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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anh ðào ở Nhật hay ở Washington DC nở trể
hơn vào những ngày cuối tháng 3 dương lịch.
Hoa Anh ðào ðà Lạt là một loại hoa ñặc trưng
riêng của Thành Phố ðà Lạt, cũng giống như
Hoa ðào là ñặc trung của Hà Nội, hay hoa Mai
Vàng là hoa ñặc trưng của miền Trung, cao
nguyên hay cho tới tận miền Nam của ñất
nước, và ñặc biệt hoa ðào hay hoa Mai chỉ nở
vào dịp Tết Nguyên ðán ñón xuân sang! Tôi lại
ñi về ñường Vỏ Tánh năm xưa, từ ñường Phan
ðình Phùng chúng tôi ñi ñến Linh Sơn Tự
không thấy gì thay ñổi ở trên Chùa, trước khi
ñến Võ Tánh củ, bên tay phải là Lữ quán Thanh
niên củ thì nay ñất ñai bị chiếm dụng rất nhiều,
không còn gì quang cảnh củ! Gần như tôi
không nhìn ra nơi ở củ của mình là ở ñâu nửa!
Nhưng nói chung thành phố thay ñổi trong
chiều hướng tích cực thăng hoa và ñi lên theo
cách tiến bộ!
Qua ngày chót của ñoàn, tức ngày
11/3/2011, sau khi trả phòng chúng tôi lên xe
về lại Saigon, qua hết ñèo Prenn, ñiểm tham
quan cuối cùng của ñoàn là thác Prenn, tôi ñã
không xuống tham quan thác, vì ít ra cũng ñã 45 lần tôi viếng thác này rồi! Tôi ngẫm nghỉ
ñoạn ñường từ phi trường Liên Khương ñến
chân ñèo Prenn, có thể nói vùng này thuộc ñịa
danh Finom, ñoạn ñường này dài chừng gần 15
Km, ñược gọi là ñoạn ñường cao tốc rộng rải, ở
giữa phần ñường ngăn cách có trồng hoa ñược
chăm sóc cẩn thận, có 4 làn xe, mỗi bên 2 làn
xe lưu thông rộng rải! Tùng Nghĩa và Liên
Khương nay ñược gọi chung là Liên Nghĩa có
lẽ cũng thuộc huyện ðức Trọng như trước.
Kết thúc bài này, tôi thấy thành phố ðà Lạt
ñã phát triển rất nhiều về xây dựng cũng như
văn hóa và trong chiều hướng ñi lên một cách
tốt ñẹp.
Xứ Vạn Hồ (Minnesota) tháng 4 năm 2011
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Nhìn tờ lịch cũ, lệ tuôn rơi
Ngày chót, Tháng Tư, cuộc ñổi ñời
Du kích lìa rừng, về chiếm phố
Dân làng bỏ ruộng, tếch ra khơi
ðồng Minh tháo chạy, quân tan tác
Tướng tá bôn ñào, lính tả tơi
Nung ñốt tim gan: ngày quốc nhục
Lâu, ...mà lửa hận vẫn chưa nguôi
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