Đi Bakersfield ngắm hoa hạnh nhân và điều bất ngờ ở ‘nông trại ngàn hoa’.
Đoan Trang - Người Việt
BAKERSFIELD, California (NV) – Nghe bà con người Việt ở Little Saigon rần rần rủ
nhau đi ngắm vườn hoa hạnh nhân (Almond Flowers) ở Bakersfield, chúng tôi cũng…
chộn rộn. Trong lúc tìm hiểu về vườn hoa hạnh nhân “đẹp mê hồn” như nhiều người
nhận xét, chúng tôi khám phá một khu vườn khác có hàng trăm loại hoa, trái khác
nhau. Đó là nông trại Murray Family Farms.

Các em bé tung tăng chạy chơi trong vườn hoa hạnh nhân ở Bakersfield. (Hình: Trà
Nhiên/Người Việt)
Đi ngắm hoa được hái dâu
Sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Hai, thời tiết California quá đẹp, nắng ấm và gió nhẹ, rất
giống khí hậu vùng cao nguyên Đà Lạt.
Chúng tôi quyết định ghé nông trại Murray Family Farms trước, vì đó là ngày cuối để
ngắm hoa của các loại cây có hạt nở rộ (Stonefruits Blossom) chỉ có trong hai ngày
26 và 27 Tháng Hai.
Murray Family Farms thuộc Kern County, cách Little Saigon khoảng 2 tiếng 45 phút
lái xe về hướng Bắc.
Biết có phóng viên nhật báo Người Việt từ Orange County lên, anh Steven Murray, 36
tuổi, một trong những “ông chủ” của nông trại Murray Family Farms, dành gần trọn
buổi sáng để giới thiệu về nông trại của gia đình mình.

Anh Steven Murray cũng thích chụp hình bên những cành hoa đào nở rộ. (Hình:
Đoan Trang/Người Việt)
Anh Steven Murray kể trong niềm tự hào, rằng trong khu vực chỉ có gia đình anh
trồng những loại cây ăn trái hữu cơ (không dùng phân bón hóa chất).
Hiện nông trại của gia đình anh đang có anh đào (cherry,) việt quất (blueberry,) mơ
(apricot,) dâu (strawberry,)… Nhưng những ngày này, chỉ mới vườn dâu là bắt đầu
ra trái.
Cúi xuống bứt mấy trái dâu chín đỏ, anh Murray nói: “Các bạn cứ hái ăn tự nhiên
nhé. Không có phân phiếc gì đâu, sạch lắm, hái xong cứ thế là ăn thôi.”
Nói là làm, anh bỏ một trái dâu vào miệng, nhai nhóp nhép.
Tuy nhiên, vườn dâu vẫn chưa có nhiều trái để hái. Anh Murray giải thích: “Qua
tuần sau, trái mới chín nhiều hơn, lúc đó mọi người có thể đến đây tha hồ hái.”
Anh kể: “Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Bố mẹ tôi, vợ chồng anh chị tôi,
cũng như tôi và vợ sắp cưới đều là nông dân thứ thiệt. Nông trại này hình thành từ
năm 1989, khi tôi mới là cậu bé con. Lớn lên, tôi mê làm vườn, và cảm thấy tôi thích
thú khi chân tay lấm đầy bùn đất, và mê mẩn nhìn ngắm những dàn cây từ khi chúng
còn nhỏ, đến khi lớn dần, rồi đâm hoa, kết trái.”

Nhiều du khách thích thú được ngồi trên xe để đi tham quan nông trại. (Hình: Đoan
Trang/Người Việt)
Mỗi năm ở Murray Family Farms có những vụ mùa khác nhau, với hàng ngàn giống
cây trồng.
“Khách có thể đến thăm vườn chúng tôi bất cứ lúc nào, để có thể ngắm hoa và hái
trái,” anh Murray giới thiệu.
“Như vào Tháng Ba, chúng tôi sẽ có anh đào nở hoa (Cherry Blossom,) Tháng Tư có
lễ hội Phục Sinh, “Mùa dâu tây” (Strawberry Days,) Tháng Năm thì có “Cherry
Days,” “Blueberry Days,”… Du khách cũng có thể đi thăm nông trại trên chiếc xe
kéo.
Không chỉ hái trái, ngắm hoa, chụp hình ở vườn cây mơ đang nở rộ, nhiều gia đình
thích đưa con nhỏ của họ đến để chơi những trò chơi giải trí như nệm nhún, cầu trượt
lớn và nhỏ, vườn động vật,… Trước khi ra về, nhiều người ghé vào cửa hàng “cây
nhà lá vườn” của nông trại, nơi bán trái cây tươi ngon, cùng các loại bánh, mứt trái
cây, và nhiều loại thực phẩm hữu cơ khác.

Trẻ em và cả người lớn đều thích chơi nệm nhún ở bên trong nông trại Murray
Family Farms. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
Chủ vườn hứa học tiếng Việt để… tiếp khách Việt
Khi trời nắng lên, du khách bắt đầu đến đông, chúng tôi thấy có một vài gia đình
người Việt.
Anh chị Dũng Nguyễn-Nga Trần, cư dân Garden Grove, cho biết chủ đích là đi chụp
hình ở vườn hoa hạnh nhân, nhưng thấy vườn của Murray Family Farms đẹp, nên
ghé vô.
“Tụi tôi thường đi vườn hoa hạnh nhân vào mùa Xuân, mới biết về nông trại này thôi,”
anh Dũng nói. “Đúng là trong này đẹp thiệt.”
Bà Hoa Trần, cũng là cư dân Garden Grove, cho biết bà thích đi ngắm hoa. Mùa nào
có hoa gì, bà đi ngắm hoa đó.
“Hôm nay lần đầu tiên được đến vườn hoa đào này. Vui quá!,” bà Hoa thích thú nói.
“Đi một nơi mà được ngắm hoa đào và việt quất. Vườn việt quất đang trổ bông cũng
đẹp quá chừng luôn!”
Cũng một cư dân khác ở Garden Grove và lần đầu tiên đến Murray Family Farms, bà
Liễu Lê diễn tả tâm trạng là “cảm thấy choáng ngợp” trước vườn hoa tuyệt đẹp.
“Tết mà có được một nhánh hoa anh đào đem về trưng ở phòng khách thì còn gì
bằng,” bà Liễu nói.
“Cầu được ước thấy.”
Bà Liễu được anh chủ vườn không những hái tặng những trái dâu to nhất, mà còn tự
tay bứt một nhánh đào trao cho, không quên dặn người con gái của bà: “Ra ngoài kia,
cô nhớ nói nhân viên của tôi là tôi bẻ nhánh này tặng bà nhe, không thôi họ tưởng bà
tự bẻ cành là không được.”

Anh Murray tặng dâu và nhành hoa đào cho bà Liễu Lê. (Hình: Đoan Trang/Người
Việt)
Chị Cyndy Trần, cư dân thành phố Tustin, đi cùng ba cô bạn, hết mực lời khen vườn
hoa đào: “Tôi từng đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, thấy vườn ở đây còn đẹp hơn ở
Nhật Bản nữa. Mà đến đây thích ở chỗ, có thể ngắm nhiều loại hoa của cây trái khác
nhau. Tôi thật sự thưởng ngoạn được cảnh đẹp nơi này. Chúng tôi sẽ trở lại, vì chỉ vài
tuần nữa bạn cũng có thể hái trái trên cây.”
Murray rất có cảm tình với người Á Châu. Anh cho biết từng đặt chân đến 85 quốc
gia để tìm hiểu về các loại cây giống, nhưng ở lâu nhất là Trung Quốc (đi du học) và
từng đi từ Nam chí Bắc đất nước Việt Nam vào năm 2009.
“Tôi là người ăn chay trường và thích du lịch khắp nơi,” Murray tâm sự. “Đến Việt
Nam, tôi mê nhất trái vú sữa, mãng cầu, mận, mít,… Vì thế, tôi cũng có trồng mấy cây
mãng cầu và mận ở đây nữa.”
Murray nói cũng thích ngôn ngữ và khoe anh có thể nói được nhiều thứ tiếng, như
Quan thoại (Mandarin Chinese,) Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga,…
“Còn tiếng Việt thì sao?,” chúng tôi hỏi. Murray cười, trả lời: “Tiếng Việt hơi khó
học thiệt, nhưng tôi sẽ học, vì ở đây cũng có khách người Việt. Tôi học để có thể nói
chuyện được với họ.”
Không cần chờ lâu. Để đưa vào video sẽ phát trên Người Việt TV, chúng tôi đề nghị
anh chào khán giả của nhật báo Người Việt một câu tiếng Việt.
Anh học và nói theo rất rõ ràng: “Cảm ơn mọi người, và hẹn gặp lại!”

Cô Cyndy Trần (bìa trái) và các bạn đến thăm Murray Family Farms và chụp hình ở
vườn hoa mơ. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
Vườn hạnh nhân chỉ còn đẹp đến giữa Tháng Ba
Tạm biệt Murray Family Farms, chúng tôi không thể không ghé vườn hạnh nhân “đẹp
mê hồn” như mục đích ban đầu, nên lái xe thêm 30 phút nữa, cũng về hướng Bắc.
Khi tới nơi, chúng tôi thấy hàng chục chiếc xe đậu bên lề đường. Bên trong có nhiều
người đang làm dáng chụp hình. Trẻ con chạy tung tăng chơi đùa.
Chúng tôi gặp anh chị Tùng Lương và Hân Trần, cư dân San Jose, xuống Los Angeles
chơi, và trên đường trở về thì ghé vào vườn hạnh nhân chụp hình.
“Chưa bao giờ tôi thấy một vườn hoa trắng toát và đẹp thế này,” chị Hân nói.
“Tôi nghe nhiều người nói và thấy nhiều cô chụp hình đưa lên Facebook về vườn hoa
này. ‘Tai nghe’ rồi, hôm nay tôi trực tiếp ‘mắt thấy’ ngoài đời, đẹp quá trời luôn.”

Anh Tùng Lương (bìa trái) đang chụp hình cho gia đình ở vườn hoa hạnh nhân. (Hình:
Đoan Trang/Người Việt)
Vào mùa hoa nở rộ, vườn hạnh nhân không chỉ thu hút những cặp tình nhân, cô dâu
chú rể, du khách phương xa, mà còn là “điểm chọn” để chụp hình sinh nhật.
Cô bé Leila Covarrvio, cư dân Hesperia, California, xúng xính trong chiếc áo đầm
màu xanh yêu thích, và được mẹ chở đến để chụp hình nhân sinh nhật thứ 15.

Cô bé Leila Covarrvio vui thích được đến vườn hoa hạnh nhân để chụp hình kỷ niệm
trong ngày sinh lần thứ 15. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
“Nhà em ở cách đây hai tiếng rưỡi lái xe,” Covarrvio kể.
“Em thích lắm, vì nơi này đẹp quá. Đây cũng là lần đầu tiên em được đến một rừng
hoa tuyệt vời thế này.”
Người có vẻ rành trong chuyện đi chụp cảnh đẹp ở vườn hoa hạnh nhân, cô Hoa Trần,
cho biết: “Ai chưa có cơ hội đến đây thì nên đi sớm, vì đến giữa Tháng Ba, hoa sẽ
rụng hết, khi đó trên cây chỉ có hạt, chứ không còn lãng mạn như bây giờ.”
[kn]

