
Ngắm bình minh tuyệt đẹp trên đỉnh Fansipan

    

Chinh phục đỉnh núi Fansipan với độ cao 3.143m luôn là một đích đến của các bạn trẻ
yêu thích phượt. Nhất là khi có cơ hội được ngắm bình minh ngay trên “Nóc nhà Đông
Dương” này…

         

  
     Để sống với đam mê, chúng tôi không ngại khó, gian nan, nguy hiểm. Không chỉ vì sự khó khăn khi vượt qua những con dốc cao thách thức sức bền thể lực và quyết tâm của mỗi người, mà nó còn là “quả ngọt” khi bạn chinh phục thành công đỉnh núi…  
             

  
     2h sáng, trước mặt chúng tôi là cả một khối sẫm mầu, xám xịt. Từng ngọn núi xa xa hằn lên trong đêm đặc, những ánh sáng le lói không đủ để xua tan sương giá. Nhưng chúng tôi sững lại, bầu trời đẹp quá. Trăng tròn vành vạnh. Ngỡ gần mà lại xa vời vợi.  
             

  
     Buông mềm bên lưng chừng là biển mây. Sự mờ ảo của sương, những ánh sáng nhẹ nhàng cựa mình qua màn đêm phản chiếu lại qua những dải mây bồng bềnh sẽ làm bạn liên tưởng đến vẻ huyền bí nơi tiên cảnh.  
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       Chúng tôi chạm đỉnh khi bình minh gần ló dạng. Mặt trời chưa lên mà chỉ lấp ló hiện thành một vầng sáng nơi đường chân trời.        Cảm xúc như vỡ òa. Chúng tôi, đứa thì ồ lên reo vang, đứa thì lặng đi không thốt nên lời; thậmchí có đứa còn khóc nức nở vì vui sướng…         

       Bình minh lên tráng lệ, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Vầng dương sáng rực nhưng không quá chói lòa, phủ một màn nắng vàng rực lên màu cam đỏ trong sương núi.               

       Thiên nhiên thức giấc. Xa xa, gió thổi tạt mây và sương trôi về phiêu lãng.        Ánh nắng làm sương tan dần, những vạt nắng chênh chếch chiếu qua không gian, hắt lên nóckim loại của đỉnh núi tạo nên những vệt hắt ánh sáng rực rỡ.  Chúng tôi lặng người đi trước khung cảnh đắt giá. Rất khác những buổi bình minh mà chúng tôiđã từng được chứng kiến. Không giống cao nguyên, không giống biển, càng không giống ở chốnthị thành.  Đôi khi có những thời khắc chúng ta có thể ghi lại trong những khuôn hình, nhưng xúc cảm củacon người chỉ có thể tự cảm nhận, in hằn sâu trong đáy mắt và lưu giữ trong tim. Chẳng thểquên mà sẽ luôn nhớ mãi...  Phương Trường (CTV)   Sưu tầm bởi wWw.VietWeb.Vn - Nguồn: Báo điện tử Quảng Ninh
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