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                      MÙA THU LONDON…. 
 
Chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa mang chúng tôi sang London vào một chiều  thứ Sáu. 
 
Vùng trời London mùa thu vẫn còn thoang thoảng chút ít sương mù, vài giọt mưa trộn lẫn trong những 
chiếc lá vàng bay bay nhẹ nhẹ trong gió. Mùa thu nơi nào cũng tuyệt đẹp. 
 
Mùa thu Paris, mùa thu New York. 
 
Mùa thu London, Mùa thu Munich. 
 
Nơi nào mùa thu đến cũng thơ mộng, quyến rũ lòng người. 
 
Sang London đã nhiều lần nhưng mỗi lần lại là những mới lạ cho chúng tôi. 
 
Thành phố London rộng lớn, cổ kính đặc biệt là những cánh cửa chính ra vào đầy màu sắc luôn luôn là 
những cấu trúc đẹp đập vào mắt những kẻ ưa nhìn như tôi.  Vì thế sang đây lần nào tôi cũng phải đi 
ngắm những cánh cửa này cho được và lại ước mơ …lần sau sẽ ghé lại rồi đi nhìn ngắm cho thỏa lòng. 
 
Thứ bảy trời trở lạnh và mưa.  Mưa rơi lớn hột nếu cứ đi vài giờ thì chắc áo ngoài sẽ đẫm ướt nhưng 
trời mưa thì mặc trời mưa, dân chúng hôm nay túa ra khắp đường phố để xem diễn hành.  Ngày tri ân 
chiến sĩ mỗi năm Lord Mayor´s Show, người ta sẽ được xem hầu hết những binh chủng của nước Anh 
như  Hải, Lục, Không Quân ,Thiết Giáp, nam nữ quân nhân, y tá,  Quân Y, hậu cần, tiếp liệu, lớp lớp 
sinh viên học sinh các trường, các đại học cũng đóng góp đông đảo. Họ kêu gọi người trẻ xung phong 
giúp đỡ các nơi dưỡng lão, kêu gọi đi quân dịch, đi lính, học các ngành nghề trong quân đội, vào đội 
chữa lửa thành phố, kêu gọi tiết kiệm năng lượng, tái chế biến những nylon phế thải cũng như giấy rác 
rưởi bằng những chiếc xe hoa làm từ những thùng rác, đoàn trống đi ngang đánh nhịp rộn ràng bằng 
những chiếc trống làm từ các bồn cầu tiêu nhựa còn những cô học trò xinh xắn thì mặc những chiếc áo 
dạ hội thướt tha được gom lại từ những miếng vải vụn hay giấy hoa, vải nylon kết lại rất đẹp mắt. 
 
Dân Anh nổi tiếng là lịch sự, đoàn diễn hành đi ngang qua hai hàng dân chúng đông nghẹt bên đường 
thỉnh thoảng họ dừng lại chào hỏi và cảm ơn mọi người đã đứng dưới mưa đón họ đi qua.  Vui nhất là 
anh Gà còn ra đứng chụp hình với các sĩ quan Hải Quân Ăng Lê rồi nhân vật He-Man xuất hiện đến 
trao kiếm cho anh Gà ra hiệu cho anh hãy …chém…. một nhát để chụp hình với anh ta thiệt là vui 
nhộn. 
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Mưa vẫn rơi, sóng người tràn ra phố không ngớt hình như mọi người đều tận hưởng cho đầy đủ thời 
gian của một ngày cuối tuần. 
 
Buổi trưa, chúng tôi được ghé tiệm ăn Nhật dùng món Shoryu Ramen.  Một món mỳ nổi tiếng của xứ 
phù tang. 
 
Phải kể thêm là hiện nay, dân chúng cư ngụ ở London có hơn 10 triệu người.   Những sắc dân đông 
đảo là Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật, Đại Hàn…sau đó đến Việt Nam, Lào, Campuchia..vv…vv…Nước 
Anh dần dần trở nên đa văn hoá nên bảng cấm chó và người Tàu vào công viên đã biến mất từ lâu.  
Người dân Anh lớn lên vào những năm sau này đã thật là cởi mở, quán sá nào mở ra cũng được họ 
chiếu cố tận tình nhất là vào ăn những quán ăn Á Châu họ dùng đũa thiệt là thông thạo, đặc biệt vào 
quán ăn Nhật trên bàn còn để vài ba củ tỏi tươi.  Điều này không bao giờ xảy ra ở nước Đức vì dân 
Đức chê ăn tỏi…hôi! 
 
Rời quá Shoryu Ramen chúng tôi đi dạo quanh nhiều con phố lớn ở đây.  Đầu tháng 11 khắp nơi đã 
giăng đèn, trang trí ông già Noel, những cây thông với đầy các thùng quà bằng giấy hoa rực rỡ.  Người 
ta cũng bắt đầu đi ngắm đi mua sắm quà cáp cho ngày Giáng Sinh sắp đến và mừng năm mới.  Nhìn 
người đi mua sắm, nhìn cảnh thanh bình thịnh vượng nơi đây tôi lại chạnh nhớ đến quê nhà…. 
 
Đến 16 giờ thì trong phố thưa dần người, họ kéo nhau ra đứng dọc dài quanh cây cầu nổi tiếng 
Waterloo Bridge/ Thames để chờ xem đốt pháo. 
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Ui!  Người đâu không xiết, cứ hàng hàng lớp lớp…xếp thành vòng một rồi vòng hai phút chốc thành 
cầu không còn một chỗ trống nào.….Giờ xuống luôn con đường nhựa xe chạy với bảng cấm xe chạy 
ngang chiều nay cũng không còn một nơi chen chân….Và khi đồng hồ chỉ đến đúng 17giờ thì tiếng nói 
tiếng cười vụt im bặt.  Trăm ngàn đôi mắt đang dõi nhìn xuống con sông rộng trên chiếc thuyền đã neo 
từ sớm, pháo bông đã được gắn sẵn và đốt, đốt sáng rực bầu trời. 
 
Pháo muôn màu, đủ kiểu thi nhau vụt lên không trung kèm theo ánh sáng lấp lánh của flasch từ những 
chiếc máy ảnh bao quanh chiếc cầu.  Thấy những gì?  Chỉ thấy ánh sáng từ hàng loạt pháo bông bay 
lên  và nhấp nhô những lượn sóng dưới chân cầu thơ mộng. 
 
Một ngày trôi qua với hơn bảy giờ đi bộ, hình như chúng tôi chưa thấy mệt chút nào. 
 
Chủ nhật. 
 
Hai năm liền năm ngoái 70 và rồi năm nay 71.  Anh Gà đều được mời đi London và đãi sinh nhật nơi 
đây.  Buổi sáng điểm tâm cô út đã mang thiệp mừng và rượu ra bàn với lời chúc mừng anh cứ luôn 
mạnh khoẻ để còn được mời đi đó đây.  Sau đó chúng tôi rời nhà, hôm nay sẽ đi thăm khu chợ trời lớn 
bậc nhất nhì ở London này. 
 
 
Khu chợ Old Spitalfields Market.    
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Bước vào trong khu chợ khổng lồ này chúng ta chỉ thấy mái che là ….lớn nhất, ngoài ra những quán 
hàng đang bày la liệt hàng hóa là những chiếc bàn ghép lại.  Rộng thì hai bàn, hẹp thì một bàn và hàng 
hóa thì tìm gì cũng không thiếu.  Từ quần áo may sẵn, tự Design đến nón nỉ, nón kết kiểu Ăng Lê, 
khăn len, vải vóc, tranh vẽ, giỏ đan dệt, đồ sứ các xứ Iran, Thổ Nhỉ Kỳ rồi khăn thêu lông cừu da thuộc 
sang đến hàng in ấn thiệp tết, giáng sinh Poster tranh ảnh, khu túi xách các bà cũng không kém vẽ mỹ 
thuật với vải dệt dày và trang trí hoa hòe rồi tới nữ trang dây chuyền bông tai nhẩn…Ở đây mỗi gian 
hàng mỗi vẽ, chúng tôi cứ đi và nhìn không biết mệt… 
 
Rời khu chợ trời đã vào giờ ăn trưa, hôm nay cô út mời ba má vào nhà hàng Pháp Galvin ở khu Spital 
Square. 
 
Món ăn thiệt bắt mắt với những cọng sà lách ngon tươi ngon kèm thịt bò, khoai nướng, Pfannkuchen 
cũng nướng to như chiếc nấm khổng lồ xem thật lạ mắt, nhất là rượu có pha thêm trái Grabefruit đỏ 
hồng nên uống vào có chút chua, chút đắng chút ngọt…uống vào, nhâm nhi… quả là thú vị vô cùng. 
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Rời Galvin, chúng tôi đi tiếp đến khu chợ Brick Lane.  Xưa kia được kể là toàn dân Ấn Độ nhưng nay 
cũng là khu chợ quốc tế vì nhiều sắc dân cũng đã vào đây mua bán với nhau.  Cũng cảnh chen chân 
không lọt, đi chút xíu phải quay lại tìm nhau nếu không là mất dấu ngay.   Ở đây cũng đầy ấp hàng hóa 
và kèm các gian hàng ăn uống. 
 
Ôi thôi!  Bước vào là cảnh tượng như những ngày hội lớn.  Bên này quần áo vật dụng kề cạnh là gian 
hàng thức ăn: bánh bột nướng của Mexico, mùi càry Ấn Độ thơm lừng, cơm tấm bì chả made in Việt 
Nam, tiếp tới bếp Tàu, bếp Thái Lan, bếp Nhật, Bếp Đại Hàn la liệt …..Ở đây nhìn giông giống như 
chợ Borough mà lần trước tôi đã có dịp đến thăm tuy không lớn và nổi tiếng bằng. 
 
Nhìn đám thanh niên thiếu nữ trẻ tuổi đang mang thức ăn ra ngồi hai bên lề đường xe chạy, họ thản 
nhiên ngồi bệt xuống, chiếc khăn lót chỗ ngồi là những túi hàng vừa mua xong hay túi xách mang theo.  
Họ ngồi ăn uống tư thế thật là thoãi mái vui vẻ.  Lâu lâu có chiếc xe hơi nào chạy qua họ chỉ việc rút 
chân vào…người lái xe cũng vui vẻ chờ đợi…hình như ở đây không có chút nào gọi là nóng giận vu 
vơ hay căng thẳng, người đến người đi đều gọi nhau bằng Darling thân mật và dịu dàng. 
 
Thời gian không còn nhiều, chúng tôi nhanh chân đến khu chợ hoa cũng lớn và to nhất ở London này  
khu chợ Columbia Flower Market. 
 
Mỗi tuần khu chợ hoa này nhóm họp một lần và luôn luôn là ngày chủ nhật. 
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Bước vào đến cổng nhìn chỉ thấy hoa và hoa.   Người ta chen tới chen lui nhìn ngắm.  Hoa thật tươi và 
đẹp.  Hoa nhiều và đẹp quá làm tôi chỉ biết đứng ngẩn ngơ quên luôn những lời giải thích của cô út 
đang đều đều bên tai kể lại những lời rao duyên dáng tế nhị  thâm thúy của các chủ nhân vựa hoa này. 
 
Nhìn xem!         

  
 Hoa hồng, hoa lan, cúc thắm đủ màu, đứng đây bạn sẽ không còn muốn nhớ câu thơ…áo nàng vàng 
anh về yêu hoa cúc nữa đâu…. chợ hoa này áo nàng mặc màu gì anh cũng có thể hỏi và mua ngay một 
bó mang về….Xem bên kia nè, rồi xem bên nọ, tôi quay tới quay lui với những tiếng rao vui nhộn 
rồi… loại hoa lilien mà tôi yêu thích Ui!  Bó nào bó nấy to hơn gấp bội bên xứ Đức này tươi tắn lá 
xanh mướt, nụ còn khép kín   mang về có ít lắm cũng cắm hơn ba tuần mới tàn.  Bước tới là hoa hồng, 
hồng nhung, vàng, đỏ, hồng tím nhạt …chắc chắn nơi này bạn chỉ cần nói lên tên loại hoa bạn muốn là 
người bán sẽ mang ngay cho bạn một bó tươi đẹp hài lòng….. 
 
Cứ đi, rồi ngắm.. rồi đi, chúng tôi như sa vào một mê hồn trận mà trong những  phim kiếm hiệp không 
có lối ra… 
 
.Thế rồi cũng thoát được khi đúng 3 giờ chợ hoa tàn…. 
 
Bây giờ bạn lại nghe tiếng rao vui tai của những người bán hoa vào cảnh chợ chiều.. 
 
Hoa tươi đây, mua hai trả tiền một hay là ba bó một giá tiền.  Có điều bạn nhớ đừng trả giá nha, dân 
Ăng Lê mà họ diễu cợt rất thâm thúy đó.  Vài ba câu nghe từ cô út dịch lại làm chúng tôi cười vang, thí 
dụ như: 
 
Có đi đại học không?  Sao không thấy bảng giá tiền treo ở đây vậy hở? ( Nếu bạn đang cò kè bớt một 
thêm hai thì câu này người bán hoa sẽ tặng cho bạn ngay) 
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Hãy lắng nghe họ rao và nhớ chớ hỏi nhiều lời họ sẽ rên rỉ như sau: 
 
Xin hãy thông cảm cho những người già! Đừng có bắt nói to, đừng có hỏi nhiều lần …. 
 
Và câu…. quê nhứt cho những người không mua chỉ ngắm thôi (như chúng tôi hôm nay): 
  
Không có tiền hả? Nếu không tiền xin mời …đi tiếp đừng có cản trở lưu thông! 
 
Cuối cùng chúng tôi cũng đã mua 20 hoa hồng vàng to, cánh lớn cọng dài chỉ trả có 5 Bảng Anh và ba 
bó Lilien mang trĩu tay chỉ còn 10 Bảng Anh. 
 
Trên đường về, nhìn trên ngực áo mọi người  có cả ba chúng tôi nữa, ai cũng gắn một cành hoa giấy 
đỏ.  Cô út giải thích đó là ngày quyên góp cho những người lính về hưu  Remembrance Day. 
 
Một nghĩa cử đẹp của dân Anh đối với những người lính đã đóng góp cho quê hương mình. 
 
Mưa đã dứt. 
 
Nắng trở lại chen nhau với lá thu vàng lấp lánh,  mùa thu ở đây lãng mạn và đẹp quá. 
 
Thứ hai. 
 
Trời không mưa tôi cứ ngỡ trời mưa.  Buổi sáng ở đây tĩnh lặng, nhiều sương mù nhìn xuống mặt 
đường cứ như ẩm ướt.  Qua một đêm lá rơi lại phủ đầy lối đi, đám sóc nhỏ bên công viên đối diện 
thoăn thoắt chạy lên chạy xuống thân cây sồi già, con suối thơ mộng kề bên vẫn nằm vắt ngang cây 
cầu nhỏ nước chảy róc rách ngày đêm thì thào to nhỏ cùng ai. 
 
Chúng tôi lại rời nhà. 
 
Chương trình hôm nay sẽ đến Natural History Museum và V&A Museum xem triễn lãm. 
 
Những nhà nhiếp ảnh trẻ tuổi dưới 18 này sẽ cho chúng ta thưởng thức những tấm ảnh tuyệt vời khắp 
nơi trên thế giới.  Họ đã dùng chiếc máy ảnh và đôi mắt đầy nghệ thuật  của mình tạo nên những bố 
cục vững vàng đầy những ý tưởng mới và buổi triễn lãm này là những bức ảnh đã được chấm giải 
thưởng ảnh đẹp của năm 2013 Wildlife Photographer of Year 2013. 
 
Hãy xem! 
 
Từ dưới nước ống kính đã thu hình một thân cây trong rừng, đàn cá sấu con nằm vắt vẻo trên lưng cá 
sấu mẹ, con chuột đồng đang say sưa gặm nhắm những hạt lúa ngoài đồng, ánh sáng bình minh trên sa 
mạc với thân cây trơ cành, con cú bay tìm mồi, hai con voi đứng cạnh bờ sông phản chiếu xuống sóng 
nước, hai con cọp đang chiến đấu, hai con sư tử gặp mưa, con chim bay vụt từ dưới nước lên không 
trung…vv…vv.. 
 
Tôi đứng thật lâu trước bức ảnh hai con thiên nga và xâu hoa cỏ đang được choàng lên cổ con mái với 
cái tựa thật dễ thương True Love.  Đúng như tên đặt,  xem ảnh  cảm nhận bạn sẽ  thấu hiểu ngay tình 
yêu chân thật là thế nào. 
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Ghé sang phòng triễn lãm kế bên, quần áo thời trang qua những thời đại của nước Anh cũng lôi cuốn 
người xem.  Này đây, những chiếc áo dạ hội của các công nương ngày xưa… 
 
Ui!  Chắc chắn bạn cũng như tôi sẽ phải lấy hơi bụng nín thở….tóp hết sức vào cho hết không khí đang 
có trong dạ dày phèo phổi  hy vọng rằng sẽ mặc vừa chiếc áo kia…chiếc áo dạ hội thiệt đẹp với vòng 
eo độ ..gang tay không hơn không kém….nghẹt thở chỉ nghẹt thở với chiếc áo này ….Dần dần với 
những mẫu thời trang kế tiếp của Chanel, Dior đã biến kiểu…dễ thở hơn, vẫn sang trọng quý phái và 
thật khó mà so sánh thời nào hơn thời nào…Kết luận thời trang của nước Anh trải qua nhiều thời đại 
thời nào cũng sang trọng, kiểu cách vô cùng quý phái. 
 
Sang London bạn nhớ nên một lần ghé tới Harrod´s.  Nếu là ngày thường cũng nên ghé một lần vì đó 
là thương xá lớn nhất ở London, phần khác cậu con trai của chủ nhân này là người đã tử nạn với công 
chúa Diana trong đường hầm.  Đặc biệt nếu là mùa giáng sinh nơi đây cũng là nơi trang hoàng đẹp 
nhất và từ 26 tháng 12 mỗi năm hàng hoá cũng rẻ đến 70% , người đi mua xếp hàng không tài nào sánh 
được với các nơi khác.  Có điều cô út dặn dò cũng kỷ lắm, nơi này dù có hạ giá đến 70% thì so với các 
nơi vẫn còn đắt đến độ….phải nhớ suy nghĩ…. 
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London vào buổi tối. 
 
Từ tuần này, đèn đuốc trong phố đã bật sáng thôi thì đủ màu đủ sắc tân kỳ.  Từ bóng dáng của những 
thiên thần trên cao đến những gói quà thắt nơ rực rỡ, ông già Noel và chiếc xe nai chở đầy quà làm cho 
bao trẻ con trên thế giới hằng mơ, dãy bí tất đủ màu treo la liệt trên những hàng cây hàng dây điện màu 
làm không khí những ngày trước giáng sinh lúc nào cũng tưng bừng náo nhiệt. 
 
Hôm nay ngày cuối của chuyến đi chơi ngắn ngày ở đây.  
 
Chúng tôi ghé ra phố tàu mua sắm chút ít, ăn Dim Sum ở đây với những món điểm tâm công phu mà ở 
nhà khó mà thực hiện một lúc nhiều như thế. 
 
Đi ngang rạp ciné do Hoàng tử Chales đỡ đầu tôi nhìn được bức tượng của vua hề Charlie Chaplin. 
 
Ôi!  Bể dâu dâu bể.           
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Khu phố trước kia toàn dân Anh cư ngụ rồi vật đổi sao dời trở thành khu phố tàu và vua hề đã lạc vào 
đây lúc nào không hay.  Đứng lạc lỏng một mình xung quanh chỉ những gian hàng tàu chi chít, đêm 
đêm ông còn nhớ đến ánh đèn sân khấu ngày xưa?  Hay là mãi ăn mỳ, ăn hủ tiếu lâu ngày ông đã quên 
hết, quên cả lối về? 
 
Vẫn nụ cười quen thuộc, vẫn nón gậy bên mình, vẫn bộ quần áo đưa ông lên tột đỉnh vinh quang ông 
thản nhiên đứng nhìn mọi người trong phố tàu đi qua đi lại. 
 
Vẫy tay chào Charlie Chaplin, chào London, chào tạm biệt mùa thu nơi đây. 
 
Vẫn như lần trước đây, chiếc xe lô đón chúng tôi ra phi trường vào lúc 15h15. 
 
Chúng tôi có 2 giờ trước đó để chuẩn bị. 
 
Lần trước xe đón trễ nên tài xế đã chạy như bay, lần này kẹt xe! 
 
Kẹt xe muốn nín thở, mỗi lần nhìn đồng hồ y như rằng giống như cơn gió lốc chưa lần nào chiếc đồng 
hồ chạy nhanh như hôm nay. 
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Bà tài xế thật dễ thương, lách hết vào đường nhỏ bà lại xẹt ra đường lớn.  Đi ngang nhà thủ tướng 
Tony Blair bà chỉ số 29 cho biết, đi ngang Nothing Hill bà hỏi đã xem phim này với tài tử Hugh Grant 
đóng chưa?  Có lẻ bà biết chúng tôi ngồi không yên nên cố ý hỏi han cho bớt căng thẳng. 
 
Đồng hồ chỉ 16h50, máy bay cất cánh lúc 17h25, chưa check in chưa gì hết… 
 
May thay, qua khỏi đoạn đường kẹt xe, bà phóng cũng như bay như lần rồi. 
 
Đến nơi chỉ kịp trả tiền nói cảm ơn là chúng tôi lẹ như chớp mang hành lý gửi và phóng một hơi vào 
máy bay. 
 
Hú vía vừa vặn thời gian. 
 
Nghe đâu đây lời bà tài xế:  Nhớ lần sau đi sớm hơn nhớ nha. 
 
Cứ một lần đi là một lần chứa thêm ít nhiều kỷ niệm trong đời.  Ngồi trên máy bay tôi thì thầm với anh 
Gà:  Về đến nhà em phải gửi nhanh một Email cho cô út, anh hỏi bộ lại quên  cái gì ở lại hay sao?  Tôi 
cười cười: 
 
Quên cảm ơn con đã tặng cho ba má những ngày vui ở London thật hạnh phúc thật tràn đầy. 
 
 
                                                                         Minh Trang 
                                                                         Munich, Germany tháng 11 năm 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


