
 

THÔ HAIKU NHAÄT-BAÛN 
Nguyeãn Ngoïc Bích 

 
 

hơ Haiku của Nhật gần như chắc chắn là 
thể thơ ngắn nhất(1) của nhân-loại.  Sở dĩ 
tôi nói “gần như” là vì tôi không biết hết 

các thứ tiếng để có thể khẳng-định được 
100%.  Nhưng trong quá-trình đi học ngôn 
ngữ và văn-học của nhiều dân-tộc, tôi chưa 

gặp được một trường-hợp nào mà thơ lại ngắn 
hơn thơ Haiku của Nhật-bản. 

 Một bài thơ Haiku gồm 3 đoạn có thể 
trình bày như sau: 
5 âm-tiết    X X X X X 
7 âm-tiết (rồi lại)  X X X X X X X 
5 âm-tiết    X X X X X 
nhưng nếu ta xem phần lớn cách người Nhật 
ghi lại một bài Haiku thì ta sẽ thấy họ chỉ viết 
thành một dọc từ trên xuống dưới (lối viết cổ) 
hoặc chạy ngay một dòng (theo lối viết mới, 
học của Tây-phương, từ trái sang phải).  
Nghĩa là, nếu ta chỉ nhìn vào hình-thức thì ít 
khi có thể biết được đó là một bài thơ. 
 Để nghe ra cái nhịp 5/7/5 nói trên, ta phải 
đọc lên mới rõ được, chứng tỏ đối với người 
Nhật thơ vẫn là để cho người ta đọc lên.   
  Furu ike ya 
  Kawazu tobikomu 
  Mizu no oto 
 
 Xin độc-giả, chưa cần biết ý nghĩa vội, 
hãy cứ cố gắng đọc lên bài thơ này, có lẽ là 
bài Haiku nổi tiếng nhất trong toàn-bộ tác- 
phẩm của thi-hào Bashō (1644-94), Quý Vị sẽ 
thấy được gì?   
  
  
 

 
 Có thể Quý Vị sẽ đồng-ý được với tôi là 
câu đầu rất thoát, gần nghe như tiếng nước 
chảy: Furu ike ya. 
 Còn câu sau thì sao?  Có phải là hai âm 
/k/ làm cho câu này cứng cáp hơn, rồi mấy 
âm a-a và ô-ô, u-u như có cái gì âm u, bí 
hiểm: Kawazu tobikomu. 
 Và câu cuối thì ục ục với sự lập lại các 
nguyên-âm u-ô-ô-ô: Mizu no oto. 
 Những cảm-tưởng này thật ra không xa ý-
nghĩa của bài thơ là bao, có lẽ chỉ trừ có câu đầu 
vì đây là nói đến một cái ao tù nước đọng, 
không phải là một dòng nước chảy: 
  Ao trì cổ 
  Một con ếch nhảy vô 
  Nghe động tiếng. 
 
 Bashō (“Ba-tiêu” đọc theo lối Hán-Việt, 
nghĩa là cây chuối, một loại cây rất hiếm ở 
Nhật) được người Nhật xem là một thi-thánh 
vì ông đã đưa được thể thơ này từ những bắt 
đầu rất khiêm tốn của nó lên đến một đỉnh 
cao mà từ đó ít ai vượt được. 
 Từ rất sớm, nghĩa là từ thế-kỷ thứ 8, 
tuyển-tập thơ đầu tiên của người Nhật, cuốn 
Vạn-diệp-thư (Man’yōshū), đã có thể thơ năm 
câu gọi là waka (Hoà-ca) theo nhịp: 5/7/5/7/7.  
Tóm lại, khác với lục bát Việt-nam ưng số 
chẵn (cả 6 lẫn 8 đều là nhân-số của 2, nghĩa là 
rất thăng bằng), người Nhật hình như lại ưa số 
lẻ: 5 với 7 đã là những số lẻ, số câu trong một 
bài Hoà-ca (“Hoà” có nghĩa là “người Nhật”) 
cũng lại là 5 chứ không phải là 4 hay 6. 
  Đã từ lâu 
  ta không có dịp gối 

 T
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  lên tay nhau— 
  A cứ thử nghĩ xem 
  cả một năm không gặp! 
      (Hoàng-tử Aki) 
 
 Những bài Hoà-ca như thế này còn gọi là 
“đoản-ca” (tanka) là để tương-phản với 
những bài “trường-ca” (chōka) khá phổ-biến 
trong tuyển-tập thơ đầu của Nhật, cuốn 
Man’yōshū.  Tỷ-dụ như bài đoản-ca trên đây 
là phần cuối của một bài trường-ca mà 
Hoàng-tử Aki làm ra khi phải xa người yêu, 
một thị-nữ trong cung mà ông đã có lỗi khi 
lấy vì không “môn đăng hộ đối.”  Buộc phải 
bỏ bỏ người yêu, ông đã làm ra: 

  Bài ca 

  Đã xa rồi, 
  vợ ta không gần ta, 
  Và vì đường 
  cách xa ôi dằng dặc, 
  Lòng ta nhói 
  những muốn được gần em, 
  Tim mỏi mòn 
  với những cơn đau nhức, 
  Giá mà ta 
  làm được mây bay bổng 
  hay là chim 
  bay cao trên trời cao— 
  Ta sẽ đi 
  ngay ngày mai gặp em, 
  Và thấy ta 
  em sẽ vui trở lại, 
  Và thấy em 
  ta cũng sẽ vui lây— 
  Ôi giá mà 
  ta được cạnh em giờ! 

  MƯỠU 

  Đã từ lâu 
  ta không có dịp gối 
  lên tay nhau-- 
  A cứ thử nghĩ xem 

  cả một năm không gặp! 
 Rõ ràng là phần đoản-ca trong bài ca này 
đóng vai trò của một bài mưỡu mà theo  
Từ Điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học 
(bản in năm 1992 do Trung tâm Từ điển 
Ngôn ngữ in ra ở Hà Nội) có mục-đích “mở 
đầu hay kết thúc bài hát nói, nêu lên ý nghĩa 
bao quát của bài.” (t. 649) 
 Về sau, những bài “mưỡu” kiểu này đôi 
khi trở thành phần độc-nhất mà người ta nhớ 
để rồi được xem như những bài thơ độc-lập 
(không còn phần trên nữa).  Từ đó, phần 
trường-ca chết dần để bắt đầu từ thế-kỷ thứ 9 
người ta không còn làm trường-ca nữa mà chỉ 
tập trung vào đoản-ca như những tanka của 
Ariwara no Narihira (825-880) hay Ono no 
Komachi (giữa thế-kỷ thứ 9).  Đây xin đơn cử 
hai bài của Narihira: 
  Nếu thế-gian 
  mà xem ra không có 
  hoa anh-đào 
  thì mùa xuân lòng ta 
  yên biết mấy, em nhỉ? 
 
  Nửa thức, ngủ, 
  ta chập chờn suốt đêm 
  nên cả ngày 
  suy nghĩ đến mông lung 
  nhìn ra mưa xuân đổ. 
 
 Và đôi bài của Ono no Komachi, một trong 
những nhà thơ nữ nổi tiếng nhất của Nhật: 
  Bằng đường mơ 
  em đã đến với anh, 
  chân không nghỉ— 
  Nhưng rồi có bao giờ 
  bằng được thấy anh thật! 
 
  Không cách gặp, 
  chẳng trăng nào soi đường, 
  tỉnh dậy nhớ, 
  ngực một đống lửa hồng, 
  lòng một vùng bốc cháy. 

126                                                                                                        CỎ THƠM 



 

  Bị bỏ quên 
  bởi người mà tôi chắc 
  sẽ tìm tôi— 
  từ đó tôi chỉ còn 
  tự hỏi mình còn sống? 
 
 Đến thế-kỷ thứ 14, người ta nghĩ ra một 
kiểu chơi dựa ngay vào chỗ ngắt tự-nhiên 
trong một bài tanka.  Đó là sau ba câu 5/7/5 
do một người khởi-xướng, một người khác sẽ 
tìm cách tiếp nối bằng hai câu 7/7, rồi một 
người thứ ba tiếp nối bằng ba câu 5/7/5…  Và 
cứ thế, trò chơi tiếp-diễn.  Người ta gọi đó là 
liên-ca (renga). 
 Chẳng bao lâu, trò chơi này dẫn đến một 
nghệ-thuật, đó là làm sao tung ra được một 
đoạn đầu thật hay, thật ý-nghĩa, tức là ba câu 
đầu (5/7/5) mà trọn nghĩa.  Vì thế mà ba câu 
đầu đứng riêng được một mình như thế gọi là 
phát-cú (hokku) hay bài-cú (“bài” có nghĩa là 
bầy ra), những câu để bắt đầu (một buổi chơi 
renga).  Và đó là khởi đầu của truyền-thống 
“bài-cú” (haiku) trong văn-học Nhật. 
 Sau này, có tác-giả Việt-nam, có lẽ vì 
không biết tiếng Nhật nên chỉ dựa vào âm 
haiku của tiếng Nhật mà dịch hay phiên âm 
thành “hài-cú” (“hài” trong nghĩa là buồn 
cười, là vui nhộn).  Song nếu ta gọi haiku là 
“hài-cú” theo nghĩa đó thì đa-phần haiku 
không có gì là vui nhộn hay buồn cười cả.  
Như ta thử lấy bài tôi đã trưng ra của Bashō ở 
đầu chương này, nó không có gì là vui nhộn 
hay buồn cười cả: 
  Furu ike ya 
  Kawazu tobikomu 
  Mizu no oto. 
 
  Ao trì cổ 
  Một con ếch nhảy vô 
  Nghe động tiếng. 
 
(Không phải là ở trong tiếng Nhật không có 
tiếng “hài-cú” mà cũng đọc là haiku.  Song 

“hài-cú” này chỉ là một dạng của “bài-cú” hay 
“phát-cú” mà thôi.  Do vậy mà tôi nghĩ, ta 
nên giữ nguyên chữ haiku trong tiếng Việt để 
nói lên cái xuất-xứ rất rõ ràng của nó, hoặc 
cùng lắm, nếu phải dịch thì dịch là “bài-cú.”  
Còn để nguyên haiku thì không phải lo ai lầm 
lẫn, vả cách đọc đối với một người Việt cũng 
thật dễ dàng, không lo phát âm thành cái gì 
khác lạ.) 

* 
*   * 

 Đến đây, chúng tôi xin bàn một chút đến 
cách dịch thơ Nhật.  Có lẽ độc-giả cũng đã 
nhận thấy là tôi tìm cách dịch thơ Nhật 5/7/5 
thành 3/5/3 trong tiếng Việt hay 5/7/5/7/7 
thành 3/5/3/5/5.  Tại sao vậy? 
 Có hai lý-do.  Một là chúng tôi đã để ý, có 
một số dịch-giả như cố-Hoà-thượng Thích 
Thiên Ân, ngày xưa học ở Tokyo, đã từng dịch 
thơ Nhật sang tiếng Việt thành: 5/7/5 trong 
trường-hợp haiku hoặc 5/7/5/7/7 trong trường-
hợp tanka.  Song làm như thế, thường người 
dịch phải thêm chữ, thêm ý vào cho nó đủ số 
âm-tiết.  Và câu thơ Nhật, nhẹ nhõm thanh 
thoát biết bao, bỗng trở thành một câu rườm rà 
chữ nghĩa. 
 Thật ra, và đây là lý-do thứ hai, tiếng 
Nhật là một tiếng đa âm trong khi tiếng Việt, 
nhất là trong thơ, rất ít khi cần đến các tiếng 
đa âm.  Con chim cuốc của ta, chẳng hạn, 
sang tiếng Nhật là tới 5 âm-tiết (hototogisu).  
Một từ hototogisu đủ thành một dòng 5 âm-
tiết trong một bài thơ tiếng Nhật rồi, do đó 
nếu ta lại lấy tới 5 âm trong tiếng Việt để dịch 
thì hiển-nhiên ta sẽ phải làm rất nhiều chuyện 
mà tiếng Anh gọi là “padding,” tức nhồi thêm 
chữ vào cho đủ số âm-tiết cần thiết.  Dịch thế 
là một cách làm cho nặng thêm câu thơ và, 
nói cách khác, là giết bài thơ so với bài thơ 
nguyên gốc. 
 
 Đó là lý-do tại sao tôi đã chọn dịch mấy 
câu thơ 5/7/5 âm-tiết trong tiếng Nhật thành 
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3/5/3 trong tiếng Việt.  Đây là hoàn-toàn do 
ngẫu-nhiên trong khi dịch thơ Nhật mà chúng 
tôi khám phá ra sự tương-đồng giữa 5/7/5 của 
Nhật và 3/5/3 của ta.  Làm như tôi, chúng ta 
sẽ giữ được cả cái tinh-thần “thẩm-mỹ lệch” 
(thích số lẻ) của người Nhật và thơ Nhật: 
5/7/5 Nhật (haiku) thành 3/5/3 Việt 
Và 
5/7/5/7/7 Nhật (tanka) thành 3/5/3/5/5 Việt 

* 
*   * 

 Một trong những luật của thơ Haiku 
Nhật-bản là: tuy bài thơ thật ngắn song bao 
giờ cũng phải có một chữ nào trong bài cho ta 
biết đó là nói về mùa nào trong năm.  Chữ đó 
mà trong tiếng Nhật gọi là kigo (quý-ngữ) có 
thể là nói thẳng thừng đến “xuân” (haru), 
“hạ” (natsu), “thu” (aki), hay “đông” (fuyu).  
Hoặc nó có thể là một vật gì làm cho ta liên-
tưởng đến một mùa nào đó: chẳng hạn, tuyết 
thì thường làm cho người ta nghĩ đến mùa 
đông, anh-đào mùa xuân, con cuốc mùa hè, 
và hoa cúc mùa thu.  Mưa xuân (harusame) 
cũng là một kigo và cái áo tơi cũng dễ làm 
cho người ta nghĩ đến mưa xuân. 
 Chính vì người Nhật là một dân-tộc rất 
nhạy cảm về thời-tiết và với thiên-nhiên nên 
họ phân-biệt thơ của họ theo mùa.  Có không 
ít tuyển-tập thơ của Nhật được sắp xếp theo 
mùa, do đó nên không lấy làm lạ là bộ sách 
giới-thiệu haiku Nhật-bản nổi tiếng nhất cho 
người đọc tiếng Anh là bộ của R.H. Blyth 
(Tokyo: The Hokuseido Press) cũng được 
chia ra thành “Xuân” (tập 2), “Hạ, Thu” (tập 
3) và “Đông” (tập 4).   
 Cuối cùng, như tôi đã có dịp nói ở một 
đoạn trên, nếu một bài thơ Nhật-bản được trình 
bầy từ trên xuống hay theo dọc hàng ngang mà 
không xuống dòng thì làm sao ta biết được đâu 
là hết một dòng hay bắt đầu một dòng mới.  
Thưa, sở dĩ ta biết được chuyện này là vì thơ 
Nhật có những cách ngắt câu bằng những từ 
như ya, kana, keri mà theo Harold G. 

Henderson, tác-giả của một cuốn dẫn nhập vào 
Haiku (An Introduction to Haiku) cũng rất nổi 
tiếng, chúng “không có nghĩa gì rõ rệt để ta có 
thể dịch được sang tiếng khác nhưng chúng 
thường đánh dấu một câu chưa dứt và, thêm vào 
đó, còn có một sức mạnh khó mô-tả của riêng 
chúng.”  Để chuyển tả một phần nào ý-nghĩa 
của những “chữ ngắt” (kireji) này, trong bản 
dịch chúng tôi đã dùng đến các thứ chấm, phẩy 
mà trong tiếng Nhật không có.  Tuy-nhiên, dù 
làm vậy để cho rõ nghĩa, chúng tôi cũng muốn 
nhắc độc-giả là thơ Nhật, cũng như thơ cổ-điển 
của nhiều truyền-thống trên thế-giới, chủ-yếu là 
để đọc lên và do đó, được quan-niệm như là 
một bài hát (uta hay ka trong tiếng Hán-Nhật, 
tương-đương với chữ ca trong Hán-Việt).   
 Trở lại nhận-định Haiku là thể thơ ngắn 
nhất của nhân-loại, chúng ta có thể lấy hai câu 
lục bát rất nổi tiếng của Việt-nam (mà nhiều 
người nghĩ là ca-dao nhưng cũng có người lại 
khẳng-định đó là thơ Bàng Bá Lân): 
  Hỡi cô tát nước bên đàng, 
  Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi? 
và biến bài thơ đó thành một bài Haiku: 
  Cô tát nước, 
  sao múc ánh trăng vàng 
  cô đổ đi? 

_______________________ 
 
1.  Có thể có người sẽ phản-bác: Một bài 
Haiku là 17 âm-tiết (5/7/5) trong khi một câu 
lục bát của Việt-nam chỉ có 14 âm-tiết, như 
vậy phải nói là thơ lục bát ngắn hơn Haiku 
Nhật-bản.  Thưa, nói thế chưa hẳn đã đúng 
bởi tiếng Nhật là tiếng đa âm nên trong 17 
âm-tiết của một bài Haiku có khi thực ra chỉ 
có 7-8 từ trong khi trong 14 âm-tiết của một 
câu lục bát thường là có tới đầy đủ 14 từ. 
 

NGUYEÃN NGOÏC BÍCH  
(Virginia)



 

NHỚ NGÀY THÁNG CŨ 
 

Nghe tiếng đàn ai dạo phím tơ 
Ngậm ngùi nuối tiếc chuỗi ngày mơ 
Sông xa thuyền giạt chưa về bến 

Chốn cũ người đi đã khuất bờ 
Một cõi hồn hoang sầu lắng đọng 
Hai hàng cây lặng đứng trơ vơ 

Bao mùa tiếp nối gây thương nhớ 
Để khách phong trần nặng với thơ 
 

Thơ vẫn theo từng bước viễn phương 
Nửa vòng trái đất, mấy trùng dương 
Chẳng quên áo trận thời chinh chiến 

Và nhớ sân chơi chốn học đường 
Có kẻ tha hương sầu mất nước 
Hận ngày lịch sử giở sang chương 

Ba mươi năm lẻ còn luân lạc 
Mái tóc xanh giờ đã điểm sương 
 

Sương đêm hiu hắt lạnh lùng rơi 
Nhớ cảnh càng thêm chạnh nhớ người 
Tâm sự mênh mang chùng hẳn xuống 

Giòng đời nghiệt ngã lặng lờ trôi 
Ôi hình ảnh cũ còn nguyên vẹn 
Mà ý thơ suông khéo vẽ vời 

Lòng đã bao lần như muốn hỏi 
Sao còn biền biệt cách đôi nơi ? 
 

Nơi ấy ra đi tận xứ này 
Nào ai cùng nhắp chút men say 
Đồng tâm thuở trước còn bao kẻ ? 

Tri kỷ bây giờ được mấy tay ? 
Thân phận lưu vong nhòa mắt lệ 
Tình người lữ thứ giạt bèo mây 

Tranh danh, đoạt lợi cùng xâu xé 
Thì cảnh đoàn viên chẳng đến ngày 

Ngày xưa...cùng đứng dưới cờ vàng 
Khói lửa tơi bời lúc hạ sang 
Đã chẳng sá gì bom đạn nổ 

Nào còn quản ngại nắng mưa dang 
Binh hùng nên nỗi khi tàn cuộc 
Tướng giỏi vì đâu phải rã hàng 

Đất nước thanh bình , ôi thống nhất ! 
Dân lành thống khổ khắp thôn trang 
 

Trang thơ viết vội lúc chong đèn 
Thơ viết chưa rồi, dạ chẳng yên 
Ý vẫn rạc rời toan gác bút 

Lời càng chua xót để sầu nghiên 
Phương xa vời vợi chìm tăm cá 
Chốn cũ cơ hồ bặt dáng quyên 

Biết đến bao giờ ta trở lại 
Tìm trong giấc mộng cũng hư huyền 
 

Huyền hoặc bao lời nói, cũng nghe 
Người đi lắm kẻ đã quay về 
Nương thân tị nạn còn say đắm 

Quên kiếp dân lành vẫn thảm thê 
Nhìn giặc tham tàn trên khắp cõi 
Mặc ai điêu đứng đủ trăm bề 

Đổi đời, mục tử lên ngôi chủ 
Dép lốp tha hồ dẫm nát quê 
 

Quê vẫn là quê lúc tuổi hoa 
Những ngày tháng cũ đã lùi xa 
Thu sang chớm có hơi may thổi 

Đông đến đâu nhìn sương tuyết pha 
Đón hạ nở bừng bao cánh phượng 
Vui xuân thưởng ngoạn mấy tranh gà 

Bạn bè ai mất, ai còn nhỉ ? 
Vó ngựa thời gian vụt lướt qua 
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Qua rồi kỷ niệm thuở xuân xanh 
Như thể song thưa gió lọt mành 
Đã chẳng đi xa tìm gác tía 
Sao đành quên lúc ở chòi tranh 
Dẫu đem thân nọ vùi chăn ấm 
Vẫn nhớ năm nào ngủ chiếu manh 
Khúc nhạc ly hương buồn bã thế ? 
Cho lòng xao động giữa đêm thanh 
 
Thanh vắng từng đêm ở xứ người 
Bao giờ mới thấy ánh xuân tươi 
Những năm luân lạc sầu khôn dứt 
Một thuở lưu đày hận khó vơi 
Ai vẫn đợi chờ trên bến nước 
Ta đang phiêu bạt ở bên trời 
Gửi niềm tâm sự qua trang giấy 
Nghe nỗi u hoài chợt réo sôi. 
 

Nguyễn Kinh Bắc 
(Pennsylvania) 
 

 
 

MÂY TRẮNG 
QUÊ NGƯỜI 

 
Cao  ngất  đỉnh  Trường  Sơn 

Quê  nhà  xa  cách  mãi, 
Tình  xưa  ngăn  đại  hải 

Mây  trắng  trời  tha  phương. 
 

Tháng  ngày  nương  đất  khách 
Ngậm  ngùi  tóc  hoa  sương 
Cầm  bằng  nương  đất  trích 

Bạc  lòng  tư  cố  hương. 
 

Gọi  nhau  hoài  tiếng  dội 
Từ  mỗi  vách  tim  ngăn 

Phương  xa  mòn  mắt  đợi 
Đêm  sầu  mộng  gối  chăn ! 
Đêm  qua  giấc  kê  vàng 
Dệt  tình  xanh  thuở  đó 
Vòng  tay  ru  em  ngủ 

Vỗ  sóng  đời  âm  vang . 
 

Buồn  anh  như  đáy  vực 
Buồn  em  như  thành  cao 
Đêm  khơi  dòng  ký  ức 

Người  ơi ! tình  xôn  xao !... 
 

Hoàng  Song  Liêm 
(Virginia) 
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Luïc-Baùt Muøa Thu 

 

THANH TRANG 
  
 "Lục-Bát" mùa Thu ở đây không phải 
là nguời viết muốn giới thiệu một bài thơ 
Lục-Bát của mình nhân mùa Thu vẫn còn 
lai vãng ở xứ này, tức là Thu ở các tiểu 
bang khác chứ còn tại Cali nơi người viềt 
trú ngụ thì họa chăng rải rác ở vài nơi còn 
có tí vẻ Thu với lá vàng lá đỏ gì đấy chứ 
còn Nam Cali thì chủ yếu là còn thua cả 
miền Nam VN, nơi có hai mùa nắng mưa, 
vì ở đây hàng năm chỉ có mỗi một mùa 
nắng, bất luận là Xuân Hạ Thu Đông !  
 Chuyện gì thì cũng có đầu có đuôi Vậy thì 
đầu đuôi của đề tài ở đây là như sau ! 
  Có hai người làm thơ bàn luận với nhau về 
phép tắc đối với thể thơ Luc-Bát ! Một người 
quen làm nó theo như từ xửa từ xưa người ta 
vẫn làm . Còn một người thì muốn làm nó 
"khác" đi một tí, tức là không phải lúc nào 
cũng cứ cái kiểu chữ cuối của câu tám phải 
vần với chữ cuối của câu sáu trước đấy, rồi đến 
lượt chữ cuối của câu sáu kế tiếp lại phải phải 
vần với chữ cuối của câu tám vừa nêu. Người 
đọc nào mà cho rằng người viết ở đây việc gì 
phải lẩm cẩm đến cái mức lập lại một điều mà 
"ai cũng biết" thì xin thưa ngay rằng không 
phải "ai cũng biết", bởi bằng chứng hiển nhiên 
là nếu biết thì đã chẳng có vô số người cứ nhất 
định không biết hay không muốn biết là 
nguyên tắc của cái vụ thơ Lục-Bát thì nó phải 
như thế, chưa nói gì đến mục "bằng trắc" này 
kia để sao cho câu thơ đọc ra nghe êm tai chứ 
không như bị tác giả người ta hành hạ mình về 
cú pháp, chữ nghĩa, âm điệu ! 
  Vậy thì trong hai người nói trên, chuyện 
gieo vần trong thơ Lục-Bát vẫn còn là đề tài 

tranh luận thì người không tán thành cách làm 
thơ Lục-Bát tùy tiện, phải chi ngưng lại ở đấy 
thì vấn đề cũng đa là rạch ròi. Đàng này- có lẽ 
vì "mất kiên nhẫn" sao đấy chăng, người ấy 
còn đề nghị với người kia là nếu muốn làm 
thơ Lục-Bát theo kiểu tùy tiện như thế thì chi 
bằng đừng có theo cấu trúc của trình tự câu 
sáu câu tám nữa mà cứ việc thay đổi số chữ, 
rồi vần điệu có gieo tùy tiện sao đấy thì cứ thế 
mà làm "tùm lum", sao cho thành "thơ tự do" 
thì thôi ! 
 Và thế là đang từ chuyện thơ Lục-Bát lại 
dẫn dắt đến chuyện thơ "tự do" ! 
  Có điều là người "chấp hành nghiêm 
chỉnh" cung cách làm thơ Lục-Bát kia đã gửi 
một cái e - mail chung cho nhiều người để 
tham khảo ý kiến ! Thế nào mà trong số lọt 
vào danh sách người nhận kia lại có cả địa chỉ 
e- mail của người viết ở đây ! Và như vậy 
mới là khá rầy rà, vì thuở nay người viết ở 
đây chưa từng bao giờ tự nhận mình hoặc 
đuợc người đời thừa nhận là "thi si" hay "nhà 
thơ" gì cả !  
 Mình không là "thi si" , "nhà thơ" hay 
"học giả" gì đấy mà đi có ý kiến về phép làm 
thơ sao cho "phải đạo" thì e có khi cũng là 
"vượt chức năng" chăng?  
  Tuy nhiên, để tuân thủ phép lịch sự thông 
thường, có người người ta muốn biết cả ý 
kiến của mình nữa, thì người viết ở đây cũng 
đã mạnh dạn có ý kiến trên tinh thần biết đến 
đâu viết đến đó; biết đến đâu nói đến đó. Điều 
vừa rồi hết sức quan trọng, bởi người viết ở 
đây từng nhận xét là không hiếm nguời "biết" 
không đến nơi, "hiểu" không đến chốn nhưng 
vẫn cứ thế mà đăng đàn viết lách, nói năng rất 
"tự do thải mái" ! 
  Trong bộ sách gồm hai tập tựa là "Tản Đà 
vận văn" mà người viết ở đây chả còn nhớ là co 
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sở sản xuất nào ấn hành hoặc một ấn bản cũ 
đuợc tái bản lần thứ mấy ; chỉ nhớ là mào đầu 
có bài tựa của ông Nguyễn Mạnh Bồng thì 
chúng tôi cũng nhớ rõ nơi dòng đầu tiên có câu 
nói lên cái ý là người viết lời bạt muốn thu thập 
lại "những tác phẩm về thơ duới dạng gốc rễ 
của nó trong văn học nước nhà" ! 
 Người viết ở đây đặc biệt chú ý đến hai 
chữ "gốc rễ" ! Bởi thơ của Cụ Tản Đà thì 
chắc như đinh đóng cột là Cụ không làm gì 
khác hơn là viết nên những vần thơ thuộc loại 
"để đời" cho hậu thế, cho dù là Cụ làm theo 
thể thơ gì đi nữa ! 
  Vậy thì thế này: Muốn làm thơ Lục-Bát 
theo kiểu cho có gốc có rễ thì ta cứ theo gương 
các Cụ Nguyễn Du hay Tản Đà mà làm, phải 
không nào? Còn nếu muốn làm thơ Lục-Bát 
mà bất cần đến đến gốc hay rễ của truyền 
thống văn học nước nhà thì ta cứ theo ý ta mà 
ta làm, miễn là đừng có gọi đấy là "thơ Lục-
Bát"! Dễ qúa, phải không nào? 
  Cụ Nguyễn Du viết tập thơ Kiều trên hai 
nghìn câu! Từ non hai trăm năm nay, kể từ ngày 
bản khắc in đầu tiên ra đời theo như các tài liệu 
có đuợc, chả một ai dám chê Thơ Lục Bát trong 
truyện Kiều là không trác tuyệt! Không như 
hàng hà sa số những truớc tác về mặt thi ca khác 
mà có nguời thích, kẻ không thích! 
 Vậy thì trong số trên hai nghìn câu thơ 
Lục-Bát đó mà có câu nào không ăn vận với 
câu nào mà ai biết đuợc thì xin vui lòng thông 
báo giúp để chúng tôi có được một nội dung 
mà viết về đề tài "Những truờng hợp không 
tuân thủ niêm vận trong Thơ Kiều" !  
 Ta thử lấy câu sau đây trong tập Thơ 
Kiều, đoạn Kiều viếng mộ Đạm Tiên : 
 "Một vùng cỏ áy bóng tà" 
"Gió hiu hiu thổi một và bông lau"  
  "Một vài bông lau" thì người bình dân 
như chúng tôi đây còn hiểu đuợc, chứ còn 
"một và bông lau" thì là thế nào? Cỡ như Cụ 
Nguyễn Du thì thừa sức tìm ra một chữ gì đấy 

cho nó vận với vần "ai" ở chữ cuối của câu 
trên, phải không nào? 
 Cụ cũng thừa sức chọn một câu khác để 
thay cho câu "Gió hiu hiu thổi một và bông 
lau", phải không nào? Thế nhưng Cụ vẫn cứ 
thích cái câu đó, và Cụ "linh động" biến chữ 
"vài" thánh chữ "và" , mà giả định là người 
đọc ai nấy cũng đều hiểu theo cái nghia "một 
vài" chứ không thể hiểu khác đi. Mà có như 
vậy, theo Cụ, thì mới đúng niêm vận theo gốc 
rễ của thể thơ Lục-Bát ! 
  Cạnh đó thì có ai làm thơ Lục-Bát mà 
không theo kiểu câu sáu câu tám nhưng vẫn 
nghe ra rõ ràng là thơ Lục-Bát không nhỉ? Thì 
ta cứ việc quay lại với Cụ Tản Đà ! 
Cụ viết như thế nào nào? 
Cụ viết : 
 "Nước trong xanh lơ lửng con cá vàng" 
"Cây Ngô cành Bích con chim Phuợng Hoàng 
nó đậu cao !" 
"Anh tiếc thân em phận gái má đào" 
"Tham đồng bạc trắng nên ghép mình vào cái 
chú Tây Đen" 
"Sợi tơ hồng ai khéo se duyên" 
"Đem tranh tố nữ treo bên tượng đồng" ! 
  Vẫn là thơ Lục-Bát đấy! Thế nhưng là 
thơ Lục-Bát khi Cụ Tản Đà viết theo kiểu vui 
đừa, hóm hỉnh! Cụ chẳng từng diễu mình, 
diễu đời, diễu người với những câu thơ nói về 
cái tính "ngông" của mình là gì? Mà số chữ 
Cụ thêm thắt vào cấu trúc của thể thơ Luc-Bát 
trong câu ở trên đâu có phải là tùy tiện? Nó 
phải như thế nào thì mới giữ được tinh thần 
của thể thơ Lục-Bát chứ đâu có phải tăng 
giảm số chữ một cách tùy tiện là đọc lên vẫn 
ra âm hưởng của thơ Lục-Bát như thế? 
 Từ đó mới xin có đôi dòng về cái vụ "thơ 
tự do"! Từ đâu mà có cái vụ "Thơ Tự Do"? 
Đề tài này nó nằm chung trong văn học của 
cả thế giới rồi, chứ chả phải chỉ có ở nước 
Việt ta, trong tiếng Việt ta! Một trong những 
chủ trương cốt lõi của nó là ở chỗ người ta 
cho rằng nếu cứ câu nệ các mặt khuôn phép 
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khi làm thơ thì cái tính "từ chương" đó nó "gò 
bó", "cản trở" óc sáng tạo của con người ta ! 
Bên ta, thoạt kỳ thủy, vào đầu thế kỷ 20, 
người ta chưa dám đường đột nhảy từ thể thơ 
"Cổ Điển" qua thể "Thơ Tự Do". Người ta chỉ 
dám bước một bước ngăn ngắn, "nhẹ nhàng" 
gọi đó là "Thơ Mới" !  
"Mới" cỡ nào? Ta cùng nhau xem lại một 
đoạn trong bài "Tình Già" của Cụ Phan Khôi, 
một người được xem như trong hàng "tiên 
phong" của ngành "thơ mới" : 
 " Hai mươi bốn năm xưa,  
một đem vừa gió lại vừa mưa  
Duới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,  
hai mái đầu xanh kề nhau than thở.  
Ôi đôi ta tình thương thì vẫn nặng,  
mà lấy nhau hẳn là không đặng;  
Ðể đến rồi tình trước phụ sau,  
chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau " 
(..... ) 
 Ai dám bảo là không có vần điệu? Ai 
dám bảo là hình thức "thơ mới" như vậy thì 
bất chấp ý niệm về vần điệu trong thơ?  
 Cả một tập "Mấy vần Thơ" của Thế Lữ, 
một tác giả nổi tiếng khác trong phong trào 
"Thơ Mới", có bài nào bất chấp vần điệu, cho 
dù cấu trúc phần lớn các bài thơ đều không 
theo thể thất ngôn, ngủ ngôn hay bất-cứ-số-
luợng-ngôn nào đi nũa? 
 Điển hình; bài "Thức giấc"  
 "Gió may đuổi giấc mơ  màng" 
"Tỉnh ra thấy bóng trăng vàng bên chăn" 
"Truớc cửa sổ, đầy sân những bóng" 
"Từng bóng đêm lay động vật vờ" 
"Qua sau hiên xào xạc mấy tờ chuối xanh" 
 
  Ai khác sao không biết, chứ còn riêng 
người viết ở đây thì sẵn sàng yêu thích những 
bài thơ kiểu "mới", kiểu "tự do" như thế! Còn 
những loại "thơ tự do" khác, ý không có, tứ 
không có, vần không có, điệu không có , thì 
xin miễn dùm cho ! 

 Có những điều người đời người ta nhìn 
vào thì người ta biết nhưng "không tiện nói 
ra", chứ còn giữa cái thực sự là sáng tạo và 
cái "không làm được hay ho như nguời khác 
nên bày đặt làm khác đi cho ra cái vẻ là sáng 
tạo" thì người am tường người ta đều biết cả ! 
 "Thơ Cũ" nó cũ kỹ quá rồi chăng? Ông 
André Chénier, nhà báo, nhà thơ có tiếng tăm 
của thế kỷ 18 bên Pháp đã từng có câu: "Sur 
des pensers nouveaux faisons des vers 
antiques "; tạm dịch " Với tư duy mới, ta 
chẳng cứ làm những câu thơ cổ kính" ! 
 Ta cứ nhắc đến các Cụ Nguyễn Du, Tản  
Đà là các vị tiền bối thuở xưa, chứ còn thiếu 
gì các nhà thơ thứ thiệt của các thế hệ cận đại 
và đương đại người ta vẫn chẳng  làm thơ 
Luc-Bát có gốc có rễ đâu vào đó đàng hoàng 
nghiêm chỉnh là gì? Các ông như Xuân Diệu, 
Huy Cận, dân "Tây Học" cả, mà chẳng là 
"mới" à? Ông Huy Cận ông ấy làm thơ Lục-
Bát ra sao nhỉ? Ông ấy làm như thế này: 
  
Thu rừng 
Bỗng dưng buồn bã không gian, 
Mây bay lũng thấp giăng màn âm u. 
Nai cao gót lẫn trong mù 
Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về. 
Sắc trời trôi nhạt dưới khe, 
Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng. 
 
Sầu thu lên vút, song song 
Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu. 
Non xanh ngây cả buồn chiều, 
Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia... 
 Ấy là thơ Lục-Bát loại "thứ thiệt"! Còn 
loại không "đúng điệu" để đọc và thưởng thức 
cho ra thơ "Lục-Bát" thì có lẽ nên cải danh cho 
nó để tránh lẫn lộn thứ thiệt với thứ giả hiệu! Có 
lẽ nên gọi đó là "Thơ Rửa Bát"! 

 Thanh Trang 
Nam Cali , Thu 2011 
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LLEETT  MMEE  GGOO  
 

When I come to the end of the road 
And the sun has set for me 

I want no rites in a gloom filled room 
Why cry for a soul set free? 

Miss me a little, but not for long 
And not with your head bowed low 
Remember the love that once we 

shared 
Miss me, but let me go. 

For this is a journey we all must take 
And each must go alone. 

It's all part of the master plan 
A step on the road to home. 

When you are lonely and sick at heart 
Go the friends we know. 

Laugh at all the things we used to do 
Miss me, but let me go. 

* 
When I am dead my dearest 

Sing no sad songs for me 
Plant thou no roses at my head 

Nor shady cypress tree 
Be the green grass above me 

With showers and dewdrops wet 
And if thou wilt remember 

And if thou wilt, forget. 
I shall not see the shadows, 

I shall not fear the rain; 
I shall not hear the nightingale 

Sing on as if in pain; 
And dreaming through the twilight 

That doth not rise nor set, 
Haply I may remember, 
And haply may forget. 

 

Christina George Rossetti 
(1830-1894) 

 

ĐĐỂỂ  TTÔÔII  RRAA  ĐĐII  
 

Khi tôi tới cuối đường đời  
Vầng dương theo lặn cuối trời xa xôi 

Đừng bày nghi lễ cho tôi 
Đầy phòng sầu muộn thêm khơi não nề 

Hồn tôi thanh thản, khóc chi? 
Nhớ tôi thoáng chốc, chớ hề nhớ lâu 

Không cần cúi thấp mái đầu 
Nhớ yêu thương lúc cùng nhau cận kề 

Nhớ tôi nhưng để tôi đi. 
Đoạn đường ai cũng phải về trước sau 

Du hành đơn độc tránh đâu. 
Trò chơi tạo hóa nhiệm màu lạ chi 

Bước đầu trên nẻo thác về. 
Khi người cô độc và tê tái lòng 
Hãy tìm họp bạn tương đồng. 

Cười như xưa lúc mình cùng đùa vui 
Nhớ tôi hãy cứ nhớ thôi 

Để tôi đi nhé, thảnh thơi trên đường. 
* 

Khi tôi chết, hỡi người thương, 
Xin đừng hát khúc sầu vương não nùng 

Mộ tôi hồng thắm đừng trồng 
Chẳng cần bóng bách, bóng tùng 

buông lơi 
Hãy giăng cỏ mượt xanh tươi 

Đón mưa gieo hạt, hứng trời mù sương 
Tùy người hé nụ nhớ thương 

Hoặc theo cánh gió xuôi vườn lãng quên. 
Tôi nào thấy bóng tối đen, 

Nào còn cảm nhận êm đềm mưa rơi; 
Nào nghe chim hót tuyệt vời 

Họa mi dường đã rối bời đau thương; 
Tôi mơ qua ánh vừng dương 

Đâu còn mọc, lặn cuối đường chân mây 
Đôi khi nỗi nhớ dâng đầy 

Đôi khi quên lãng lòng đây lạnh lùng. 
 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(chuyển ngữ) 
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Christina George Rossetti 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christina George Rossetti (1830 - 1894) 
sinh ở London, là nữ thi sĩ Anh gốc Ý, con 
út trong một gia đình có 4 người con. Bố là 
một nhà thơ nhà phê bình, học giả người Ý 
di cư sang Anh năm 1824. 
     Christina Rossetti biết làm thơ từ năm 
12 tuổi. Ngoài thơ trữ tình, lãng mạn bà còn 
làm thơ cho thiếu nhi và viết truyện.  
     Christina Rossetti mất vì bệnh ung thư 
ngày 29 tháng 12 năm 1894 và được mai 
táng tại nghĩa trang Highgate rất nổi tiếng ở 
London. Đầu thế kỷ XX với sự phát triển 
mạnh mẽ của chủ nghĩa hiện đại, người đời 
hầu như lãng quên thơ của bà và đến thập 
kỷ 70, thế kỷ XX, sự nổi tiếng của thơ bà 
mới quay trở lại. Hiện tại, các nhà phê bình 
văn học gọi Christina Rossetti là một 
gương mặt tiêu biểu của thơ ca Anh thời 
đại Victoria.  
Thơ tình của Christina nói nhiều đến sự 
phù du của những khoái lạc tình yêu, về 
sức mạnh của tình yêu và sự thiếu hoàn 
hảo của nó, cuộc đời là sự hướng tới 
những đỉnh cao của tinh thần còn cái chết 
là sự tĩnh lặng, là sự biến dạng và hợp nhất 
với cái Vĩnh hằng. Thơ của bà giàu hình 
tượng và có một vẻ tự nhiên của ngôn ngữ 
thơ ca. 

________________      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hay lieân laïc:  NGOÂ TAÈNG GIAO 

<giaongo@msn.com>   
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BEÄNH VÌ NHÔÙ! 
------------- 

Voõ Thò Truùc Giang 
 

- Biết anh bệnh, phải uống thuốc, mà 
hễ mỗi khi anh kể chuyện lại không 
thông cảm, không chia sẻ với anh, chỉ 
trách cứ, nào là khi em cần anh không có 
mặt cạnh bên... Thương anh mà cứ như 
vậy hoài. Tại sao? 

Đọc thư Quá Khứ, nghe thấy giọng anh 
không vui, biết anh đang giận, Tình liền 
viết trả lời anh: 

-....chỉ vì em nhớ anh quá thôi mà! Quá 
Khứ đang bệnh, Tình nhớ anh quá cũng 
đang bệnh đó!  

Chẳng ai chịu chia sẻ cho ai, hai kẻ của 
quá khứ nhớ nhau nên bệnh, bỗng hiện về 
đòi nợ. Nợ tình.  

oo0oo 
 

 Sáng thứ bảy Tình thức dậy thật sớm, 
nàng tính tắm gội sạch sẽ chuẩn bị vào 
bệnh viện ở Notaufnahme, khu cấp cứu. 
Sau một giấc ngủ thơm, nhờ tối nào trước 
khi đi ngủ nàng có thói quen đi dạo, tập thể 
dục dưỡng sinh chút ngoài sân rồi mới vào 
ngủ, giấc ngủ đến dễ dàng. Trăng về đêm 
cao vàng vọt, sống trên đồi cao có cảm 
tưởng như có thể hái được trăng, sao. Nghe 
ngàn Thông vi vu trò chuyện. 

Tuần qua, Tình phát giác mình có 
bệnh, người mệt hơn bình thường, thấy 
trong nước tiểu của mình có máu. Nàng lo 
vu vơ, nghĩ đến u ác tính đang ăn mòn cơ 
thể mình. Có khi nào vào bệnh viện bác sĩ 
khám và báo cho mình biết, mình chỉ còn 
vài năm để sống thì sao nhỉ? Ừ thì chắc là 

mình sẽ hối hả sống. Sống hết mình. Yêu 
hết mình. Sống thả cửa, không hỗ thẹn. 
Không giấu giếm. Ở đời, có căn bệnh nào 
tên là bệnh-vì-nhớ không nhỉ? 

Tuân chồng nàng hỏi: "Lạ, tại sao Tình 
không đi bác sĩ ngay tuần qua nhỉ, đợi đến 
hôm nay mới đi, cuối tuần có bác sĩ trực 
không? Em đã xin giờ hẹn xin làm ba cái 
Krebs Vorsorgeuntersuchungen chưa?". 
Tình trả lời "Chưa, em chưa". Tuân la lên 
"Trời ơi sống bên này có bảo hiểm lo hết, 
sao không chịu đi đi, anh không thể hiểu, 
có muốn anh chở đi không?"- Thôi, em tự 
lo được.  

oo0oo 
 

 Ngồi xe lửa xuống phố, lơ đễnh ngắm 
cảnh bên đường cũng là cái thú. Con Phố 
bỏ lại sau lưng. Giòng sông cũng mất hút, 
đến những ngôi nhà cũng vùn vụt rớt lại sau 
lưng. Tất cả lao theo về phía trước. Giống 
như lao vào tương lai sắp tới. Quá Khứ rớt 
lại sau lưng. Những chùm cây lá vàng rực 
thật đẹp, lá thu vàng bay tung theo gió. 
Ngắm những con đường sắt của xe lửa, tai 
nghe tiếng rầm rập của bánh xe nghiền nát 
trên con đường sắt như giận dữ. 

Xe dừng lại ở một trạm, vài vị khách 
ăn mặc lịch sự, kéo nhau lên xe điện. Một 
bà ngồi ghế cạnh, các ông bà cùng nhóm, 
ngồi hàng ghế đối diện. Họ trò chuyện với 
nhau cười ròn rã. Vãnh tai nghe lóm biết họ 
kể về chuyến "Kaffeefahrt"(chuyến đi chơi 
được Café free) của họ, khiến Tình nhớ lại 
chuyến đi bus Kaffeefahrt của mình cách 
nay gần chục năm trước. 

Kaffeefahrt là gì? Là mình du lịch bằng 
bus, trả tiền rất rẻ mà còn được bao bữa ăn 
trưa (dĩ nhiên chẳng sang trọng gì), và du 
thuyền trên Mosel. Ông già, bà cả Đức 
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thích lắm, được du ngoạn chung, ngược lại 
xe bắt dừng đâu thì mình phải đi theo đó.  

Thí dụ: Trên xe có chàng hướng dẫn, 
miệnh leo lẻo quảng cáo mặt hàng này đến 
mặt hàng nọ, xe đi được hơn 2 tiếng rưỡi, 
thì xe đổ vào nhà hàng ven đường. Bà con 
bị lùa vào quán, ai nấy tìm chỗ ngồi, đâu đó 
thì được dọn ra đồ ăn trưa. Nói chung đây 
là loại lừa khách hàng nhất là người già 
Đức, nghề nghiệp. Qua đó họ bị mờ mắt vì 
quảng cáo và móc túi bỏ tiền mua những 
thứ chẳng có phẩm chất gì. 

 Có cặp vợ chồng kia, bà vợ nắm tay 
chồng buồn bã kể - Chồng tôi bị bệnh ung 
thư giai đoạn cuối, bác sĩ đã bó tay rồi - 
Tức thì chàng hướng dẫn viên nói: 

- Vậy bà đưa ông nhà đi chơi chuyến 
này là đúng thời điểm quá. Loại thuốc nấu 
bằng táo, nước trái cây này là thuốc tiên 
chống bệnh ung thư. Bà nên bảo vệ hạnh 
phúc của bà là kéo dài mạng sống của ông 
nhà. Tôi biết có những cặp vợ chồng suốt 
đời tằn tiện để dành nhưng phút cuối thì bỏ 
lại hết ra đi, chẳng hưởng gì về cuộc đời. 
Bà chỉ cần bỏ 800 Ơ-rô mua loạt thuốc tiên 
này, sau vài tuần bà sẽ thấy ông dần khỏe 
lại quên hẳn căn bệnh của mình. Bà nên 
tặng cho chính bà món-quà-hạnh-phúc: là 
tặng cho ông Sức Khỏe. 

Bà vợ đang rưng rưng nước mắt, mắt 
sáng lên nguồn hy vọng, nắm chặt tay 
chồng. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau. 
Chàng bán dạo quảng cáo quá tài tình, đánh 
trúng tim đen của người đang rơi vào đáy 
tuyệt vọng. Bà đâu tiếc gì có 800 Euro nếu 
mà nó cứu được mạng chồng mình. Bà 
chạy lên quầy mua ngay hộp thuốc tiên cho 
ông. Hồ hởi niềm hy vọng và tràn đầy tạ ơn 
Thượng Đế. 

Trên xe bus, chuyến về, Tình ngồi sát 
bên ngần ngại hỏi - Bà có hối hận vì đã lỡ  

mua thuốc mắc tiền mà chưa thử và không 
biết hiệu quả của thuốc ra sao không? Bà 
con mắt khóc đỏ hoe "Giờ thì tôi hối hận 
quá nhưng lỡ mua rồi, tiền trao cháo múc 
làm sao lấy lại!". Ông chồng nén tiếng thở 
dài ngó mông lung ra cửa sổ. Xe lao đi.  

 
oo0oo 

 
 Ngồi phòng chờ đợi của bệnh viện sáng 
thứ bảy, sao mà nhiều bệnh nhân đi khám 
vào cuối tuần thế nhỉ? Những người chạy 
vào bệnh viện khu cấp cứu cuối tuần là 
bệnh khẩn họ sợ mầm u độc sẽ tấn công, sẽ 
rút ngắn ngày còn sống bình an của họ trên 
dương trần. Họ mong được kéo dài sự sống. 
Thời gian không cho phép chờ đến thứ hai 
tuần sau, hoặc giả xin giờ hẹn ở phòng 
mạch lâu lắc. Trường hợp của Tình cũng 
vậy, đau cứng bụng dưới và nước tiểu có 
máu cả tuần qua dai dẳng, Tình sợ. Đã từng 
nói chả sợ chết, nay lại cầu kéo dài sự Sống 
thêm ra. 

Sau hai tiếng cũng đến phiên mình, 
Tình đi theo sau lưng ông bác sĩ Urologer. 
Ông lịch thiệp bảo Tình nằm lên giường, 
vui vẻ hỏi chuyện, tay dùng máy rà 
Untraschall rọi thận, rọi bụng dưới của 
bệnh nhân. Miệng không ngưng giải thích 
về kết quả cuộc khám nghiệm nước tiểu thì 
rõ ràng là Tình bị viêm bọng đái. Tình nhìn 
ông hỏi "Ông chắc chắn là tôi không có 
mang u nhọt độc chứ?" Ông vỗ vai nàng 
trấn an "Chắc chắn là không, bà chỉ uống 
thuốc kháng sinh, sau một tuần sẽ khỏi - 
Sau 5 ngày bà quay lại khám nhé" - Ghi toa 
mua thuốc xong, Tình cảm ơn và ra bến xe 
chờ quay về.  

oo0oo 
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An tâm là mình chưa tới số chết. Dạo qua 
Phố ngày thứ bảy, dập dìu người đi mua 
sắm, đèn và nhạc giáng sinh bắt đầu trổi lên 
ở góc Phố, nàng thấy vui vui, giúp nàng xa 
rời Quá Khứ. Cầm toa ghé vào nhà thuốc. 
Nàng cầm hộp Antibiotikum "Cefuroxim 
500mg" trong tay. Lòng reo lên "Ah thuốc 
tiên đây rồi". 

Ngồi trên xe lửa, xe lại lao ngược về 
vùng quá khứ khi sáng đã đi qua, rời Phố Thị, 
những ngôi nhà hiện ra dọc đường, rồi Giòng 
Sông của quá khứ hiện về, lại con Phố ban 
sáng đây rồi. Thì ra quá khứ đâu đã mất. 
Bỗng Tình sợ sệt đối diện với Quá Khứ dấu 
yêu xưa làm hiện tại đời mình bấp bênh. 

Điện thoại di động reo, Tình cầm lên 
nghe, tiếng của Tuân, chồng hỏi han "Sao 

em tới đâu rồi, bác sĩ bảo sao, anh sắp ra 
gare đón em đó". "Lát nữa về em kể cho 
nghe, em bình an..." 

Lần nào Tình đang suy tư về Quá Khứ, 
bị quá khứ lôi kéo hụt hẫng thì Tuân xuất 
hiện, hỏi han ân cần chăm sóc. Nàng nghẹn 
ngào, nghĩ: 

- Em có ghé tiệm thuốc tính mua loại 
thuốc chữa-bệnh-vì-nhớ. Nhớ Quá Khứ quá 
nên em trở bệnh, nhưng ở đời con người 
chưa chế ra loại thuốc tiên này. Em chưa 
biết tìm mua ở đâu loại thuốc giúp cho em 
quên được Quá Khứ. 

 

Voõ thò Truùc Giang - Luùa 9 
Sonntag 06.Nov 2011 

 



 

NGHEÄ THUAÄT TRONG 
THÔ VAØ NHIEÁP AÛNH 

----------- 

Tröông Anh Thuïy 
 

 Có thể tôi sẽ làm cho một số người 
"shock" về cái tựa đặt cho bài này. Thơ và 
nhiếp ảnh dù cùng là nghệ thuật song là 
hai bộ môn khác hẳn nhau thì tại sao tôi 
dám để chúng bên cạnh nhau, hoặc giả lại 
còn liều lĩnh đem so sánh với nhau?  Vì thế 
tôi phải xin nói trước, đây là một vài nhận 
định tản mạn của tôi, nó rất chủ quan, rất 
cá nhân... do tôi gốc gác từ làm thơ, viết 
văn, vẽ rồi mới đến nhiếp ảnh, tôi thấy có 
nhiều cái trùng hợp nên mạn phép đem ra 
mổ xẻ... cho vui ngày ra trường!* 
 

Bố cục 
Trong nhiếp ảnh, bố cục quan trọng thế 

nào thì trong một bài thơ cũng quan trọng như 
vậy.  Một bài thơ phải có bố cục chặt chẽ, 
phải nêu bật được cái thông điệp mình muốn 
gửi gấm...  Người đọc rất sợ các bài thơ gồm 
một mớ chữ ghép lại với nhau, bóng bẩy, kêu 
bôm bốp mà rỗng tuếch...  Đọc xong toàn bài 
người đọc vẫn chẳng hiểu "người thơ" muốn 
nói cái gì!  Thơ Đường luật có mở, có đóng, 
có luật bằng trắc, có các chữ, các “vế” đối 
nhau chan chát. Thơ mới, thơ tự do tuy không 
có luật như vậy nhưng cũng không thể lấy cớ 
gì để mà cứ lan man không nêu được cái ý 
chính của bài. 

Trong nhiếp ảnh có "phá bố cục."  Trong 
thơ cũng cho phép nhà thơ "phá bố cục, phá 
cách."  Nhưng được "xổ lồng" đừng tưởng là 
đã dễ.  Một khi nhiếp ảnh không còn dựa vào 
"the rule of third" (không để vật chính nằm ở 
giữa tấm ảnh mà để ở 1/3 tấm ảnh), thơ không 

còn theo luật 6/8, thất ngôn bát cú, tứ tuyệt..., 
không phải gieo vần bằng trắc, niêm vận...   
thì nó (nhiếp ảnh và thơ) không còn "nơi 
nương tựa" mà chỉ còn trần trụi cái “đẹp” độc 
đáo (nếu có) của tác phẩm mà thôi.  

 
Nghệ thuật 
Một bức ảnh chụp một đám đông người 

biểu tình, một nhóm người đi dưới rặng cây 
hoa anh đào, một đám cưới... thường bị liệt 
vào loại ảnh hiện thực, phóng sự hay lưu 
niệm chứ chưa chắc đã được coi là đạt nghệ 
thuật, trừ khi ống kính soi rọi được vào bốn 
con mắt của cô dâu chú rể nhìn nhau cách nào 
đó, khiến người ta đọc được sâu trong tâm 
hồn họ nói lên sự yêu đương, gửi gấm, tin 
cậy...  Hay trong đám biểu tình, chụp được 
các cánh tay gân guốc giơ lên, các cần cổ 
cuồn cuộn những mạch máu sục xôi, những 
chiếc miệng hô khẩu hiệu “ngoác” ra hết cỡ...  
biểu dương sự phẫn nộ của người trong cuộc. 

Một bức ảnh bị coi là tầm thường, thiếu 
vắng nghệ thuật không phải tại người chụp 
một vật tầm thường mà do cái bố cục tầm 
thường, kỹ thuật tầm thường, dưới ánh sáng 
phẳng tầm thường...   Thơ cũng vậy, tả chân 
với những lời lẽ nôm na thì người ta gọi là vè 
hay còn gọi giễu là "thơ con cóc."  Một bài 
thơ gồm toàn sáo ngữ, ước lệ (cliché) là bài 
thơ thất bại.  Một bài thơ hay nhiều khi chỉ 
cần một chữ, một câu "đắc địa" là bài thơ 
được người ta nhớ mãi.  

Nhiếp ảnh chỉ là một công cụ.  Tự thân 
nó chẳng hay mà cũng chẳng dở.  Nó chỉ như 
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một cái ngòi bút: ở trong tay người nhà buôn 
thì nó được dùng để tính sổ thu, chi, nhưng vào 
tay Hồ Dzếnh, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du...  
thì chúng ta có những áng thơ để đời.  Cái ngòi 
bút tự nó không làm nên bài thơ hay cuốn tiểu 
thuyết, nó tuỳ thuộc hoàn toàn vào bàn tay tài 
ba hay góc nhìn của người sử dụng nó.  

Cái máy ảnh cũng vậy.  Xưa người ta 
dùng nó để chụp làm sao cho người trong 
hình có đủ 10 ngón tay xoè ra để tạo ra những 
bức chân dung không thiếu sót cái gì.  Song 
đó có phải là nghệ thuật không? 

 
Sáng tạo 
Thơ, văn cũng như nhiếp ảnh cần có sự 

khai phá, sáng tạo.  Cần có cặp mắt thần kỳ 
của người nghệ sĩ khi nhìn sự vật ở một góc 
độ mà không ai nhìn thấy, nắm bắt được cái 
ánh sáng, cái linh hồn của sự vật mà không ai 
nhận ra.  

Người xem ảnh phải sững sờ trước một 
tác phẩm nhiếp ảnh có sáng tạo.  Người đọc 
phải ngậm ngùi, cảm xúc trước một bài thơ có 
nét khai phá đột xuất.  Biết bao nhiêu bản 
nhạc đã được các nhạc sĩ sáng tác từ một bài 
thơ, nhưng chúng ta (các nhiếp ảnh gia) có 
ngờ đâu, có nhiều bài thơ, áng văn đã được 
sáng tác từ một tấm ảnh nghệ thuật.  Thế mà 
bất công thay!  Nhạc sĩ bao giờ cũng ghi tên 
nhà thơ (trừ nhạc sĩ Phạm Duy trong vài 
trường hợp), nhưng hỏi có mấy ai đã ghi tên 
nhà nhiếp ảnh?  Họ (nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ) cứ 
làm như mình đang đứng trước cảnh thực mà 
tả khơi khơi ra vậy! 
 Người ta kể vào khoảng Thế chiến thứ 
nhất, Jean Cocteau, lúc bấy giờ là một anh 
thanh niên khoảng 19 tuổi, có lần đi theo đạo 
diễn ballet người Nga, Sergei Diaghilev, nói 
lép nhép về những ý tưởng văn học nghệ 
thuật của mình.  Tức thì sau một lúc 
Diaghilev quay lại và nói:  "Jeune homme, 
étonne-moi!" ("Này cậu, hãy làm cho tôi sửng 
sốt!")  Ngụ ý là lép bép về nghệ thuật không 

phải là nghệ thuật.  Nghệ thuật là «làm ra»--
làm ra cái gì để cho người khác phải sửng sốt, 
phải chú ý.  Như cái bụng toang hoác của bức 
hình máy bay do anh Trần Quốc Sĩ chụp năm 
ngoái, hay 

 

 
 
gần đây nhất, bộ ảnh dự án thi ra trường của 
chị Lâm Hường, ghi hình các «patterns» của 
các vật tầm thường mà ai trong chúng ta hàng 
ngày cũng chỉ «nhìn» mà không «thấy»... 
 

 
 
Các tác giả ấy đã làm một chuyện thật bất 

ngờ, không ai nghĩ tới. Gặp các tấm hình như 
vậy, người xem bắt buộc phải khựng lại, chiêm 
ngưỡng, chú ý hơn nữa để nghiên cứu trong 
chi tiết xem tác giả của nó chụp như thế nào. 

Thơ cũng như ảnh phải gây được ấn 
tượng cho người xem, người đọc.  Phải động 
não những kẻ thờ ơ với nghệ thuật hay có 
thành kiến với vật tầm thường, việc tầm 
thường, tác giả tầm thường! Có lần tôi đã đứng 
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thật lâu trước một bức ảnh chụp một cánh cửa 
cũ tróc sơn, gỗ đã mục, sứt mẻ nhiều chỗ.  Cái 
ổ khóa han rỉ, chất xét dầy lên không còn thấy 
rõ dấu vết của cái đinh vít.  Tôi nghĩ giá mà có 
chìa khóa thì cũng không còn mở được nữa.  
Cánh cửa hẳn đã gây ấn tượng mạnh nơi người 
xem.  Đằng sau cái cánh cửa của thời gian kia, 
người ta có thể làm được cả chục bài thơ, 
tưởng tượng được hàng chục câu chuyện ly kỳ.  

 
Đẹp là giản đơn 
Một câu ví von sau đây không biết ở đâu 

ra mà tôi thấy thật là chí lý: «Bài diễn văn 
ngắn là bài diễn văn hay, cũng như cái ‘mini-
skirt’ vậy!» 

 Cũng thế, có một bài thơ do nhà thơ 
Nguyễn Chí Thiện kể lại đã gây âm hưởng 
trong tôi thật lâu, rằng ở bên Tầu có anh hàng 
thịt nọ khóc mẹ bằng mấy câu thơ như sau:  
        Kêu một tiếng 

Khóc một tiếng 
Tiếng của con thân thương là thế 
mà sao mẹ chẳng trả lời! 
 

       Nhà văn Nguyên Hồng, theo Xuân Vũ kể 
lại, nói: "Khi tôi viết, tôi cắt thịt da tôi để trên 
giấy."  Còn nhà văn Xuân Vũ thì nói: "Cắt 
câu văn nó như cắt ruột vậy." (Xuân Vũ, 
Những Bậc Thầy Của Tôi, Tổ Hợp XB Miền 
Đông Hoa Kỳ, 1998, trang 208)  Tôi đoan 
chắc rằng với các nhiếp ảnh gia cũng không 
khác.  Vậy mà đã có nhiều bức hình bị chính 
tác giả của nó cắt đến tàn bạo!  Một bông sen 
bị cắt bỏ gần một nửa, chỉ để lại có cái nhụy 
với mấy cánh hoa rụng tơi tả; hình kiến trúc 
chỉ thấy một khúc cái mái cong; một khuôn 
mặt phụ nữ đẹp bị cắt mất chỏm đầu, bờ vai 
còn lại một nửa khuôn mặt với đôi mắt buồn 
thăm thẳm... 

 
Các bức ảnh của họ sau khi được 

"cropped," phải công nhận là đẹp hẳn ra, 
mạnh hẳn lên, làm nổi bật được chủ đề của 

bức hình.  Tôi thật khâm phục các nhiếp ảnh 
gia can đảm đó, dám cắt da thịt mình! 

Trong một bức ảnh không nên có cái 
gì thừa, cái gì thừa chỉ làm chia trí người 
xem, người thưởng ngoạn.  Trong quyển 
Lão Tử Tinh Hoa của học giả Thu Giang 
Nguyễn Duy Cần có đoạn nói về sự giản 
dị của ngôn ngữ, nơi trang 190, như sau: 
"Thi văn cũng như hội hoạ thượng thặng 
của Đông Phương quí sự giản dị, cô 
đọng và hàm súc, nhất là hết sức khêu 
gợi với những hình ảnh lung linh, với 
những câu văn 'không lời' (vô ngôn), dài 
ngắn bất thường.  Phải biết 'đắc ý nhi 
vọng ngôn' thì mới thưởng thức được 
nghệ phẩm của Đông phương, như Trang 
Tử đã nói." 

Ở trang 185 trước đó, học giả họ Nguyễn 
còn mạnh dạn hơn khi ông nói về cái "thiếu" 
trong văn chương, nghệ thuật như sau: 

"Phàm cái gì 'thiếu' cũng hay hơn 'đủ', 
lại càng hay hơn 'thừa' (nhấn mạnh của người 
viết bài này).  Trong văn chương nghệ thuật, hễ 
bớt lời là thêm mạnh cho ý...  Ý mà rườm rà sẽ 
làm bớt sự khêu gợi và lòng hứng thú: 'Tổn chi 
nhi ích, ích chi nhi tổn' (bớt là thêm, thêm là 
bớt).  Không nói, nhưng nếu cần phải nói, thì 
chỉ nên nói nửa lời." 

Tôi ít nhiều tâm đắc với lối suy nghĩ cuả 
học giả Nguyễn Duy Cần nên đã từng làm nhiều 
bài thơ cực ngắn.  Xin ghi lại vài thí dụ:  

 Lộc Xuân 
 Ồ bình minh! 
 Cành pha lê rạn nứt 
 một chồi non. 
 
 Tàn Thu 
 Lá đuổi nhau 
 vào ngõ cụt 
 vần mây cao. 
  Con tằm 
 Trên né rơm óng ả 
 con tằm chín nhả tơ 
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 Vàng ong tia nắng hạ. 
 

  Chuồn chuồn 
 Lơ lửng dưới cành tre 
 bay đứng con chuồn ớt 
 Đỏ au nắng trưa hè 
 

  Lá rụng 
 Chiếc lá rụng  
 trên mặt ao 
 tan vỡ cả trăng sao! 
 

       Tôi làm thơ kiệm lời như vậy mà tôi chụp 
ảnh lại không phải vậy!  

Thày hiệu trưởng Đỗ Lệnh Dũng chẳng 
đã từng nhắc nhở học sinh suốt năm học rằng 
"simplicity is beauty" đó sao?  Tôi nhớ như in 
đấy, nhưng khi áp dụng sao mà nó khó thế!  
Hôm sửa soạn dự án thi ra trường, anh Phạm 
Xuân Đại, “mentor” của lớp 3, bảo tôi "crop" 
bớt một cái lá, tôi giẫy nảy: "Ý tội quá anh ơi! 
Công tôi làm photoshop, sửa mãi cái lá 'tiền 
cảnh' này mới được rõ như thế mà anh bắt cắt 
thì 'đau' lắm!"  Anh Đại lắc đầu, cười hiền... !  

 
Để khép lại bài này tôi tự hứa (lại hứa!) 

luôn luôn phải nhắc mình, và cũng là để chia 
sẻ với các bạn đồng khóa, đồng môn một kinh 
nghiệm sau ba năm học tại VNPS rằng: "Làm 
nghệ thuật mà không chịu 'đau' thì không có 
nghệ thuật./." 

______________ 
 
Ngày mãn khóa/Ra trường của hội 

Nhiếp Ảnh VN vùng Hoa Thịnh Đốn. 
TRƯƠNG ANH THỤY 
 
 
 
 

 

Xin Cho Tôi 
 

Xin cho tôi trái tim còn nguyên vẹn 

của thương yêu và nhân ái chan hòa 

Để tôi thấy trời xanh còn mây trắng 

và mặt trời luôn là nắng đẹp tươi 

 

Xin cho tôi đôi bàn tay rộng mở 

của vòng ôm độ lượng và can trường 

Để tôi thấy cuộc đời là che chở 

Người với người mãi mãi sống yêu thương 

 

Xin cho tôi đôi môi cười rạng rỡ 

Để  u buồn tôi được xóa tan đi 

Để tôi thấy mình như là hoa nở 

và mỗi người là một vị  thần tiên 

 

Xin cho tôi nụ hôn yêu thánh thiện 

của người yêu tôi chẳng  gặp bao giờ 

Để tôi thấy tình yêu là bất diệt 

và thời gian vô tận của đam mê 

 

Xin cho tôi đôi mắt buồn không nói 

của ngôn từ lặng lẽ tiếng yêu đương 

Để tôi trói hồn tôi vào trong ấy 

và theo người về mãi với quê hương 

 

Cung Thị Lan 
(Maryland) 

 

 



 

 

Thu Höùng Baøi 1 cuûa Ñoã Phuû   

vaø caùc baûn dòch 
 

Söu khaûo cuûa Phaïm Troïng Leä 
 

rong tám bài “Thu 
Hứng” của nhà thơ 

Trung Hoa đời Ðường Ðỗ 
Phủ thì bài thứ nhất được 
nhiều người để ý và dịch. 
Theo giáo sư Trần Trọng San 
(dẫn bên dưới) Ðỗ Phủ phiên 
âm Tu Fu theo Wade-Giles, 
Du Fu theo pinyin, sinh năm 
712, người tỉnh Thiểm Tây, 
sinh vào đời Ðường Huyền 
Tông, tự là Tử Mỹ, lên chín 
tuổi đã viết đại tự theo bút 
pháp của Ngu Thế Nam thời 
Sơ Ðường; năm 14 tuổi đã được các nhà làm 
thơ yêu chuộng. Lúc thiếu thời, Ðỗ Phủ 
thường đi chơi các vùng. Năm 766 ông đến 
Quỳ Châu (K’uei-chou, Kuizhou), thuộc Tứ 
Xuyên, là nơi có nhiều cổ tích danh tiếng như 
Bạch Ðế thành xây từ thế kỷ thứ 1 sau tây 
lịch, kế bên sông Dương tử (Yangtze River) 
khi con sông chảy vào Vu giáp (Witch Gorge) 
bên dưới Vu sơn (Witch mountain). 
 Tám bài Thu Hứng làm trong thời kỳ này 
năm 766 khi ông ở Quỳ châu được hai năm 
(trong bài thơ số 1, có câu “tùng cúc lưỡng 
khai”=khóm cúc nở hoa lần thứ hai). Sau khi 
ở Quỳ châu, ông xuống Hồ Nam. Và bốn năm 
sau khi viết tám bài Thu Hứng, ông mất năm 
770. Khi ông còn sống, thơ ông ít được người 
đương thời hâm mộ như thơ Lý Bạch. Nhưng  
 

ông là một nhà thơ đại tài, lời thơ thành thật, 
ý tả thực; có thể coi ông là nhà 
thơ của phái nghệ thuật vị nhân 
sinh. Ông là bạn của Lý Bạch. 
Nhưng trong  
khi Lý Bạch phóng khoáng, tìm 
cái đẹp, Ðỗ Phủ luôn luôn tả 
cảnh đời khốn khó loạn lạc và 
muốn đem tài giúp đời. Thơ Ðỗ 
Phủ nhiều công phu, xứng đáng 
để đời sau ngâm vịnh, trong đó 
có thi hào Nguyễn Du của Việt 
Nam. Trong những bài dịch 
sang thơ Việt, bài của Phan 
Huy Vịnh là bài dịch sớm nhất 

(cũng có sách chép là của Nguyễn Công Trứ) 
là nổi bật hơn cả.  
 
A. Bản Hán Việt 
 
Thu Hứng bát thủ--Kỳ nhất 
Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm 
Vu sơn Vu giáp khí tiêu sâm. 
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng, 
Tái thượng phong vân tiếp địa âm. 
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, 
Cô chu nhất hệ cố viên tâm. 
Hàn y xứ xứ thôi đao xích, 
Bạch Ðế thành cao cấp mộ châm. 
Ðỗ Phủ (766) 
Nghĩa: 
Tám bài Cảm Hứng Mùa Thu—bài 1 
Móc trắng như ngọc rơi tơi tả xuống rừng cây 
phong. 

T 
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Tại Vu sơn, Vu giáp, hơi tỏa mờ mờ. 
Trên sông, sóng hòa lẫn với những tia nước 
bắn vọt lên trời. 
Gió mây trên ải nối liền với bóng tối dưới đất. 
Khóm cúc nở hoa lần thứ hai, khiến tuôn rơi 
những hạt lệ ngày trước 
Con thuyền lẻ loi buộc chặt tấm lòng nhớ nơi 
vườn cũ. 
Khắp nơi đã giục giã dao thước may áo chống lạnh. 
Trên thành Bạch-Ðế cao, tiếng chày chiều 
vang lên vội vã. 
 
Ghi chú: 
-Vu sơn , Vu giáp: tên núi và tên ải (« kẽm » 
theo Chi Ðiền), ở huyện Vu sơn, tỉnh Tứ 
Xuyên. 
-Bạch Ðế thành: Baidicheng (White Emperor 
City) was a fortress at Kuizhou, west of the 
Three Gorges ở phía Ðông Nam  huyện 
Phụng Tiết. 
-châm: cái chày để đập lên quần áo khi giặt. 
-Cố viên: vườn cũ, ý nói quê cũ. 
-Ðao thước: bây giờ là kéo để cắt và thước đo 
vải.  The beating of cloth on stones was part 
of the preparation of winter clothes.  
[Watson, B. (2002) The Selected Poems of 
Du Fu. New York: The Columbia University 
Press, p. 126.]  
 
Nhận xét của Greg Whincup 
-câu thứ ba : « Giang gian ba lãng kiêm thiên 
dũng »--trong sông sóng hòa với những tia nước 
bắn vọt lên trời; và câu thứ 4  « tái thượng 
phong vân tiếp địa âm »--gió mây trên ải nối 
liền với bóng tối dưới đất) — hai câu thơ 
chuyển như sóng và gió tại ải. 
-Khi Ðỗ Phủ viết bài này thì ông đã ở gần Vu 
sơn Vu giáp hai năm: hoa cúc nở hai lần. 
-Hai câu 3 và 4 ; 5 và 6 đối nhau (hoa cúc nở rộ 
với thuyền buộc chặt lòng nhớ quê cũ) 
-Hai câu cuối giọng thơ chuyển nhanh. Chúng 
ta có cảm tưởng cuộc đời cứ trôi đều, bỏ mặc 
nhà thơ lại phía sau. 

-Người ta hay đập lụa hay vải thô cho mềm đi 
để may quần áo mùa đông, bằng cách đập 
chày gỗ trên tảng đá. Trong chữ « châm » có 
chữ « thạch » (đá). 
 
B. Sáu Bản Dịch  Sang thơ Việt 
 
1a. -Bản dịch của Phan Huy Vịnh 
(in lại trong Trần Trọng San, p. 303, sách dẫn 
bên dưới).  Có bản ghi là do Nguyễn Công Trứ * 
dịch  
 Lác đác rừng phong hạt móc sa, 
Ngàn lau hiu hắt khí thu mờ. 
Lưng trời sóng gợn lòng sông thẳm, 
Mặt đất mây đùn cửa ải xa. 
Khóm cúc tuôn rơi giòng lệ cũ, 
Con thuyền buộc chặt mối tình nhà. 
Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước, 
Thành quách dồn châm, bóng ác tà. 
 
1b. *Bản dịch của Nguyễn Công Trứ: 
(Chữ in đậm là những chữ khác bản PHV) 
 Lác đác rừng phong hạt móc sa, 
Ngàn non hiu hắt, khí thu lòa. 
Lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm, 
Mặt đất mây đùn cửa ải xa. 
Khóm cúc tuôn thêm giòng lệ cũ, 
Con thuyền buộc chặt mối tình nhà. 
Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước, 
Thành Bạch, chầy vang bóng ác tà.  
(Trích trong: Hoa Bằng, và nhiều dịch giả 
khác.  THƠ ÐƯỜNG, Tập Hai. Hà Nội: Nhà 
xuất bản Văn Học, 1987, p. 260.) 
 
1c. -Bản in chữ Hán và bản dịch kèm theo 
chú thích nhận được từ giáo sư Phạm 
Doanh, dịch giả tập Ðỗ Phủ (chú thích bên 
dưới). Xem phần phụ lục 1 đính kèm. Xin 
cám ơn gs Phạm Doanh.--PTL 
  
2. -Bản dịch của Ngô Tất Tố (1940) 
Vàng uá rừng phong, hạt móc bay, 
Non Vu hiu hắt phủ hơi may. 
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Giòng sông cồn cộn trời tung sóng, 
Ngọc ải mờ mờ, đất rợp mây. 
Lệ tủi : sợ coi chùm cúc nở. 
Lòng quê : mong buộc chiếc thuyền đầy.    
Giục ai kéo-thước lo đồ lạnh, 
Ðập vải trời hôm rộn tiếng chày. 
Ngô Tất Tố dịch, p. 156. 
 
3. -Bản dịch của Bùi Khánh Ðản (1958) 
Thu hứng tám bài (Bài một) 
Sương đọng rừng phong héo hắt cây, 
Vu Sơn, Vu Giáp khí mù bay. 
Trên sông sóng cuộn, trời liền nước, 
Ngoài ải hơi đùn, đất giáp mây. 
Một chiếc thuyền đơn tình cũ buộc, 
Hai phen cúc nở lệ xưa đầy. 
Nơi nơi áo lạnh tìm dao thước, 
Bạch Ðế chiều hôm rộn tiếng chày. 
Bùi Khánh Ðản dịch 
 (Trích trong Ðỗ Bằng Ðoàn và Bùi 
Khánh Ðản. ÐƯỜNG THI TRÍCH DỊCH.  
Saigon: Nhà xuất bản Văn Học, 2006; bản 
quay ronéo in ở Saigon, 1958, p.224.)  
 
4.-Bản dịch của Trần Trọng San (1962, 1994) 
Rừng phong tơi tả ngọc sương, 
Vu sơn, Vu giáp mịt mùng hơi bay. 
Trên sông sóng vút lưng trời, 
Tối tăm bóng đất liền mây ải nào. 
Hai lần cúc nở lệ sau, 
Bơ vơ thuyền buộc rạt rào tình quê. 
Giục người dao thước, lạnh về. 
Tiếng châm thành Bạch lại nghe rộn chiều. 
Trần Trọng San dịch (1962) 
 
5. -Bản dịch của Lê Nguyên Lưu (1987) 
Rừng phong xao xác móc thê lương, 
Vu Giáp Vu Sơn luống thảm thương. 
Trời ngút sông dài làn sóng dậy. 
Ðất liền ải vắng bóng mây vương, 
Ðôi chòm cúc nở tuôn dòng lệ, 
Một chiếc thuyền neo nhớ cố hương. 
Giục giã thước dao may áo rét, 

Chày khua Bạch Ðế rộn tà dương. 
Lê Nguyên Lưu dịch (1987) 
 
6.-Bản dịch của Phạm Doanh  (1999) 
Móc trắng, rừng phong vẻ xác xơ, 
Núi non trùng điệp, khí thu mờ. 
Sóng sông nhảy múa tung trời thẳm, 
Mây ải đùn lên tít tận xa. 
Hai lần lệ giỏ, thương hàng cúc, 
Một chiếc thuyền neo, nỗi nhớ nhà. 
Áo rét nơi nơi lo đo cắt, 
Bạch-đế chày vang lúc xế tà. 
Phạm Doanh dịch (1999) 
 (Trích trong Phạm Doanh. THƠ ÐỖ PHỦ. 
Graylake. IL: Dam Ninh, 1999, p. 216.)   
 
C. Nhận Xét Tổng Quát:  
 
Bài thơ có một kiến trúc chặt chẽ, bắt đầu tả 
cảnh nhìn xa, rồi lên cao; sau cảnh tới tình: 
lòng nhớ quê cũ. Hai hình ảnh tả tình: khóm 
cúc nở hai lần, con thuyền lênh đênh muốn 
được buộc lại. Sau hình ảnh tới âm thanh: từ 
xa tiếng chày đập vải dồn dập, dộn dịp, nhà 
nhà lo quần áo rét cho mùa đông tới. Vần chặt 
chẽ, chữ dùng đối xứng, tương phản của hai 
cặp câu 3, 4 và 5, 6. Xin mượn hai lời bình 
tiêu biểu của hai dịch giả: Ngô Tất Tố và 
Hoàng Duy Từ, cách nhau gần nửa thế kỷ:   
Thu Hứng, Bát Thủ 
Giải xuôi: Hứng về mùa thu, tám bài. 
 
Bài một 
 [* Tả cảnh thu nơi Trường-an xưa, cảnh xa 
nhà hiện thời và lòng mong về quê cũ. *] 
Hạt móc trắng làm cho rừng cây phong tiêu 
điều, Núi Vu, kẽm Vu khí thu hiu hắt. Trên 
dòng sông, sóng nhảy cao tuốt tận lưng trời, 
Nơi biên ải mây tụ lại tận cuối đất. Khóm cúc 
từ độ ấy đã ra hoa hai lần, Làm mình rơi nước 
mắt, nỗi lòng nhớ quê vẫn gắn chặt với con 
thuyền cô đơn. Lo may áo rét nên nơi nơi 
dùng đao, thước để may cắt, Nơi thành Bạch-
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đế [* Bạch-đế thành có 2 thành mang cùng 
tên, trong bài nói đến thành ở tại Quì-châu, 
bãi Ngư phúc. Theo Quận quốc chí: Công tôn 
Thuật chiếm cứ vùng Thục tự xưng Bạch đế, 

gọi Ngư phúc  là Bạch-đế thành, thành kia tại 
phía đông núi Bạch-đế huyện Phụng-tiế, Tứ-
xuyên  *] cao vút, tiếng chày đập vải vào buổi 
chiều nghe càng rộn ràng. 

 
Dịch âm : Dịch vần : 
Kì nhất. 
Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, 
Vu-sơn, Vu-giáp khí tiêu sâm. 
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng, 
Tái thượng phong vân tiếp địa âm. 
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, 
Cô chu nhất hệ cố viên tâm. 
Hàn y xứ xứ thôi đao xích, 
Bạch-đế thành cao cấp mộ châm. 
 

Bài một 
Móc trắng, rừng phong vẻ xác xơ, 
Núi non trùng điệp, khí thu mờ. 
Sóng sông nhảy múa tung trời thẳm, 
Mây ải đùn lên tít tận xa. 
Hai lần lệ giỏ, thương hàng cúc, 
Một chiếc thuyền neo, nhớ nỗi nhà. 
Áo rét nơi nơi lo đo cắt, 
Bạch-đế chày vang lúc xế tà. 
 

 
-Lời bình của Ngô Tất Tố (1940): 
“Bài này tác giả làm 
trong khi đứng ở mặt 
thành Quỳ châu, nhìn ra 
phong cảnh bốn bề. Lúc 
ấy sương móc sa xuống, 
lá phong trong rừng đã 
thấy uá vàng. Trên dẫy 
Vu sơn, bóng tối mịt mù, 
đủ tỏ khí hậu rét lắm. Ở 
nẻo xa xa, trong lòng 
sông, làn sóng cồn cộn 
gần nơi chân trời, trên 
ngọn ải, bóng mây lờ mờ 
tiếp với mặt đất. Thình 
lình nghĩ đến cảnh mình, 
tác giả sực nhớ mình đã 
lênh đênh đến hai năm 
trời, khóm cúc ở nhà chắc đã hai lần nở hoa, 
sau này về nhà trông đến những cây cúc ấy, 
chắc phải xót xa cảnh lưu lạc mà giỏ nước 
mắt…Bây giờ tạm trú ở đây, không phải là sự 
lâu dài chắc chắn, cho nên mình cứ luôn luôn 
nhớ đến quê hương, cái lòng mong mỏi cố viên 

của mình chẳng khác chi một chiếc thuyền lênh 
đênh giữa sông, mong có lúc buộc lại. Nhưng 

cái ngày ấy biết là ngày 
nào? Hiện nay, mùa thu sắp 
hết, mùa rét sắp đến, trên 
thành Bạch Ðế, mỗi lúc trời 
chiều, tiếng chầy đập vải đã 
thấy dộn dịp, mau kíp, như 
dục những người quen việc 
kéo-thước phải sắm áo 
lạnh.” (Trích trong Ngô Tất 
Tố. ÐƯỜNG THI (Hanoi: 
Tao Ðàn, 1940, p. 156.) 
 
-Lời bình của Chi Ðiền 
Hoàng Duy Từ: 
“Ðoạn trên nhân thu mà tả 
rõ cảnh, đoạn dưới nhân 
cảnh mà chuyển đến 

người. Cảnh vật trời thu đã gợi nên cái hứng 
thơ cho thi nhân nên gọi là Thu hứng. Hạt móc 
ở rừng phong - khí thu mờ đỉnh  núi - sóng gợn 
lòng sông thẳm - mây đùn cửa ải xa…toàn là 
cảnh mung lung ảm đạm, khơi động mối sầu 
đang đè nặng lên hồn thi nhân. Hai lần cúc nở 



 

làm cho khách tha hương nhớ đến ngày tháng 
trôi qua mà tuôn thêm dòng lệ năm 
trước…Hơi lạnh mùa thu khiến nhà thơ nghĩ 
đến cảnh: nơi nơi dục kẻ tay dao thước may 
áo ngự hàn, tiếng chày đập vải ở các thôn 
xóm vang dồn lên đến toà thành Bạch-Ðế ở 
tận đỉnh non Vu.” (Theo Chi Ðiền Hoàng 
Duy Từ. ÐƯỜNG THI TUYỂN DỊCH III: 
ÐỖ PHỦ. Huntington Beach, CA: L. Hoang, 
1988, p. 75). 
 
 D. Các bản dịch sang tiếng Anh 
-Dịch từng chữ của Greg Whincup: 
(Word-for-word Translation)  
Thu hứng (Autumn/evoked thoughts) 
Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm 
(jade/dew/wither/winds/maple/tree/forest) 
Vu sơn Vu giáp khí tiêu sâm. 
(witch/mountain/witch/gorge/air/forlorn/dreary) 
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng. 
(river/space/tossing waves/equal to/sky/leap up) 
Tái thượng phong vân tiếp địa âm. 
(barriers/above/wind/cloud/meet/ground/are dark) 
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ 
(clumped/chrysanthemums/twice/have 
opened/other/days/tears) 
Cô chu nhất hệ cố viên tâm. 
(solitary/boat/once (and for all)/is 
tied/old/garden/heart) 
Hàn y xứ xứ thôi đao xích 
(cold/clothing/place/place/ urges 
on/scissors/rulers) 
Bạch Ðế thành cao cấp mộ châm. 
(White/emperor/city/high/speed/evening/was
hing blocks) 
Transliteration 
Qiu xing ba shou (yi) 
 
yù lù diào shăng fèng shù lín 
 Wù shăn wù xiá qì xiào sèn 

jiăng jiăn bò làng jiàn tiàn yòng 
sài shàng fèng yún jiè di yin 
cóng jú liăng kai tà rì lèi 
gù zhòu yí xì gù yuán xin 
hán yi chù chù cui dao chi 
bái dì chéng gào jí mù zhèn 
(Source: 
 http://www.chinese-poems.com/d53.html)  
                
Bẩy bản dịch sang tiếng Anh 
 
1.- Bản dịch sang tiếng Anh có vần của J.L. 
Cranmer-Byng (1909) 
Chants of Autumn 
Shorn by the frost with crystal blade, 
The dry leaves, scattered, fall at last; 
Among the valleys of Wu Chan 
Cold winds of death go wailing past. 
Tumultuous waves of the great river rise 
And seem to storm the skies, 
While snow-bright peak and prairie mist combine, 
And greyness softens the harsh mountain line. 

* 
Chrysanthemums unfurl to-day, 
To-morrow the last flowers are blown. 
I am the barque that chains delay; 
My homeward thoughts must sail alone. 
From house to house warm winter robes are spread, 
And through the pine-woods read 
Floats up the sound of the washerman’s bat 
who plies 
His hurried task ere the brief noon wanes and 
dies. 
J.L. Cranmer-Byng (1909) 
 
Chú thích: 
Trong tập sách nhỏ  A LUTE OF JADE : 
SELECTIONS FROM THE CLASSICAL 
POETS OF CHINA (London: John Murray. 
1909, trang 56,  J. L. Cranmer-Byng nhận đây 
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không phải là bản dịch theo đúng nghĩa của 
một translation mà chỉ là một bản phỏng dịch 
thành thơ rendition. Bản phỏng dịch của ông 
căn cứ vào bản dịch xát nghĩa của Herbert 
Giles, giáo sư tiếng Trung Hoa tại đại học 
Cambridge từ 1897 đến 1932. Ðây là một 
trong 2 bản dịch sang thơ Anh có vần trong 
số 7 bản dịch trong bài này. Và đây cũng là 
bản dịch sớm nhất.  
 
2. -Bản dịch sang tiếng Anh của A. C. 
Graham (1965) 
Autumn Meditation 
Gems of dew wilt and wound the maple trees 
in the woods: 
From Wu mountain, from Wu gorges, the air 
blows desolate. 
The waves between the river banks merge in 
the seething sky, 
Clouds in the wind above the passes touch 
their shadows in the ground. 
Clustered chrysanthemums have opened 
twice, in tears of the other days: 
The forlorn boat, once and for all, tethers my 
homeward thoughts. 
In the houses quilted clothes speed scissors 
and ruler. 
The washing blocks pound, faster each 
evening, in Pai Ti high on the hill.  
 (Translated by A. C. Graham (1965)) 
(also in Cyril Birch, ed.  ANTHOLOGY OF 
CHINESE LITERATURE: VOLUME I: 
FROM EARLY TIMES TO THE 
FOURTEENTH CENTURY. New York: 
Grove Press, 1965. p. 235) 
 
3. -Bản dịch sang tiếng Anh của Amy 
Lowell (1921, 1973) 
The Sorceress Gorge 
By Tu Fu 

Jade dew lies upon the withered and wounded 
forest of maple-trees. 
On the Sorceress Hill, over the Sorceress 
Gorge, the mist is desolate and dark. 
The ripples of the river increase into waves 
and blur with the rapidly flowing sky. 
The wind-clouds at the horizon become 
confused with the Earth. Darkness. 
The myriad chrysanthemums have blossomed 
twice. Days to come—tears. 
 The solitary little boat is moored, but my 
heart is in the old-time garden. 
Everywhere people are hastening to measure 
and cut their Winter clothes. 
At sunset, in the high City of White Emperor, 
the hurried pounding of washed garments. 
 (Translated by Amy Lowell (1921, 1973, 
p. 113))  

Chú thích: Trích trong Florence 
Ayscough, FIR-FLOWER TABLETS: 
POEMS TRANSLATED FROM THE 
CHINESE. English versions by Amy Lowell. 
Boston, MA: Houghton Mifflin, 1921; 
reprinted in Westport, CT: Hyperion, 1973, p. 
113. Thi sĩ Mỹ Amy Lowell theo bài tựa bà 
viết ở sách trên, không biết tiếng Trung Hoa, 
nhưng cộng tác với bà Ayscough, sinh ở 
Thượng Hải, quốc tịch Gia-Nã-Ðại, mẹ người 
Mỹ, sống và học nhiều năm ở Trung Hoa, sau 
lấy chồng người Anh làm thương gia ở đó, và 
để tâm nghiên cứu và giảng thuyết về văn 
chương Trung Hoa. Amy Lowell dùng bản 
dịch và chú thích từ tiếng Trung Hoa của 
Ayscough. Hai bà chuyển 83 bài thơ của Lý 
Bạch, 13 bài thơ của Ðỗ Phủ và một ít bài của 
Bạch-Cư-Dị, Vương Duy và một số bài thơ 
của những nhà thơ Ðường khác sang tiếng 
Anh. Bản dịch của hai bà coi như khá trung 
thành với chính bản.    
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4. -Bản dịch sang tiếng Anh của Wu-chi 
Liu (1975) 
Jade dews deeply wilt and wound the maple 
woods; 
On Witch Mountain, in Witch Gorge, the air 
is somber, desolate. 
Billowy waves from the river roar and rush 
towards the sky; 
Over the frontier pass, wind and clouds sink 
to the darkening earth. 
These clustered chrysanthemums, twice 
blooming, evoke tears of yesteryear; 
A lonely boat, as ever, is moored to the heart 
that yearns for home. 
To cut winter clothes, women everywhere ply 
their scissors and foot-rulers— 
Below the White Emperor’s tall city wall is heard 
the urgent pounding of the evening wash. 

(Translated by Wu-chi Liu (1975), p. 
141 cited below) 
5. -Bản dịch của Greg Whincup (1987) 
Autumn Meditation 
Freezing jade dew 
Withers a forest of maples. 
At Witch’s Mount 
And in Witch’s Gorge 
The air desolately sighs. 
 
Between the walls of the river 
Surging waves 
Leap to the sky. 
Above the mountain barriers 
Wind-blown clouds 
Meet the earth in darkness. 
 
Clumps of chrysanthemums 
Twice now have opened 
Tears of other days. 
To a solitary boat 
Is tied all 

My heart’s longing for home.   
 

On every side, 
Winter clothes 
Urge scissors and ruler on. 
High in White Emperor City 
Wash-blocks beat urgently 
At dusk. 
(Translated by Greg Whincup (1987), 
cited below) 
 
6. -Bản dịch sang tiếng Anh có vần (1994)  
Ode to Autumn 
The pearllike dewdrops wither maples in red dye; 
The Gorge and Cliffs of Witch exhale dense 
fog around. 
Waves of upsurging river seem to storm the sky; 
Dark clouds o’er mountain touch their 
shadows on the ground. 
Twice full-blown, asters blown off draw tears 
from the eye; 
Once tied up, lonely boats tied up my heart 
homebound. 
Thinking of winter robes, everywhere 
tailors ply; 
I hear at dusk but nearby washing blocks fast 
pound.  
 (Translated by Xu Yuan Zhong (1994)) 

 
7. -Bản dịch sang tiếng Anh của Tony 
Barnstone và Chou Ping (2005)   
Autumn Thoughts, Poem 1 
Jade frost bites the maple trees 
and Wu Mountain and Wu Gorge breathe out 
dark fear. 
As river waves rise up the sky  
and dark wind-clouds touch ground by a 
frontier fortress. 
The chrysanthemums have twice bloomed 
tears of other days, 
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 When I moor my lonely boat my heart longs 
for my old garden.   

 

The need for winter clothes hurries scissors 
and bamboo rulers, 
White Emperor City looms over the rushed 
sound of clothes beaten at dusk. 
 (Translated by Tony Barnstone and 
Chou Ping. THE ANCHOR BOOK OF 
CHINESE POETRY. New York: Anchor 
Books, 2005) 
    REFERENCE—Sách tham khảo. 
- J. L. CRANMER-BYNG. A LUTE OF JADE.  

London: John Murray, 1909, p. 56.  
- A. C. Graham, translator. POEMS OF THE 

LATE T’ANG. London, England: Penguin 
Books, 1965, 1977, p. 52. 

- Chi Ðiền Hoàng Duy Từ. ÐƯỜNG THI 
TUYỂN DỊCH III: ÐỖ PHỦ.  Huntington 
Beach, CA: L. Hoang, 1988, p. 75. 

- Lê Nguyên Lưu. ÐƯỜNG THI TUYỂN 
DỊCH. Tập Một. Huế: Nhà Xuất Bản 
Thuận Hóa, 1996, p. 688, 693.  

- Wu-chi Liu and Irving Yucheng Lo, eds and 
translators. SUNFLOWER SPLENDOR: 
THREE THOUSAND YEARS OF 
CHINESE POETRY. Bloomington, and 
Indianapolis: Indiana University Press, 1975. 

 

FLORA 
Eleven Love Poems by Kim-Vu 

là một tập thơ Anh ngữ gồm 11 bài thơ tình 
vừa được nhà thơ Kim-Vũ trình làng ebook 
tại Amazon (Kindle) và Barnes Noble 
(Nook) vào ngày 11/11/2011. Độc giả có 
thể download thẳng từ hai nhà ebookstore 
này với giá $2.99. Sách trình bày trang nhã, 
với nhiều hình màu phong cảnh Yosemite 
như có thể thấy trong hai mẫu bìa trước và 
sau được in lại ở đây. Quý độc giả muốn có 
hard copy có thể liên lạc thẳng với tác giả ở 
<vumanhphat@gmail.com> 

- Phạm Doanh, translator. THƠ ÐỖ PHỦ. 
Graylake. IL: Ðạm Ninh, 1999.  

- Trần Trọng San. LÝ BẠCH, ÐỖ PHỦ, BẠCH 
CƯ DỊ. Scarborough, ONT, Canada: Bắc Ðẩu, 
4th ed., 1994, pp. 302-303. 

 - Greg Whincup, translator. THE HEART 
OF CHINESE POETRY. New York: 
Anchor Books, 1987, p. 80. 

- Xu Yuan Zhong, translator. SONGS OF THE 
IMMORTALS: AN ANTHOLOGY OF 
CLASSICAL CHINESE POETRY, London 
and New York: Penguin Books, 1994. 

  Sách in tên khổ giấy 8 ½” x 11” rất 
mỹ thuật. Giá bán là $20 Mỹ kim kể cả 
bưu phí trong nước Mỹ. Ngoài nước 
Mỹ thêm $5 Mỹ kim cho mỗi cuốn. 

 
   (Viết xong tại Virginia, 8/25/2011;  

 sửa lại 11/10/11 - PTL) 
 

mailto:vumanhphat@gmail.com
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MẸ CHẮP TAY 
CẦU QUÁN THẾ ÂM 

 
Đất khách, chiều phai, đợi nắng hồng. 

Giá băng trùm kín, ngợp trời  đông. 
Chao ơi vắng lặng, làm thương nhớ. 

Một cỏi ân tình cách nuí sông. 
 

Bếp ấm ngày thơ, chiều cuối năm. 
Đêm đen,  bảo giật với mưa dầm. 
Nén   hương đã tắt, ba về muộn. 
Mẹ chắp tay cầu Quán Thế Âm. 

 
Mẹ ước  rào thưa chuyện  đá vàng. 
Cho con vừa chớm tuổi mười lăm . 

Có cô  tóc  mượt, hồng đôi má. 
Mẹ chắp tay cầu Quán thế Âm. 

 
Rồi cũng  mù tăm, cũng  biệt  tăm. 

Thương con đứt ruột, cảnh giam cầm. 
Một thân, luống tuổi, đường xa lạ. 
Mẹ chắp tay cầu Quán Thế âm. 

 
Đất khách, chiều nay, nỗi nhớ thầm. 

Bao lần hứa hẹn chẳng về thăm. 
Mẹ ơi con biết trên giường bệnh. 
Mẹ chắp tay cầu Quán Thế Âm. 

 

Lam Điền Nguyên Thử 
(Charlotte) 

 

 

LỜI EM HỨA 

  

Nhớ anh quá - nhớ con đường nho nhỏ 

chạy quanh co phố thị rong chơi 

ôm eo ếch làn hơi con trai ấy 

vậy mà em nhớ mãi cả một đời 

 

giòng sông cũ tiễn nhau buồn vời vợi 

lời hứa đêm nào: em sẽ đợi anh 

vội môi hôn trao trong nước mắt 

khoác áo người thương,  
âu yếm, dỗ dành 

 
ôm dĩ vãng giã từ đời con gái 

đêm tân hôn em khóc số phần ta 
lời em hứa - sẽ chờ mình đám cưới 

bóng hình anh yêu –  
chợt thoáng nhạt nhòa 

 
ngược dĩ vãng –  

tháng ngày lênh đênh cũ 
mang theo đời chút kỷ niệm ngày thơ 
hẹn cưới nhau dâng anh đời con gái 

xe hoa lạc đường, kẻ khóc –  
kẻ đứng chờ !! 

 
 

Võ Thị Trúc Giang 
Lúa 9 

Germany 04 Nov 2011 
 


