
 
 
 

            Đi Coi Lá Vàng       

       Phong Châu 

         

Những năm gần đây tôi thường được bạn bè rủ đi coi lá vàng.Tôi chưa 

bao giờ được đi coi lá vàng nên cũng háo hức lắm.Trong quá khứ cũng đã có 

nhiều cơ hội để đi cùng bạn bè nhưng rồi đôi bàn chân ham đi vẫn không rời 

khỏi thành phố nóng lạnh bất thường này vì những lý do bỗng đâu chợt đến. 

Có đôi lần sắm sanh hành lý sắp sửa lên đường lại phải đình chỉ. Dân gian vẫn 

thường hay nói: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Câu nói này nghe cũng 

hơi kỳ kỳ…Kỳ ở chỗ là cái gì mình thực hiện không được cũng đều đổ lỗi cho 

ông trời. Oan cho ông trời quá chừng! Bộ đi chơi không được cũng đổ lỗi tại 

trời hay sao? Trường hợp của tôi thì phải nói là “lỗi tại tôi! lỗi tại tôi”. Nhưng 

xét lại thì cái lỗi ấy gây ra bởi “cái khó” cho nên dân gian – lại dân gian có 

phán rằng: “cái khó bó cái khôn”. Xin bàn thêm một tí nữa, thỉnh thoảng tôi 

cũng có nghe “dân gian” phán rằng: “cái khó ló cái khôn”. Ở đâu tôi không 

biết chứ ở cái xứ Cờ Hoa này gặp “cái khó” thì quay đi quay lại chẳng thấy 

“cái khôn” ló ra chỗ nào cả…Nếu cái khôn được ló ra theo mẫu mã giống ở 

Việt Nam bi giờ thì dễ đi tù như chơi. 

Trở lại chuyện đi coi lá vàng thì ít nhất chúng tôi đã có được lời mời 

hay nói cho chính xác là rủ rê của một số bạn bè khắp nơi. Nghe những bạn 

này kể về lá vàng thấy thích quá đi chứ! Này nhé, theo họ thì vào khoảng giữa 

tháng 9 cho đến cuối tháng 10 dương lịch là thời gian lý tưởng để đi coi lá 



 
 
 

vàng. Họ cho biết muốn đi coi lá vàng thì nên đi về hướng đông bắc của Hoa 

Kỳ gồm một số tiểu bang như Rhode Island, Massachutsets, Connecticut, 

New Hampshire, New York, Vermon, Main, New Jersey, Pennsylvania…hay 

vượt biên giới qua Canada cũng lắm nơi rơi rụng lá vàng tha hồ mà ngắm. 

Nhưng khi đi coi lá vàng thì chỉ ghé đến hoặc đi ngang qua một số thành phố 

mà thôi. Bạn tôikhi trở về đều có gửi cho tôi vài tấm ảnh để tôi ngắm “hàm 

thụ” những khu rừng lá vàng lẩn lộn các màu vàng chàm nâu cam đỏ tím và 

rồi lớp lớp lá vàng rơi rụng trên mặt đất, trên lối đi, trên cả những con sông 

con suối nước chảy mang theo vạn vạn lá vàng. Nghe nói mấy tiểu bang ở 

miền tây Hoa Kỳ vào mùa thu cũng có lá vàng rất đẹp như tiểu bang Oregon, 

Washington hoặc Colorado chẳng hạn. 

Tôi tò mò tìm trên internet để “coi lá vàng”. Rất nhiều hình ảnh về mùa 

thu lá vàng khắp nơi trên thế giới được người ta bỏ lên cũng là điều làm cho 

cuộc sống của những người không có cơ hội đi xa thưởng thức phần nào vẻ 

đẹp của thiên nhiên mà so với mấy chục năm trước lúc còn ở quê nhà cũng 

khó tưởng tượng được thiên nhiên gần với chúng ta như thế!  

Nói để tự an ủi mình là: tôi cũng đã được “coi lá vàng” nhiều nơi trên 

thế giới. Có lẽ “cái khó ló cái khôn” là như vậy chăng? 

                 

Lái xe trên những xa lộ miền Đông hoặc miền Tây vào mùa thu, ta đều 

có thể chiêm ngưỡng được cảnh đẹp tuyệt vời hai bên đường chẳng khác 

nào những bức tranh muôn màu của thiên nhiên ban tặng cho loài người. 

Ảnh trên (trái) chụp trên đường đi từ North Carolina đến Virginia. Hình bên 



 
 
 

phải là một trong những cảnh tuyệt đẹp ở Colorado mà các bạn có thể dừng 

chân để chụp ảnh kỷ niệm (ảnh trên internet) 

                 

Nếu các bạn có ý định đi coi lá vàng vào mùa thu ngoài nước Mỹ, có 

hai nơi các bạn nên đến là hai xứ Scottland (ảnh bên trái) và Áo (ảnh bên 

phải). Bảo đảm với các bạn rằng: bà xã của các bạn sẽ yêu cầu bạn bấm máy 

lia lịa cho mà xem…(ảnh trên internet) 

Có đến hàng trăm nếu không muốn nói là hàng nghìn bức ảnh tuyệt 

đẹp trên internet để coi. Nhưng rồi dù sao, nếu có cơ hội, ai cũng thích làm 

những chuyến du hành đó đây vào mùa thu để coi lá vàng và cảm nhận được 

những điều kỳ diệu và huyền bí của thiên nhiên. Nhìn một chiếc lá vàng nhẹ 

rơi hay nghe một cơn gió thoảng kéo theo đám lá lao xao rơi xuống mặt 

đường, chấp chới trong không gian rồi im nằm bên suối giòng suối nhỏ hoặc 

tản mát trên những sườn đồi…ta lại thấy đây đó chập chờn con nai vàng ngơ 

ngác đạp trên lá vàng khô của Lưu Trọng Lư. 

Mùa thu năm nay có mấy bạn của tôi cùng với bạn tình (gọi bạn tình 

cho nó lãng mạn) đưa nhau đi xem lá vàmg rơi. Bên California có bạn Phạm 

Bá Đức đưa bạn tình đi coi lá mùa thu ở tận bên xứ Canada, tôi nghe thấp 

thoáng như thế nên cũng có gửi email chúc hai bạn đi chơi vui vẻ và khi về 

gửi cho vài tấm hình xem cho đỡ ghiền, biết hai bạn ghé qua Toronto rồi 

hướng về các vùng ở miền Đông như Québec. Biết đại khái thế thôi, không 

dám hỏi nhiều, sợ mất thì giờ của bạn. 



 
 
 

 

 

 

Tại thành phố nhà nơi tôi cư ngụ cũng có đôi bạn tình đi coi lá mùa thu 

vào giữa tháng 10. Nguyễn Vương Thái và Nguyễn Thị Thảo. Nghe nói có ghé 

qua mấy tiểu bang miền đông bắc Hoa Kỳ rồi ghé qua Canada nữa. Lúc trở về 

có gửi tặng tôi hai tấm hình, thấy đôi bạn tình đang âu yếm đứng bên nhau 

trong công viên rơi rụng lá vàng.   

 

 



 
 
 

               

 

Có cặp bạn tình từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và Canada thăm thân nhân 

nhằm lúc mùa thu đến nên cũng đã có cơ hội được ngắm lá vàng vài nơi trên 

lục địa Bắc Mỹ. Chẳng ai khác hơn là cặp Hoàng Thái Lĩnh - Nguyễn Cảnh Chi 

Minh sang Mỹ hôm 21 tháng 9 và đã có hai cuộc họp mặt tại Nam California 

mà tôi có tham dự (xem hai bài đã post trên anhdao.org). Những dòng của 

Nguyễn Cảnh Chi Minh gửi qua Facebook cho bạn bè Dalat như sau:   

         Seattle đẹp quá! 

Thêm một ngày được đi chơi với cô Thu Tâm sang đảo Sequim, mùa thu nơi 

đây quá tuyệt! Không thể không khoe với các bạn cảnh đẹp làm rung động 

lòng người. Và cuối ngày, bất ngờ gặp chị Tuyết Lâm, cũng là học trò của cô 

Thu Tâm. Sao những học trò Bùi Thị Xuân gặp cô giáo mừng đến như vậy? 

Sao những người ĐàLạt quá thân thương. Chi Minh cám ơn trời đã ban cho 

cuộc hội ngộ đặc biệt này. Cám ơn những người bạn tốt, Anh Chính và Ngọc 

Trâm (trường Thăng Long năm xưa) những ngày ở Seattle thật ấn tượng.  

Mấy dòng trên của Chi Minh gửi hôm 28 tháng 10 – 2017. Được biết 

Lĩnh và Minh sẽ trở về Việt Nam trong vài hôm nữa. Có một điều được ghi 

nhận cũng cần nêu ở đây là khi Lĩnh và Minh đi đến đâu cũng được bạn bè 

yêu mến chào đón. Đó chẳng phải là tấm lòng của những người Dalat hay 

sao?  

 



 
 
 

   

                          

Mùa thu chẳng phải của riêng ai. Mùa thu khắp nơi và mùa thu của 

mọi người. Trong tâm tư của những người Việt Nam dù đang ở trong nước 

hay đang làm thân phận của những kẻ lưu dân, cứ mỗi độ thu về cũng khiến 

cho tâm hồn xao động băn khoăn khoảnh khắc. Không phải mùa thu nào cũng 

giống như mùa thu nào nhưng nét “buồn” của mùa thu vẫn là một hình ảnh 

đậm nét trong tâm tư của nhiều người.   

Sáng ngày 30 tháng 10, bạn tôi từ Việt Nam, ở Dalat gửi email cho tôi 

với những dòng như sau: 

Tàn thu, Dalat qua những đợt mưa cuối mùa níu kéo mây sương giăng 

giăng ẩm ướt. Trời trở chứng, đỏng đảnh: Chợt nắng, chợt mưa thổn thức 



 
 
 

theo các cơn bão rớt đâu đó trên vùng biển Bắc hay Nam biển đông. Thế rồi, 

cuối tháng 10 đầu tháng 11, Dalat bước vào tàn thu là những cơn gió buốt 

cùng nắng trong và mấy trắng. Mây từng cuộn trắng mịn như bông gòn trôi 

nhanh, gió lạnh quét sạch sương mù và màu lá uá. 

Đêm đêm gió rít ngoài khung cửa, nghe xôn xao tiếng ngàn thông reo 

lẫn tiếng rú của gió gầm gừ qua các hốc, khe đồi cỏ dại. Thu đã phai, Dalat 

trở mình chờ đón mùa Giáng Sinh cùng ngàn hoa lá thức giấc, vội điểm trang 

chờ những ngày rộn rã xuân thì. 

Thu phai, Dalat bước vào tàn thu. Vội vã quàng khăn, khoác áo ấm 

cùng với những tia nắng trong veo, nắng thủy tinh rải ngập lối đi – lác đác 

vung vãi khắp lối là những mảng vàng tinh khôi của hoa dã quỳ đong đưa 

trong gió sớm. Ôi, màu vàng hoang dã, màu vàng khai nguyên của trời đất, 

chập chờn, chao đảo trong gió sớm khắp khắp quanh ta, biết cơ mang nào là 

hoa Quỳ, là màu vàng chập chờn, nghiêng ngả như nhảy nhót, như cười đùa, 

ngụp lặn, nắc nẻ trong bể màu xanh lá. Chẳng có từ nào diễn tả cho hết, vũ 

điệu màu sắc hoang dại của hoa dã quỳ trong gió thu phai. 

Dalat đẹp đến dại khờ trong sự hào phóng phung phí sắc màu của Mẹ 

trời đất… 

Nguyễn Quang Tuyến  

Thế đó! Dalat thu tàn và hoa dã quỳ bắt đầu rộ nở. Cám ơn bạn mình Nguyễn 

Quang Tuyến. Chúc bạn thật khỏe. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

        

 


