
Đông Trong - kỳ bí và hấp dẫn

Tôi ở Cẩm Phả, chỉ cách Vân Đồn vài chục cây số, vậy mà nay mới đến động Đông Trong nằm ngay ở huyện đảo này, thật quả là muộn màng... Thế nhưng muộn còn hơn không. Đông Trong đúng là một điểm đến tuyệt vời...

  
     Một số hình ảnh kỳ thú được tạo bằng thạch nhũ trong các hang ở động Đông Trong. Ảnh: Hoàng Hòa, Phạm Ngọc Minh, Lê Điệp, Hồng Minh   
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Đông Trong - kỳ bí và hấp dẫn

                                

                                

                              Từ thị trấn Cái Rồng, trung tâm huyện Vân Đồn, chúng tôi đi ta-xi ra bến cảng; rồi từ đó lên đòmáy chạy một lúc (mà có anh bạn còn bảo chắc tự bơi cũng được), thì tới Đông Trong. Một vùngđất quen thuộc, gần gũi mà trớ trêu thay, tôi đã vô tâm chưa bao giờ đặt chân tới. Bầu không khíthoáng đãng, trong lành đang sắp sẵn chờ đợi người lên. Mọi bụi bặm phố phường hầu nhưđược gột sạch không còn dấu vết. Những bãi tắm nhỏ nhắn và hoang sơ sẵn sàng mời gọi. Mộtchú khỉ khá tinh nghịch (không phải loại khỉ vàng thường thấy trên các dãy núi đá xungquanh) tìm tới, chìa tay xin thức ăn. Càng đi sâu vào bên trong, phong cảnh càng kỳ thú. Hàngchục hang động, với những thạch nhũ được “Mẹ thiên nhiên” sáng tạo ra từ hàng ngàn, hàngtriệu năm, đẹp đến mê hồn, nhưng rất phong phú, đa dạng, không cái nào giống cái nào. ÔngLưu Văn Tốt, người đã có công phát hiện và tôn tạo động Đông Trong, giờ kiêm luôn công việcmột hướng dẫn viên du lịch, đưa chúng tôi đi thăm các hang, giảng giải cho chúng tôi nghenhững điều thần bí cũng như sự hình thành, phát triển v.v. của danh thắng này. Mới hay chỉtrước chúng tôi chưa lâu, nhà sử học Lê Văn Lan đã tới đây và đặt tên cho một trong nhữnghang là Vọng hải đài sơn động. Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Anh hùng quân đội Trần Hanhcũng đã tới và để lại những kỷ niệm khó phai. Các nhà văn Chu Lai, Lê Lựu cũng đã từng đặtchân lên đảo và để lại bút tích. Trên đảo có bãi tắm, nơi nghỉ ngơi, thư giãn…  Bạn tôi ở xa đến, đã phải thốt lên: “- Những ngày nóng bức như thế này, mà không đến ĐôngTrong quả là một thiệt thòi lớn đó...  Nhà văn Trần Tâm   Sưu tầm bởi wWw.VietWeb.Vn - Nguồn: Báo điện tử Quảng Ninh
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