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Không biết tại sao lúc này tôi lại hay thả hồn về dĩ vãng? Có lẽ tại lớp sương thu bàng bạc 
mỗi buổi sáng qua hồ hay tại những chiếc lá thi nhau bay theo từng cơn gió lớn? Hay tại chút 
luyến tiếc khi đứng ở cửa sổ trường đại học nhìn các cô gái đang cười giỡn và chợt nhớ đến 
hai câu thơ của Hàn Mặc Tử: 
 
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy 
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi… 
 
Mùa thu của tình yêu, của thơ nhạc, của thân quen, của ký ức và của những tà áo dịu hiền. Sự 
giao thoa thiêng liêng của đất trời, cộng hưởng với cái ngây ngất của tâm hồn trong mái 
ấm…có lẽ làm chúng ta không muốn nghĩ đến những ô nhiễm của con người chung quanh. 
Trong một quán ăn ven Hồ Tây tuần rồi với vài người bạn thâm giao, chúng tôi chia sẻ với 
nhau những mẩu chuyện …ngày xưa, không liên quan gì đến chuyện tàu lạ, người lạ, kinh tế 
lạ, hội nghị lạ hay đồng chí lạ. 
 

 
 
Nhưng sau những trận cười là một nỗi buồn bàng bạc trống vắng thể hiện qua những mùa thu 
đánh mất. Những người yêu đến theo mùa xuân trẩy lộc, nồng nàn trong nắng gió hạ và bỏ đi 
như chiếc lá vàng thu, để lại một mùa đông cô lạnh. Nếu tình yêu thường xoáy theo một chu 
kỳ nào đó của thiên nhiên thì liệu định mệnh của một đời người hay một quốc gia có vận hành 
tương tự ? 
 



Những ngày còn là một chú nhi đồng tôi thường theo bạn bè hát vang những lời ca hào hùng 
về “một mùa thu năm xưa cách mạng tiến ra..”. Lớn lên, tôi luôn mường tượng về những đoàn 
quân Việt chiến thắng có “chúng tôi đi hàng đầu”.  
 
Nhưng kiến thức sâu rộng của tuổi trung niên đem lại những thất vọng sâu xa; như một người 
tình bị dối gạt thảm thương bởi những chiêu trò quá cũ. Rồi mùa đông của tuổi già, nhìn lại 
những mất mát và thua lỗ, không còn gì để bám víu. Mất cả dòng sữa mẹ ngọt ngào của quê 
hương đã bị thần thoại hóa và niềm tin vào lòng lương thiện tự trọng của người đồng hương. 
 
Có lẽ vì vậy mà người yêu cũng như giấc mơ thường ra đi vào những mùa thu? Mùa của diệu 
vợi nhẹ nhàng để giảm bớt những đớn đau bất ngờ? Hãy nghe Cung Trầm Tưởng nói về một  
mối tình thu ở Paris: 
 
Người em mắt nâu 
Tóc vàng sợi nhỏ 
Chờ mong em chín đỏ trái sầu… 
 
Một người bạn trẻ ở Hà Nội cũng thỏ thẻ về một chuyện buồn gần đây. Về một lý tưởng cô đã 
ấp ủ suốt vài chục năm ngắn ngủi của đời mình. Như một người tình, nó đã đi và đã mang 
theo tự do, nhân phẩm, danh dự, sự thật, trí tuệ, văn minh, thế giới…để lại một vũng bùn thoi 
thóp chờ mùa đông sắp đến…Cô vẫn luôn tự hỏi,” bao giờ nó mới trở lại? Nhưng có lẽ mùa 
thu không bao giờ trở lại. Lá vàng có ngập nước sông Hồng hay vườn bách thảo, nó cũng đã 
ra đi. Đi thật xa, bỏ lại Hà Nội buồn giáng thu héo gầy. 
 
Cũng may là trong đời sống, chúng ta vẫn còn nghệ thuật. Vẫn còn đám mây trên mạng để 
chia sẻ những nỗi niềm mất mát trong buổi chiều thu. Vẫn còn tiếng hát khàn khàn của Kim 
Anh với mùa-thu-lá-bay, vẫn còn Duy Trác ngọt ngào với thu-quyến-rũ thời tiền chiến, vẫn 
còn cô sinh viên Thanh Lan khóc ngàn-thu-áo-tím cho Saigon xưa, và vẫn còn Thái Thanh 
ngân cao về những mùa-thu-không-trở lại… 
 
Đó là những bài hát cho riêng những tâm hồn “thu”. 
 
Năm nay tôi đã 67 tuổi. Thế hệ tôi không ai còn biết hát ngoài những con vẹt được cho ăn. 
Những bài hát không ai muốn nghe vì xấu hổ. 
 
Anh chàng Harold Stearns viết về xứ Mỹ của những năm 1920’s sao lại như tiên tri cho một 
xứ lạ nào 100 năm sau, “Trong một môi trường khi không còn thách thức, mầu sắc hay hy vọng; khi 
không có cơ hội để sáng tạo hay thay đổi; khi tất cả bị trói buộc vào một cơ chế và luật lệ của các tổ 
chức ăn cắp tập thể. Khi thế hệ trẻ không những phải chấp nhận tình cảnh hiện hữu (status quo) mà 
còn phải vinh danh chúng mỗi ngày. Ôi, the lost generation của xứ Mỹ” 
 
Tại sao em lại ra đi ?  
Giọt mưa thu nào đang thánh thót rơi trên mắt người ở lại? 
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