
VÀNG LÁ THU BAY….. 
 

 
Sáng nhìn thấy lá vàng rơi nhẹ.. 

Ồ..nàng thu lại ghé về thăm. 
 

Vậy ñó, tôi lại thấy mùa thu trở về. 

Nhắc ñến mùa thu, lại ñâu ñó có tiếng ngâm nga : 

Con nai vàng ngơ ngác 

ðạp trên lá vàng khô. 

 
Lại nhớ ñâu ñây ñoạn văn thật hay tả cảnh mùa thu trong bài Cảm Thu của ðinh Hùng mà 
quá lâu, thời gian dài ñã ñi qua nhưng tôi không làm sao quên ñược:  
 
Thu năm nay tôi lại ñi trên ñường phố này ngắm từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ. 
Lá rơi như một cặp mắt ñẹp tuyệt vời, bên vườn nhà ai hoa phù dung nở trắng như một linh 
hồn còn trẻ. 
 
Nắng ở ñây vẫn là nắng ngày xưa và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm cũ, tôi vẫn ngờ như 
không một chút ñổi thay…..( Cảm Thu- ðinh Hùng) 
 
Mùa thu! 
 
Ai không nghe tiếng thu rơi? 
 
Tiếng lá vàng nhè nhẹ rời cành rơi xuống thảm cỏ xanh mơ… 
 
Lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc…. 
 
Thu về, cây cỏ vạn vật cũng ñổi màu, một rừng cam vàng ñỏ ñẹp như tranh vẽ. 
 
Ô kìa ! 
 
Người ta ñã vội vàng khoác áo, quấn nhẹ chiếc khăn voan rồi thanh thản ñi vào rừng thu 
ngắm lá. Từng chiếc lá, từng chiếc lá rơi … khu rừng vắng im chỉ nghe ñâu ñây tiếng chân 
xào xạc của khách nhàn du. 
 
Khác hẳn mùa ñông, người người co ro trong chiếc áo dày, chân ñi vội vã. 
 
Khác hẳn mùa xuân. Chim chóc hoa cỏ rộn ràng và cũng khác hẳn mùa hè ai ai cũng cố ñi 
tìm một nơi ñể nghỉ ngơi. 
 
Mùa thu như một thành phố chuyển ñộng. 
 
Màu sắc, giá vẽ, khung cọ…ñang ñược những tay họa sĩ ñứng mê mệt bên rừng. Vẽ cảnh 
mùa thu, một ñề tài bất tận. 
 
Thi nhân cũng chẳng thua kém ai, nguồn cảm hứng dâng ñầy. Xem họ cũng ñang bồng bềnh 
bên trang giấy trắng, bên cây bút sẵn sàng nhả mực ñưa ra tràn ngập ý thơ. 
 
Thu vàng, thu lạnh, lá thu rơi, thu quyến rũ, thu yêu, thu buồn, thu dang dở … và còn gì… gì 
nữa khi mùa thu ñến ? 



 
Hình như ña số ñề tài ñều dựa vào mùa thu ? Tình yêu ñến cũng bắt ñầu từ mùa thu, rồi thì 
chấm dứt cũng vào mùa thu ? 
 
Xem ra thu buồn hơn là vui, nhưng ai ai cũng âu yếm và gần gũi mùa thu hơn những mùa 
khác. 
 
Chiếc máy thu thanh nơi góc nhà vang vang từ sáng ñến tối, cả chương trình truyền hình 
cũng ñưa tấu khúc này vào ña số những thời gian mà người ta khi mở ra ñều ñược thưởng 
thức trọn vẹn. 
 
Tấu khúc Bốn Mùa của Vivaldi ( Die vier Jahreszeiten hay là The Four Seasons). 
 
Cũng Bốn Mùa ñó nhưng Xuân, Hạ và ðông hầu như thật là ít có dịp nghe. Khi mùa thu ñến 
thì tất cả ñã thay ñổi. 
 
Ngọn gió ñu ñưa trên cành chờ chiếc lá rơi xuống, ngày cuối hè ñã vội qua mau. Những cô 
gái trẻ như nụ hoa hàm tiếu ñã xếp nhanh y phục mùa hè vào tủ, hãy xem cô hôm nay : 
 
Chiếc khăn mịn như tơ trên vai, ñôi ủng thời trang ñã che kín cặp ñùi lên ñến gối. Khoác 
chiếc áo ấm mỏng, tóc bay bay theo làn gió nhẹ. Mùa thu ôi sao tình tứ và cô… trông quyến 
rũ làm sao. 
 
Thì ra, một mệnh ñề bất di bất dịch là mùa thu trữ tình…mùa thu ñưa tất cả vào mơ. 
 
Thi, họa,nhạc, cảnh vật, cả con người nôn nao chờ ñợi, níu kéo, ôm chặc vào tim ñầy hình 
ảnh mộng mơ của mùa thu. 
 
Thu thật ñẹp, thu vàng, thu óng ả. Tuy thu lạnh nhưng không một ai muốn thu … tàn ... 
nhưng khi chiếc lá lìa cành, thân cây trơ trụi thì thu lại ra ñi. 
 
Hãy ñể cảnh Buồn Tàn Thu vào một nơi thật ñẹp, ta sẽ ñi theo chân mùa thu ñến giờ phút 
cuối. Ta mang theo ñầy dư hương của những ngày thu thắm tươi. 
 
Ừ ! Chờ mong mùa thu sẽ trở lại trong những ngày tháng tới. 
 
Hãy hối hả ñón mừng mùa thu ñến 
 
Thoáng buồn khi mùa thu lại quay ñi 
 
Cuốn phim cũ sẽ chậm dần quay trở lại 
 
Vui, buồn chi khi thu ñến rồi ñi. 
 
Hãy bắt chước những em nhỏ ñi vào rừng mang những chiếc lá vàng khô về và nhuộm ñầy 
những màu sắc của mùa thu rồi in vào giấy trắng, lên ñồi cao lại thả lá thu bay ñi. 
 
ðó mùa thu là như thế, hãy mơ một trời thu êm, hãy mang cho ai ñó mối tình nồng và khi 
mùa thu ñi mất, ta hãy lắng im … lắng im cho ñến khi mùa thu trở lại. 
 
Một mùa thu nồng ấm trong ta. 
 
                                       Minh Trang 
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