thường ra hoa
vào cuối đông kéo dài đến hết mùa xuân và tàn
rụi trong mùa khô. Nhìn tuy thô thiển nhưng
hoa Ráy có mùi hương nhè nhẹ, dịu dàng.
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