
 
 Lê Đình Thông 

 

Trong truyện Kiều, Nguyễn Du vẽ nên xuân cảnh qua mấy vần lục bát : 

  

Ngày xuân con én đưa thoi 

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi 

Cỏ non xanh tận chân trời 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 

  

Victor Hugo thì ngợi ca mùa xuân qua câu thơ : 
 

Voici le printemps! mars, avril au doux sourire  

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis! 

 

 

Xin tạm dịch : 

Ngày xuân rạng rỡ nụ cười 

Tháng năm hoa nở tình người sáng tươi. 

  

Nguyễn Du nói đến Đông Xuân; Victor Hugo thì tả Tây Xuân. Theo tứ phương đồ còn có 

Bắc Xuân và Nam Xuân.  

1)  Đông Xuân: Hà Nội 

Hà Nội viết ở đây là Hà Nội trước năm 

1954. Vào tiết lập xuân, tôi thường theo mẹ 

ra bờ hồ Hoàn Kiếm, góc phố Trường 

Thi, để mua hoa. Hoa xuân bao giờ cũng là 

một cành đào, bó hoa huệ trắng và mấy cụm 

thủy tiên.  

Mẹ tôi chăm sóc thủy tiên dạn dày kinh 

nghiệm. Trước giao thừa còn lấy bông gòn 

ướt sũng nước ấm, đắp vào gốc thủy tiên. 

Hoa thủy tiên nở ra trắng xoá, nhụy 

hoa màu vàng, hương thơm nhẹ nhàng.  

2)  Tây Xuân : Paris 

Nữ diễn viên Audrey Hepburn từng nói : 

"Paris is always a good idea". Khắp đường 

phố, hoa đào và mộc lan đua nhau nở thắm. 

Khí hậu xuân thì ấm áp. 

Theo niên lịch, mùa xuân Paris bắt đầu n

gày 20/3/2023, vào lúc 22 giờ 24 phút 24 giây, 

nhằm tiết xuân phân (équinoxe). 

Mùa xuân Paris vừa là xuân cảnh, vừa là xuân 

hương, qua hương vị thơm ngon của ly cà phê 

tại Café de Flore hoặc Les Deux Magots, 



Du khách còn có dịp viếng thăm tháp Eiffel, bảo tàng viện Louvre, lâu đài Versailles. 

 Ngoài ra, vào tháng tư còn có hội hoa đào (Hanami) diễn ra ở Parc des Sceaux, ngoại ô 

Paris. 

   

3)  Bắc Xuân: Washington D.C. 

Bắt đầu từ 1935, mỗi năm khi xuân về, 

  

vào khoảng cuối tháng ba, hội hoa Anh 

Đào (Cherry Blossom Festival) được tổ 

chức tại thủ đô nước Mỹ, và kéo dài 

trong hai tuần 

lễ. Những cây Anh Đào này do thị trưởn

g Tokyo Yoko Ozaki đề nghị, và được 

chính phủ Nhật gởi tặng chính phủ Mỹ 

3020 cây, nhằm bày tỏ tình hữu nghị giũa 

hai nước. 

 Ngày 27/3/1912, đệ nhất phu nhân Helen

 Herron Talf và phu nhân đại sứ Nhật 

Bản Viscountess Chinda trồng 2 cây anh 

đào đầu tiên tại Tidal Basin. 

  
 

 

4)   Nam Xuân : Sydney  

Mùa xuân nước Úc diễn ra từ tháng 9 đến 

tháng 11. Vào mấy tháng xuân, cây phượng 

tím (jacaranda) nở khắp nơi, từ sân trường đại 

học Sydney và khắp phố phường. Ngoài 

hoa phượng tím, hoa anh đào cũng đua nhau nở 

để đón xuân. 

  

Sydney còn có Sydney Aquarium lớn nhất 

thế giới. 

  
 

Kết luận : 

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương có câu thơ:  

Ngán nỗi xuân đi xuân lại  lại    

Mảnh tình san sẻ tí con con.  

Bài viết này chỉ là “tí con con” để nói về “xuân đi xuân lại lại” trong tứ phương đồ.  

Ngày nay, người Việt ở rải rác bốn phương trời, mười phương phật, có dịp trải nghiệm 

mùa xuân tứ thời vậy.   
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