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LỤC BÁT MÙA THU 
 

TRĂNG THU 

Mười ba mười bốn mười lăm 

Đêm nay mười sáu ngắm trăng trên đồi 

Mỏi chân em cứ việc ngồi 

Anh xin qùy gối nói lời yêu em 

 

HOA QUỲNH 

Trăng thu hẹn với hoa quỳnh 

Qua khung cửa hẹp cuộc tình trăng hoa 

Đừng nhìn vào mắt người ta 

Ngửi mùi hương ấy mới là tâm giao 

 

ĐƯỜNG TRĂNG 

Con đường là con đường trăng 

Quay lui quay tới dùng dằng cũng vui 

Cho nhau miếng ngọt miếng bùi 

Đêm thu vằng vặc thơm mùi dạ lan 

 

GIÓ MÙA THU 

Gió mùa thu lá mùa thu 

Thổi vèo một cái mây mù xôn xao 

Gió chiều nào mưa chiều nào 

Cuốn theo chiều gió ra sao bây giờ 

 

ÁO LỤA VÀNG 

Trời xanh mặc áo lụa vàng 

Mùa thu cúc nở cô hàng xóm ơi 

Cô em lên xe hoa rồi 

Buồn thay xin có vài lời gởi ai  

 

XIN CƯỚI 

Mong xin cưới được đầu thu 

Chần chờ chi nữa cho dù chiến tranh 

Như chuông treo sợi chỉ mành 

Không cần ngày tháng tốt lành con ơi 

 

NỬA VÒNG 

Cứ đi về phía chân trời 

Tìm người con gái một thời phương đông 

Hiền khô như đậu xanh lòng 

Có còn nguyên vẹn nửa vòng phương tây 

 

LỤC BÁT… SỐ 24 

Em từ lục bát bước ra 

Trung thu Chú Cuội Hằng Nga đèn lồng 

Mình đi về phiá đồi thông 

Bài thơ gởi gắm tay bồng tay mang          

PHAN KHÂM 

(Maryland)



 

42                                                                                                                             CỎ THƠM 

FRANZ SCHUBERT  
(1797-1828) 

Nhạc Sĩ Áo Danh Tiếng  
thuộc Trường Phái Lãng Mạn 

_____________________ 
                   

Phạm Văn Tuấn 
 

uộc đời của nhạc sĩ Franz Schubert 
tượng trưng cho số mệnh của một 

nghệ sĩ thuộc trường phái Lãng Mạn. Trong 
suốt quãng đời, chàng nhạc sĩ này đã chịu 
đựng cảnh nghèo nàn, bị quên lãng rồi chết 
khi còn quá trẻ vào tuổi 31, nhưng sau khi 
qua đời, giới âm nhạc đã tôn vinh vị nhạc sĩ 
tài ba này, đặt lên ngôi vị của các nhân vật 
bất tử do hơn 600 bản nhạc xuất sắc, bất hủ. 
 
1/ Cuộc đời của Nhạc Sĩ Franz Schubert. 
 Franz Schubert chào đời vào ngày 
31/1/1797 tại Himmelfortgrund, một khu 
vực ngoại ô nhỏ của thành phố Vienna, 
nước Áo. Người cha cũng tên là Franz, là 
con của một nông dân miền Moravia, làm 
nghề dạy học tại một giáo khu, mẹ là bà 
Elizabeth Vietz, trước khi lập gia đình, đã 
là đầu bếp cho một gia đình tại Vienna. 
Trong số 15 người con của ông bà Schubert 
này, 10 người đã chết trẻ, còn lại Ignaz 
(sinh năm 1785), Ferdinand (sinh năm 
1794), Karl (sinh năm 1796), Franz, và em 
gái tên là Theresia (sinh năm 1801). 
 Ông Franz Schubert là một nhà giáo uy 
tín và cũng là một nhạc sĩ tài tử, đã truyền.  

 

 
 
dạy âm nhạc cho hai người con lớn là Ignaz 
và Ferdinand 
 Vào tuổi lên 5, cậu Franz bắt đầu được 
cha dạy cho âm nhạc với phần căn bản về 
vĩ cầm (violin). Khi lên 6 tuổi, cậu Franz 
bắt đầu học chữ tại trường 
Himmelfortgrund và được người anh Ignaz 
dạy chơi đàn pianoforte. Năm sau, Franz 
Schubert đã vượt qua tài năng của hai vị 
thầy nhạc gia đình, nên đã theo học ông 
Michael Holzer, nhạc trưởng của nhà thờ 

C 
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Lichtenthal. Ngoài việc thực tập các bài dạy 
của ông Holzer phần lớn thuộc về loại cầu 
nguyện, Franz còn được các bạn bè dẫn đi 
tập đàn tại một căn nhà có cây đàn tốt hơn 
thứ của gia đình. 
 Vào tháng 10 năm 1808, Franz 
Schubert nhận được một học bổng để theo 
học nhạc tại trường Convict, dưới quyền 
điều khiển của nhạc sĩ Antonio Salieri, là 
người đào tạo các ca sĩ thuộc ca đoàn trong 
Nhà Thờ của Triều Đình Áo. Franz đã theo 
học nơi này cho tới năm 17 tuổi, học hỏi 
nhiều hơn do thực tập trong dàn nhạc của 
nhà trường, do giao du với các bạn bè tâm 
đắc. Những người này là Spaun, Stadler, 
Holzappel và hơn một chục bạn học khác, 
họ đã giúp Franz Schubert mua giấy viết 
nhạc, yểm trợ tài chính và khuyến khích 
sáng tác. 
 Tại trường Convict, Franz Schubert học 
hỏi được các kiến thức âm nhạc căn bản, 
làm quen các bản khai khúc (overtures) và 
các bản giao hưởng (symphonies) của W.A. 
Mozart. Các giáo sư của ngôi trường nhạc 
cũng rất ngạc nhiên về thiên tài của cậu học 
trò Schubert, một người vừa e thẹn, vừa mơ 
mộng. Một trong các vị thầy đã nhận xét 
rằng Franz Schubert có vẻ như học thẳng từ 
Thượng Đế. 
 Cũng tại trường nhạc Convict, Franz 
Schubert đã tỏ ra có thiên tài về sáng tác. 
Bản Fantasia (for piano duet, D.1)( các bản 
nhạc của Franz Schubert đã được ông Otto 
Erich Deutch xếp theo mục lục và đánh số 
từ D.1) được ghi viết ngày 8/4 và 1/5/1810 
(năm 13 tuổi), rồi qua năm 1811 là 3 bản 
thanh nhạc khá dài (D.5-D.7), một bản tứ 
hòa đàn dây (a string quartet, D.2) và bản 
Fantasia thứ hai cùng một số bài hát, tất cả 

đã khiến cho ông thầy nhạc là nhạc sĩ 
Salieri phải khen ngợi tài năng của người 
học trò này, rồi ông Salieri quyết định dạy 
thêm cho Schubert về nhạc lý và sáng tác 
âm nhạc. Do ảnh hưởng của Thầy Salieri, 
các sáng tác âm nhạc tôn giáo đầu tiên của 
Franz Schubert đã phản ánh nét nhạc giáo 
đường của vị thầy này giống như các bản 
nhạc hát (songs) thuộc thời kỳ ban đầu. 
 Franz Schubert bắt đầu tham gia ngành 
nhạc thính phòng (chamber music) và các 
buổi hòa nhạc được thường xuyên tổ chức 
tại nhà vào ngày chủ nhật và các ngày lễ, 
với hai người anh chơi đàn vĩ cầm (violin), 
người cha chơi đàn hồ cầm (cello) còn 
Franz xử dụng đàn trung vĩ cầm (viola). 
Chính nhờ các buổi hòa nhạc thính phòng 
này mà về sau, Franz Schubert đã sáng tác 
nhiều cho loại âm nhạc đặc biệt này. 
 Franz Schubert cũng viết nhiều bản 
nhạc cho loại đàn pianoforte, bản Kyrie 
(D.31) và Salve Regina (D.27), bản nhạc 
hòa 8 kèn (octet for wind instruments, 
D.72, D.72q) để tưởng niệm ngày mẹ qua 
đời năm 1812, một bản cantata (D.110) 
dành cho ngày kỷ niệm tên thánh của cha 
và bản giao hưởng đầu tiên (D.82) vào lúc 
ra trường. 
 Vào năm 1818, Franz Schubert hoàn 
thành bản nhạc kịch (opera) đầu tiên (Des 
Teufels Lustschloss = D.84) và bản nhạc lễ 
(Mass) đầu tiên theo cung Fa trưởng 
(D.105). Cũng vào năm này còn có 3 bản tứ 
hòa đàn dây (string quartets), nhiều bản 
nhạc ngắn, đoạn đầu của bản Giao Hưởng 
thứ hai theo cung Si giáng trưởng (D.125), 
bản Giao Hưởng thứ ba theo cung Rê 
trưởng (D.200), 2 bản nhạc lễ (2 Masses, 
D.167 và D.324). 
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 Các ngày đi học chấm dứt. Franz Schubert 
muốn theo gót cha trong nghề dạy học nhưng 
chàng thanh niên e thẹn này không thích hợp 
với cuộc sống nơi lớp học. Chàng ẩn mình 
trong cô đơn, trên căn gác gần nóc nhà, say  

đắm đọc các vần thơ trữ tình của các nhà thơ 
đầu tiên thuộc trường phái Lãng Mạn Đức. Và 
đúng như lời một người bạn đã nói: "mọi thứ 
mà Franz Schubert dính dáng vào đã trở nên 
các lời nhạc". Franz Schubert đã sáng tác nhạc 
tức thời một cách dễ dàng, giống như W. A. 
Mozart với các giai điệu diễn tả các ý tưởng 
trữ tình. Do cảm hứng từ các vần thơ của 
Johann W. Goethe, Franz Schubert vào tuổi 
17, đã sáng tác trong một buổi chiều bản nhạc 
"Gretchen ngồi quay tơ" (Gretchen at the 
Spinning Wheel, D.118, phổ biến bằng tên 
Opus.2), rồi một năm sau và chỉ sau vài giờ 
đồng hồ, đã hoàn thành bản nhạc từ bài thơ 
Erlkoning, cũng của Văn Hào J. W. Goethe. 
 
2/ Sinh sống nhờ các bạn tốt. 
 Vào tháng 12 năm 1814, Schubert quen 
nhà thơ Johan Mayhofer và mặc dù hai 
người khác biệt tính tình, họ đã kết bạn với 
nhau rất lâu năm: Schubert thẳng thắn, cởi 
mở, hân hoan, đôi khi bị trầm cảm còn 
Mayhofer là con người trầm mặc, yên lặng, 
coi cuộc đời là cảnh sống chịu đựng.  
 Vào năm 1815, một thanh niên trẻ tuổi 
thuộc một gia đình khá giả, tên là Franz von 
Schober, đã gặp chàng nhạc sĩ Schubert 
chơi đàn tại nhà của người bạn Spaun. 
Schobert đã đề nghị cho Schubert ở nhờ mà 
không phải trả tiền thuê nhà, đây là một cơ 
hội tốt cho chàng nhạc sĩ bởi vì Franz 
Schubert mới bị từ chối khi nạp đơn xin 
làm nhạc trưởng tại Laibach. Nhờ có hoàn 
cảnh sinh sống này, Franz Schubert đã dồn 

hết thời giờ vào công việc sáng tác, và 
chàng đã nói với các bạn: "tôi viết nhạc 
suốt ngày, và sau khi tôi hoàn thành một 
bản nhạc, tôi bắt đầu một bản khác". 
 Qua năm 1816, Franz Schubert đã viết 
xong 3 bản cantatas, 1 bản nhân ngày lễ kỷ 
niệm của Thầy Salieri vào ngày 16/6 
(D.407), 8 ngày sau là bản cantata 
"Prometheus" (D.451) viết cho các học trò 
của G.S. Heinrich Spendou (D.472). Ngoài 
ra còn 2 bản giao hưởng mới: số 4 cung Đô 
thứ (N. 4 in C minor, D.417), còn được gọi 
là "Bản Giao Hưởng Bi Thương" (The 
Tragic Symphony) và số 5 cung Si giáng 
(N.5 in B-flat, D.485). Bản giao hưởng sau 
này vừa trong sáng, vừa tươi mới, giống 
như nét nhạc của A.W. Mozart. Thêm vào 
đó, Franz Schulbert còn viết ra nhạc kịch 
tên là "Die Burgschaft" (D.435) và sáng tác 
hơn 100 bản nhạc hát (songs) trong đó có 
các bản với nguồn cảm hứng từ các lời thơ 
của Goethe và Schiller. 
 Trong thời gian này, số lượng các bạn 
bè của Franz Schubert tăng dần: ca sĩ 
Michael Vogl đã trình bày các bài hát của 
Franz Schubert tại các phòng nghe nhạc, 
Joseph von Gaby, một nhạc sĩ dương cầm 
tài ba, đã trình tấu các sonatas và fantasias, 
và gia đình Sonnleithners với người con trai 
đã từng theo học tại trường nhạc Convict, 
đã vì Franz Schubert thường hay tổ chức 
các buổi họp mặt âm nhạc (music parties) 
và các buổi gặp gỡ này đã được gọi là 
Schubertiaden. Các bạn bè khác cũng cung 
cấp cho chàng nhạc sĩ nhiều phương tiện 
vật chất, bởi vì Franz Schubert thường 
không có tiền trong túi. Chàng được bạn bè 
gọi tên một cách vui đùa là "Cây Nấm 
Nhỏ" (The Little Mushroom), bởi vì chàng  
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TÌNH   EM 
Yeâu   daâáâu   göûì   Mai 

 

Caûûm  ôn  em  ñaõ  ñeâáân   trong  ñôøi 

Chia  seûû cuøøng  toâi  noâãâi  ngoïït   buøi 

Töøø  thuôûû  haøøn  vi  sôøøn  aùo   vaûi 

Ñeâáân    baââøy  giôøø   toùùc  ñieâåâm  söông  phôi. 

 

Naêm  chuïïc  naêm  bao  ngaøøøy  laâäân  ñaâäân? 

Theâáâ  thôøi   dôøi  ñoâåâi  vaâãân  beâân  nhau 

Bieâåân  daâu  vaâãân   moâäât  nieâàâm  son saét 

Chung  moâäât  tình  saâu,moâäât  nghóa  saâu. 

 

Haêm  taùùm  naêm  daøøi  nöông  ñaâáât  khaùùch 

Xoùùt  bao  nöùôc  maét, gioïït  moâàâ  hoâi 

Tröùôc  sau  vaâãân  moâäât  loøøng  chung  thuûûy 

Maùù aâáâp,vai  keâàâ böùôc  saùùnh  ñoâi. 

 

Thaâàâm  caûûm  ôn  Trôøøi,tuoâåâi  baûûøy   möôi 

Möøøng em yeâu  daâáâu   moâäâng  ñeââm  cöøôi 

Vôïï  choâàâng  hoøøa  thuaâäân  vui  con  chaùu 

Thô  taïï tình  em – haïnh  phuùùc  toâi . 

 

Hoaøøng Song Lieââm 
Virginia   2003 

 
 

 

chỉ cao 5 feet 1.5 inches, nhưng vóc người 
lại mập mạp. 
 Qua năm 1818, Franz Schubert đã nhận 
được lời hẹn gặp khi nạp đơn xin làm nhạc 
sĩ cho gia đình của Bá Tước Johan von 
Eszterhazy tai Ziezovec, Tiệp Khắc, vào 
thời gian đó còn nằm trong Đế Quốc 
Hungary. Trong năm này, Schubert đã sáng 
tác ra bản "Giao Hưởng cung Đô trưởng" 
(D.589), bản "Hành Khúc cung Rê" 
(Marche Militaire in D) và một vài nhạc 
khúc khác: Eisamkeit (D.620), Marienbild 
(D.623) và Litaney. 
 Khi trở về thành phố Vienna, vì anh 
bạn von Schober không còn chỗ ở dành cho 
mình, nên Franz Schubert đến ở nhờ người 
bạn Mayrhofer. Vào mùa hè năm này, 
chàng nhạc sĩ đã cùng bạn Michael Vogl du 
lịch qua miền bắc của nước Áo rồi tại 
Steyr, Franz Schubert viết ra bản "Piano 
Quintet in A Major" (Bản Cá Hồi, The 
Trout, D.667). 
 Trong năm 1820, các sáng tác của 
Franz Schubert xuất sắc hơn nhờ nhạc 
phong (style) vững vàng và nhờ cách khai 
triển mới. Vào tháng 2 là bản Diễn Ca 
(oratorio) còn dang dở "Lazarus" (D.689), 
tiếp theo là một số sáng tác ngắn: bản 
"Psalm thứ 23" (the 23rd Psalm = D.706), 
bản "Gesang der Geister" (D.705) và bản 
nhạc đặc biệt "Wanderer Fantasy" dành cho 
đàn dương cầm (D.760). 
 Trong vòng hai năm, hai bản nhạc kịch 
(operas) của Franz Schubert đã được trình 
diễn tại Nhà Hát Lớn Karnthnerthor, đó là 
bản "Die Zwillingsbruder" (D.647) vào 
ngày 14/6 và bản "Die Zamberharfe" 
(D.644) vào ngày 19/8. 
 Các sáng tác dài của Franz Schubert chỉ 
được trình diễn do ban nhạc tài tử tại 
Gundelhof, ban nhạc này là một hội âm 
nhạc phát triển từ các buổi họp mặt gia 
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đình. Dần dần, các sáng tác của Schubert đã 
được dân chúng biết tới khi anh bạn 
Michael Vogl hát bản "Erlkonig" nhân một 
buổi hòa nhạc tại Nhà Hát Lớn 
Karnthnerthor vào ngày 8/2/1821. Tuy 
nhiên, các nhà xuất bản âm nhạc vẫn còn 
ngần ngại nhận in các sáng tác của Franz 
Schubert. Ông Anton Diabelli là một nhà 
phát hành, chỉ lãnh in vài sáng tác có tiền 
thù lao, rồi hợp đồng bị chấm dứt. Đây 
cũng là một khuyết điểm của giới thưởng 
thức âm nhạc của thành phố Vienna và trở 
ngại là do các nhà thương mại trung gian đã 
quá cẩn thận trong việc phổ biến tác phẩm. 
 Franz Schubert phải chịu đựng cảnh bị 
quên lãng trong ba năm và các sáng tác đã 
bị từ chối: bản "Alfonso und Estrella", bản 
"Fierabras" (D.796), bản "Die 
Verschworenen" (D.787) bị kiểm duyệt, 
bản "Rosamunde" (D.797) cũng gặp trở 
ngại, đây là sáng tác mang nét nhạc hấp dẫn 
nhất mà Franz Schubert đã từng viết ra. 
 Vào năm 1822, Franz Schubert đã có 
dịp làm quen hai nhạc sĩ danh tiếng là Carl 
Maria von Weber và Ludwig van 
Beethoven, nhưng không có tiến triển gì 
mặc dù Beethoven đã nói về Franz 
Schubert như sau: "Quả thực, ánh sáng của 
Thiên Tài đã ở trong anh chàng Schubert 
này" (Truly, the spark of Divine genius 
resides in this Schubert). 
 
3/ Các năm cuối đời và các tác phẩm âm 
nhạc của Franz Schubert. 
 Năm 1823, Franz Schubert viết xong 
tập bản nhạc "Die Schone Mullerin" 
(D.795) phổ theo thơ của Wilhelm Muller. 
Các bản nhạc này cùng với tập bản nhạc 
viết năm 1827 "Winterreise" (D.911) được 

coi là các sáng tác hạng nhất của Franz 
Schubert và của loại bản nhạc hát (Lied) 
của nước Đức. 
 Mùa xuân năm 1824, Franz Schubert 
viết bản nhạc rực rỡ "Hòa tấu 8 đàn theo 
cung Fa" (Octet in F = D.803) rồi bản TAÏÏ    
"Nhạc tiêu khiển Hongroise" 
(Divertissement a l'Hongroise = D.818), 
bản "Tứ hòa đàn dây cung La thứ" (the 
String Quartet in A minor = D.804). Vào 
thời gian này, chàng nhạc sĩ cũng đam mê 
một cách tuyệt vọng cô học trò học nhạc là 
nữ bá tước Karoline Eszterhazy. 
 Franz Schubert tuy mắc bận với sân 
khấu nhưng cũng hoàn thành năm 1822 bản 
"Nhạc lễ theo cung La giáng" (Mass in A 
flat = D.678), và bản nhạc rất danh tiếng 
"Bản Giao Hưởng Dang Dở" (the 
Unfinished Symphony = Symphony No. 8 
in B minor = D.759). Câu hỏi là tại sao bản 
giao hưởng này được gọi tên là "dang dở", 
đây là một vấn đề tranh luận và chưa được 
giải quyết. Ngoài ra, một bản nhạc khác tên 
là "Arpeggione" (D.821) cũng được coi là 
xuất sắc, ngày nay thường được trình tấu 
bằng đàn hồ cầm (cello) và dương cầm, 
ngoài các thứ đàn khác. 
 Năm 1825 là thời gian hạnh phúc của 
Franz Schubert. Cảnh nghèo khó của chàng 
giảm bớt, Schubert đã vui hưởng những 
ngày hạnh phúc tại miền bắc nước Áo và 
trong chuyến đi xa, chàng đã sáng tác "Các 
bản nhạc từ Sir Walter Scott" trong đó có 
bản nhạc danh tiếng "Ellens dritter Gesang" 
(D.839) mà ngày nay nhiều người thường 
biết tới bằng tên "Ave Maria". Franz 
Schubert còn viết ra vào thời gian này bản 
"Sonata dành cho dương cầm cung La thứ" 
(Piano Sonata in A minor = D 845, Op.42). 
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 Trong thời kỳ từ 1826 tới 1828, Franz 
Schubert sinh sống tại thành phố Vienna và 
đôi khi đi tới miền Graz. Mùa đông năm 
1825, chàng viết bản "Tứ hòa đàn dây theo 
cung Rê thứ " (String quartet in D minor = 
D.810) rồi qua năm 1826 là hai bản 
"'Rondeau brilliant" dành cho dương cầm 
và vĩ cầm (D.895, Op.70), "Sonata dành 
cho dương cầm cung Sol" (Piano Sonata in 
G = D.894, Op.78), bản nhạc sau này đôi 
khi được in bằng tên "Fantasia". 
 Vào năm 1827, Franz Schubert viết tập 
nhạc "Winterreise" (D.911), "Fantasia for 
piano and violin in C" (D. 934), rồi qua năm 
1828 là bản "Giao Hưởng theo cung Đô 
trưởng" (the C major symphony), bản "Nhạc 
lễ theo cung Mi giáng" (Mass in E-flat = 
D.950), bản nhạc rất hay "Tantum Ergo" 
(D.962), "Bản nhạc 5 đàn dây theo cung Đô" 
(String Quintet in C = D.956), ngoài ra còn 
một tập bản nhạc chỉ được xuất bản sau khi 
chàng nhạc sĩ đã qua đời: "Bài Hát Chim 
Thiên Nga" (Swan Song = D.957). 
 Trong khi Franz Schubert đang sáng tác 
một cách rất phong phú thì sức khỏe của 
chàng bị suy giảm. Chàng nhạc sĩ này đã 
mắc bệnh giang mai (syphillis) từ năm 
1822, rồi bị nhiễm độc vì chất thủy ngân, 
bởi vì vào đầu thế kỷ 19, thủy ngân là thứ 
thuốc thường dùng để chữa bệnh kể trên. 
Tới tháng 11 năm 1828, Franz Schubert lại 
mắc bệnh sốt thương hàn (typhoid fever) 
nên qua đời vào ngày 19/11/1828 ở tuổi 31 
trong căn phòng của người anh Ferdinand 
thuộc thành phố Vienna. 
 Do lời yêu cầu trước kia của chàng 
nhạc sĩ, Franz Schubert được chôn trong 
nghĩa trang Wahringer, gần ngôi mộ của 

Ludwig van Beethoven, là người mà chàng 
ngưỡng mộ trong suốt cuộc đời.  
 Vào năm 1888, cả hai ngôi mộ của 
Beethoven và Schubert được chuyển về 
nghĩa trang Zentralfriedhof và gần đó là nơi 
an nghỉ của hai nhạc sĩ danh tiếng Johann 
Strauss (cha) và Johannes Brahms. 
 Năm 1838, nhạc sĩ Robert Schumann 
nhân một chuyến đi thăm thành phố Vienna, 
đã tìm ra một bản thảo của Franz Schubert 
đầy bụi: bản "Giao Hưởng cung Đô trưởng" 
(C major Symphony = D.944) rồi mang về 
thành phố Leipzig và bản nhạc này được 
nhạc sĩ Felix Mendelssohn trình tấu. 
 Các sáng tác của Franz Schubert đã bị 
quên lãng tới mùa thu năm 1867 khi Sir 
George Grove và Sir Arthur Sullivan đã tới 
thành phố Vienna và tìm ra 7 bản giao 
hưởng của Schubert, bản Rosamunde, vài 
bản nhạc lễ (Masses) và nhạc kịch (operas), 
một số bản nhạc thính phòng cũng như rất 
nhiều bản nhạc ngắn khác. 
 Nhạc sĩ lừng danh Franz Liszt đã dùng 
50 bản nhạc của Franz Schubert, chuyển 
soạn cho đàn dương cầm và đã tuyên bố: 
"Franz Schubert là Nhạc Sĩ thơ mộng nhất 
đã từng sinh sống trên thế gian" (the most 
poetic musician who has ever lived). 
 Franz Schubert là nhạc sĩ đã sáng tác 
nhiều tác phẩm âm nhạc rất rực rỡ, hấp dẫn 
và trên mộ chí của chàng hiện này còn thấy 
ghi khắc hàng chữ: "Nơi đây, một kho tàng 
âm nhạc đã bị chôn lấp"./. 
 

 Phạm Văn Tuấn  
(Virginia) 
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CÂY MUÀ THU VỚI NGƯỜI 

 
Cây đã sống qua mùa đông rét mướt 
Hứng tuyết sương nuôi cành mới đâm chồi 
Trong âm thầm nắn nót nụ hoa tươi 
Chờ dâng hiến cho đời bao sắc thắm 

 
Cây đã sống qua muà xuân êm ấm 

Ðón nắng hồng tô màu lá thêm xanh 
Ðón gió đưa nhè nhẹ lá ru cành 

Cành với lá nâng niu chùm hoa nở 
 

Cây đã sống qua muà hè nắng đổ 
Chở Hạ vàng trên thân nám da khô 
Vẫn hoài mong cho trái chín ai chờ 
Trái ngọt mát dù thân cây cằn cỗi 

 
Cây đã sống qua mấy muà thay đổi 
Xuân có vui và Ðông có lạnh lùng 
Giữa hạ nồng cây có khát hay không? 
Khi đã vắt cho đời bao giọt nước 

 
Cây có mỏi, nên khi hè vừa bước 
Thu vội về để nhận lá vàng rơi 

Thu ru cây ngủ giấc chết bên đời 
Tìm nhựa sống mong ngày hồi sinh mới 

 
Người nhìn cây có bao giờ tự hỏi 
Cây với người ai gian khổ hơn ai? 
Lá trên cây còn có những lần thay 

Người trọn kiếp được mấy lần ngơi nghỉ 
 

Nếu người được muà thu ru giấc ngủ 
Rũ nhọc nhằn năm tháng bám trên vai 

Người sẽ đi không ngại quãng đường dài 
Ðể làm lại những gì còn đổ vỡ. 

 
HUỲNH MAI HOA 

 

 
AUTUMN TREES AND HUMANS 

 
Trees have passed through the cold winter, 

To nourish budding branches, receiving mist and snow. 
In silence they create fresh flowers 

To offer life so many beautiful colors to glow. 
 

Trees have experienced the warm spring, 
Welcoming rosy sunlight greener leaves to render, 

Hosting the wind to softly lull the boughs 
As twigs and blades cosset the blooms’ splendor. 

 
Trees have subsisted through the sand season, 

Bearing summer on trunks tanned and barks dry, 
Still waiting for ripe fruits so long longed for, 

The fresh sweet produce, being stunted to defy. 
 

Trees have survived so many changing periods, 
Feeling merry in spring and numbed in cold. 

Do trees suffer thirst in sultry summer 
After dripping for life so many drops of water gold? 

 
Do trees sense fatigue so when summer just left 
Autumn hurries back to accept falling yellow leaves? 
Autumn lulls trees to a deadly sleep on the sidelines, 
Awaited resuscitation, to seek for sap that achieves. 

 
Have humans, looking at trees, ever wondered: 

Trees or humans are to endure more displeasure? 
Leaves on trees can be changed many times; 

How many times may humans all life rest at leisure? 
 

If humans were lulled by autumn to sleep 
To cast off their shoulders what has been downbeat, 

They would advance up in spite of long distances 
To perfect everything that is still incomplete. 

 
Verse translation by THANH-THANH 
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Đoạn Trường Tân Thanh: 
tác phẩm tư tưởng của Việt Nam  

và của nhân loại 
 

 

                NGUYỄN THÙY 
 

iá trị ‘Đoạn Trường Tân Thanh’ trước 
nay đã được nói nhiều về mọi lãnh 
vực : nghệ thuật, đạo đức, nhân đạo, 

triết lý, tâm lý, lịch sử, xã hội, chính 
trị,…Nhưng, theo người viết, tất cả những 
giá trị đó mới chỉ là những phần ‘ngoại 
diện’ hay chỉ là những cái đến sau, mặc 
nhiên đến, những cái cục bộ, từng phần tất 
yếu nằm sẵn trong cái ‘chung cùng’ bao 
quát toàn diện, toàn trình’ mà Nguyễn Du 
muốn phổ vào tác phẩm. Cái ‘chung cùng, 
bao quát, toàn diễn, toàn trình’ đó là cái gì ? 
Xin thưa, đấy là tư tưởng Nguyễn Du được 
gởi vào tác phẩm và vì thế, nên, theo người 
viết,  ‘Đoạn Trường Tân Thanh là một tác 
phẩm tư tưởng’. Và vì là tác phẩm tư 
tưởng nên Đoạn Trường Tân Thanh không 
chỉ là tác phẩm của riêng dân tộc Việt Nam 
mà còn là của chung nhân loại vì đề cập 
đến mọi thắc mắc của chung nhân loại xưa 
nay cùng nói lên hướng giải quyết những 
thắc mắc đó.  
 Câu hỏi đặt ra : Do đâu có thể bảo 
‘Đoạn Trường TânThanh’ là tác phẩm tư 
tưởng’ ? Xin được trả lời qua những phần 
sau đây (nơi đây chỉ xin nói tổng quát một số 
điều; tư tưởng ND trong ĐTTT còn nằm nơi 
một số từ ngữ và lời thơ không chỉ đẹp về 
lời mà còn mang chở bao ý nội hàm sâu sắc, 
xin không trưng dẫn để tránh dài dòng). 

A.- Trước tiên do nhan đề tác phẩm : từ 
Cựu Thanh sang Tân Thanh. 
* Tại sao Nguyễn Du đặt tên cho tác 
phẩm là ‘Đoạn Trường Tân Thanh’ ? 
 Từ ngày tác phẩm được ra đời, dân gian 
thường gọi là Truyện Kiều chứ không mấy 
gọi là ‘Đoạn Trường Tân Thanh’. Nhiều bản 
in ấn do các học giả hoặc do cả các cơ quan 
Văn hóa, Giáo dục của Chính Phủ hay Nhà 
Nước đôi khi cũng lấy tên là ‘Truyện Kiều’ 
và  dù có dùng đúng nhan đề tác giả đã đặt, 
nhưng cũng không mấy để ý lý do nào 
Nguyễn Du đã đặt tên cho tác phẩm phóng 
tác của mình là ‘Đoạn Trường Tân Thanh’.  
 Cả bốn từ ‘Đoạn Trường Tân Thanh’ 
có thể hiểu theo hai cách. Trước tiên là 
‘Tiếng kêu mới (làm) đứt ruột’, hiểu như 
thế nầy  thì chỉ giới hạn nơi câu truyện, nơi 
cuộc đời Kiều thôi và chắc không đúng với 
nội dung tư tưởng nơi tác phẩm vì đoạn 
trường mà Kiều trải chịu chưa hẳn là những 
đoạn trường cùng cực nơi cõi tại thế, hơn 
nữa, cuộc sống Kiều có phải chỉ toàn là 
đoạn trường đâu vì nàng đã trải qua bao lúc 
sung túc, vinh quang, thêm nữa cũng không 
nêu rõ tại sao lại là ‘tiếng kêu mới’. Cách 
hiểu thứ hai : từ ‘Đoạn trường ‘ nơi đây làm 
định ngữ , ta sẽ bảo : ‘Tiếng kêu mới về đau 
khổ’ hay ‘Tiếng kêu mới của đau khổ’. Dĩ 
nhiên, đau khổ không tự nó lên tiếng kêu, 
vậy ‘Đoạn Trường Tân Thanh’ là ‘Tiếng 
kêu mới của con người về đau khổ’.  
  

G 



 

50                                                                                                                             CỎ THƠM 

Tân Thanh là ‘tiếng mới’ mà ‘tiếng’ là 
‘âm thanh’ dù là tiếng gì. Từ ‘âm thanh’, 
con người tạo nên ‘ngôn ngữ nói’ rồi ‘ngôn 
ngữ viết’.  
 Ngôn ngữ, theo nghĩa phổ thông là ‘’hệ 
thống dấu hiệu dùng làm phương tiện 
truyền đạt, thông giao’’ (1). Theo 
Martinet : ‘’ Ngôn ngữ là quan năng của 
con người thông giao với nhau bằng âm 
hiệu’’(2). Định nghĩa theo hai cách trên là 
căn cứ trên cái ‘Dụng’ thông thường của 
ngôn ngữ. Hiểu ở bình diện cao hơn, theo 
thể điệu M. Heidegger : ‘’Ngôn ngữ là ngôi 
nhà của Đạo Thể. Trong ngôi nhà đó, con 
người cư ngụ. Những nhà  tư tưởng và thi sĩ 
là những người canh giữ chỗ cư ngụ đó. Sự 
canh giữ của họ là công trình viên đạt mối 
hiển lộ của Đạo Thể ; qua thể điệu và cách 
nói của họ, họ mang chở mối hiển lộ đó vào 
ngôn ngữ và bảo lưu nó trong ngôn ngữ’’ 
(3). Hiểu như thế, thì chính ngôn ngữ làm 
hiển lộ Đạo Thể (hay Tính thể) nơi hiện 
thể. Đạo Thể được hiểu là ‘’uyên nguyên 
sinh thành vạn hữu và cư ngụ nơi mỗi thứ 
hiện hữu (mỗi hiện thể, mỗi pháp) để đưa 
vạn hữu trở lại với mình’’. Đạo học Đông 
Phương đã bảo : ‘’Vạn vật đồng nhất thể, 
Vạn hữu bản lai đồng’’ và ‘’Tất cả khởi 
đi từ Một để trở về trong Một’’. Kinh 
sách Phật giáo, Ki-Tô giáo cũng nói như 
thế (xin không dẫn chứng để tránh dài 
dòng). Theo M. Heidegger, chỉ riêng nhà tư 
tưởng và thi sĩ mới nghe ra và viên thành sự 
hiển lộ của Đạo Thể qua ngôn ngữ. 
 Nhưng ngôn ngữ không chỉ Tiếng và 
Từ, Lời và Câu, Vần và Điệu mà là Cách 
Nói (le Dire) của họ. Cách nói của nhà Tư 
tưởng  và thi sĩ thể hiện cách nói của Tư 
tưởng (le dire de la pensée) nghĩa là cách 
thể hiện của tư tưởng vào hoạt sinh, vào cõi 
tại thế. Theo Parménide, ‘’tư tưởng và Đạo 
thể là một’’ (4). Theo Đạo học, Đạo Thể là 

cái Nguồn gốc sinh thành vũ trụ. Cái nguồn 
gốc đó thể hiện nơi cõi thế gian qua tư 
tưởng và tư tưởng được giải bày qua ngôn 
ngữ tức cách nói của nhà tư tưởng và thi sĩ. 
 Cách nói của Nguyễn Du qua ‘Đoạn 
Trường Tân Thanh’ chính là ngôn ngữ 
Nguyễn Du và ngôn ngữ Nguyễn Du qua 
tác phẩm nầy, diễn đạt ‘’tiếng kêu mới về 
đoạn trường’’ tức ‘’cái nhìn mới’’, cái ‘’Ý 
nghĩa mới của đau khổ’’ về cuộc đời, về 
hiện hữu tại thế, có khác với cái nhìn cũ, 
cái ‘nhìn cựu thanh’ xưa nay . Do đó mà 
ông đặt tên cho tác phẩm là ‘Tân Thanh’. 
  ‘Đoạn Trường Tân Thanh’ là ‘tiếng 
kêu mới về đoạn trường’. Tiếng đoạn 
trường mới không là tiếng than khóc mới 
mẻ hay một đoạn trường mới nào khác tiếp 
theo cái đoạn trường đã có mà là cái ‘nhỉn 
mới’ về đoạn trường. Cũng là cuộc sống bi 
đát của Kiều, cũng là tấm thân trôi nổi, bèo 
bọt của Kiều -của kiếp người nói chung- 
nhưng Thanh Tâm tài nhân cũng như mọi 
người xưa nay đã nhìn theo cái ‘đoạn 
trường cũ’, cái ‘đoạn trường cựu thanh’ ; 
Nguyễn Du đã nhìn ra cái ‘tiếng mới’ trong 
cái cũ đó. Từ cái nhìn ‘cựu thanh’ về đau 
khổ, Nguyễn Du đã nhìn ra cái ‘tân thanh’ 
của đau khổ để phóng tác ‘Kim-Vân-Kiều 
truyện của Thanh Tâm tài nhân thành 
‘Đoạn Trường Tân Thanh’. 
 Cuộc sống vốn khổ, cuộc đời vốn khổ, 
nhà Phật đã bảo thế, triết lý Đông Tây cũng  
bảo thế, hiện thực cuộc sống, cuộc đời từng 
người, từng dân tộc, quốc gia và chung cho cả 
nhân loại đã minh chứng điều đó. Cái khổ, cái 
đoạn trường muôn đời xưa nay vẫn thế : bịnh 
tật, nghèo nàn, nợ nần, thất nghiệp, thất tình, 
thất chí, bị coi thường, dèm pha, phỉ báng, đó 
kỵ, khinh khi, bị bóc lột, bị chà đạp oan ức, bị 
hạ nhục, bị tù tội, bị hành thân hoại thể, bị bắt 
làm tôi đòi, nô lệ, không nguồn cảm thông, 
không nơi nương tựa, sống vô gia cư, chết vô 
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địa táng, bị bắt buộc phải làm trái ý mình, bị 
đẩy vào đường cùng thế bí, con gái phải kiếp 
giang hồ, con trai phải vòng lao lý,…, nghĩa 
là mãi mãi lo lắng, hãi hùng, buồn đau, bi lụy, 
thấp thỏm, bồn chồn cho cuộc sống bây giờ 
và ngày tới. 
 Cuộc sống nào rồi cũng lẩn quẩn mãi 
trong một tiết điệu hao mòn, tê tái : sinh ra, 
lớn lên, làm việc, học hành, đấu tranh, cưới 
vợ, gả chồng, sinh con đẻ cái, hoạt động 
mưu sinh, hiến mình cho lý tưởng, buông 
tuồng theo khoái lạc, ví đuổi phương tiện, 
thời trang, mưu giàu, mưu lợi, mưu sự 
nghiệp, công danh, tiếng tăm, hạnh 
phúc,… ; vui phút chốc, buồn triền miên, 
thành công ngắn ngủi, thất bại não nề, 
sướng khổ, buồn đau liên tục,.. rồi già nua, 
chết chóc, từ thời ông tằng, ông tổ đến đời 
cha, đời mẹ, đời con, cháu, chắt, chít…, bao 
giờ cũng thế, cũng thế !  
 Ngay cả những kẻ đã thành công một 
thời, uy thế, tiếng tăm lẫy lừng một thuở, 
lúc tuổi đời bóng xế có sống thong thả yên 
vui, có được mọi người nhắc đến, hâm mộ 
kỳ công, thành tích ; lúc chết có được bao 
khách thập phương đưa đón, điếu tang với 
nhiều vòng hoa tưởng niệm, thì, thật ra, lúc 
bóng ngả tà huy, không khỏi lạnh buồn, u 
uẩn trong hoài cảm ngày qua và trong nhạt 
nhòa hiện tại. Nhất là lúc nhìn thành tích 
mình đã bị vượt qua, lúc kỳ công của mình 
ít nhiều bị phủ nhận, lúc thời thế đổi thay, 
trào lưu chuyển khác rồi đếm tuổi cuộc đời 
không khỏi tư lự, buồn đau, u hoài lênh 
đênh phơ phất trong ‘nỗi buồn tại thế’ 
không nguôi, nhất là kiểm điểm lại bao lỗi 
lầm đã gây ra cho cha mẹ, vợ con, đồng 
bào, đất nước, quê hương, luân thường, đạo 

lý…, rồi ân hận, dày vò. Chính vì thế mà 
người ta thường quan niệm cuộc sống, cuộc 
đời là bể khổ, là hí trường phù du, tạm bợ, 
giả hoặc, vô thường, là giấc mộng, cơn mơ, 
mối nợ, sống là gởi, thác là về,… 
 Vâng, cuộc sống, cuộc đời là những thể 
hiện đó, không sai, nhưng ‘do đâu, tại sao, 
để làm gì, dẫn về đâu’ thì chưa có lời giải 
đáp. Nguyễn Du đã giải đáp những thắc 
mắc đó. 

‘Tân Thanh’ nơi Nguyễn Du là ‘ngôn 
ngữ mới’, và ‘ngôn ngữ mới’ nơi đây là 
‘cái nhìn mới’, cái ‘ý nghĩa mới’ của đau 
khổ. Cũng những đau khổ đó nhưng trước 
nay người ta nhìn theo cái ‘nhìn cũ’, cái 
‘đoạn trường cựu thanh’, cho đấy là những 
cái dĩ nhiên, những cái tất định, không thể 
nào thoát ra được vì không đau khổ nầy thì 
đau khổ khác, có thay đổi bộ mặt, thay đổi 
mức độ, tính chất nhưng chung quy vẫn là 
đau khổ. Mượn tất cả những ‘đoạn trường 
cựu thanh’ của Kiều, của Hoạn, của Kim 
Trọng, Từ Hải, Thúc Sinh, của Sở Khanh, 
Bạc Bà, Bạc Hạnh (ngoại trừ Vãi Giác 
Duyên và Sư Tam Hợp), Nguyễn Du muốn 
đưa dẫn chúng ta về một cái ‘nhìn mới’ về 
đau khổ nên đặt tên tập truyện là Đoạn 
Trường Tân Thanh. Cái nhìn mới đó, nói 
theo nhà Phật là  ‘’Phiền não là Bồ đề, 
Khổ đau là Giải thoát’’. Cái nhìn mới về 
đau khổ đó cũng được Jésus nói đến qua 
bài giảng trên núi vê Tám Mối Phúc, 
miễn là biết ‘’Trăm năm để một tấm lòng 
từ đây’’ như Kiều.  
 * Lý do Nguyễn Du phóng tác ‘Kim 
Vân Kiều truyện’ của Thanh Tâm tài 
nhân : Cuộc tình từ ‘Có thành Không’ 
chuyển sang ‘Không trong Có’ : 

Thúy Kiều, Kim Trọng từ lúc ‘’Tiên thề 
cùng thảo một chương,…trăm năm tạc một 
chữ đồng đến xương’’ thì  cuộc tình hai 
người xem như hoàn hảo, tốt đẹp vô cùng. 

Hai người, trong tâm thức, đã là ‘một thịt’, 
hai người đã ‘cùng có trong nhau’ hoàn toàn 
‘’chưa chăn gối cũng vợ chồng’’. Nhưng rồi, 
cuộc đời oái oăm bẻ gãy tình duyên đôi lứa. 
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Kim Trọng phải về Liêu Dương hộ tang 
chú ; Kiều phải bán mình chuộc cha. Mười 
lăm năm không gặp lại, mười lăm năm cả 
hai sống trong tưởng nhớ, ngậm ngùi. Cuộc 
tình thế là ‘từ Có thành Không’. 

Mười lăm năm sau, tái hợp, ‘’mười lăm 
năm mới bây giờ là đây’’và ‘’động phòng dìu 
dặt chén mồi’’ nhưng ‘’Lọ là chăn gối mới ra 
sắt cầm’’. Cả hai cùng có bên nhau, ‘cùng 
nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan’’, cùng 
ăn chung nằm chạ, thế mà không là vợ chồng 
(khác với trước : ‘chưa chăn gối cũng vợ 
chồng’). Cái gì lạ ? Một màn hài kịch ? Cuộc 
tình đã chuyển từ ‘Có trong Không’ sang 
thành ‘Không trong Có’.  
 Chúng ta muốn thế nào ? Chúng ta 
muốn ‘Có trong Không’ hay muốn ‘Không 
trong Có’ ? Sở hữu mà không sở hữu, 
không sở hữu mà sở hữu ? Qui luật kinh tế 
nào giải thích được chăng ? Cuộc đời đã 
đưa cuộc tình hai người từ ‘Hữu vào 
Không’, buộc hai người phải sống cái ‘Hữu 
trong Không’ để kết cục dẫn về  cái ‘Không 
trong Hữu’. Liệu có thể bảo theo lời Kinh 
Duy Ma : ‘bất trụ vô vi, bất tận hữu vi’ ? 
 Một điều nữa, kết thúc câu truyện khiến 
ta liên tưởng đến lời Chúa Jésus : ‘’Vì đến 
khi sống lại, người ta không lấy vợ cũng 
không lấy chồng, song những kẻ sống lại là 
như thiên sứ trên trời vậy’’ (Ma : 22-30). 
Thiên sứ là trạng thái sống ‘hữu trong 
không’ và ‘không trong hữu’ cùng lúc. 
Kiều đã ‘sống lại’ (cái chết của nàng là cái 
chết hụt, cái chết của nàng không là cái chết 
đoạn kiếp, đổi kiếp, hóa kiếp để đầu thai 
sang một kiếp khác), nàng ‘sống lại trong 
cuộc đời nầy với mối tình ngày trước nhưng 
trong một trạng thái khác trước, trạng thái 
‘Không trong Có’. 
 Chính cái kết cục lạ lùng của câu 
truyện đã khiến Nguyễn Du chú ý vì hợp 
với tư tưởng lâu nay của ông, tư tưởng của 

con người ‘’Thiên tuế trường ưu vị tử 
tiền’’(câu thơ chữ Hán của ND : ‘Trước khi 
chết vẫn lo nghĩ, ưu tư chuyện nghìn sau’). 
Chính cái kết cục kỳ lạ nầy đã khiến 
Nguyễn Du phóng tác ‘Kim Vân Kiều 
truyện’ của Thanh Tâm tài nhân mà không 
phóng tác một tác phẩm nào khác trong 
vườn Văn học Trung Hoa cũng như không 
sáng tác một truyện nào tương tự dù ông 
biết cuộc sống truân chuyên, chìm nổi của 
bao hồng nhan bạc phận vì tất cả những 
cuộc sống đó, ngay cả của chính ông, của 
cô Kiều hay của bất kỳ ai đều chỉ là ‘Đoạn 
trường cựu thanh’ mà thôi. (Xin đừng ỡm 
ờ nghĩ rằng biết đâu chẳng đã có một ‘xao 
động lượng tử’ (flux quantique, xin mượn 
một từ của Khoa học) đã khiến xảy ra cuộc 
làm tình giữa hai người dù Kiều không 
muốn thì Kim Trọng cũng đã hẳn ép liễu 
nài hoa ? Xin đừng đánh giá Nguyễn Du 
quá thấp như vậy để khỏi mang tội hạ nhục 
tác giả và tác phẩm). Xin không đi xa hơn 
để nói đến cảnh giới sống của xã hội nhân 
loại mai nầy với một thể chế chính trị, kinh 
tế, văn hóa,... khác với hiện nay. 
 Chỉ riêng với hai điều kể trên  - cái nhìn 
mới về đoạn trường và kết thúc lạ lùng của 
câu truyện -  Nguyễn Du đã phổ vào cho 
Truyện Kiều hai tư tưởng sau đây : 
 1) Sống là đau khổ nhưng chính cái 
đau khổ của cuộc sống, cuộc đời sẽ giải 
thoát ta khỏi đau khổ. Diễn tiến nhân sinh 
sẽ đến thời điểm chấm dứt đoạn trường và 
bao nhiêu lý do, điều kiện, sự vụ con người 
tạo đau khổ tội lỗi cho nhau sẽ chấm dứt để 
mở ra một cảnh giới hay một trạng thái 
sống mới không còn đau khổ nữa. Điều 
nầy, Nguyễn Du đã nói qua Đạm Tiên -hình 
ảnh cuộc đời đau khổ- lúc nàng bảo với 
Kiều vừa được vãi Giác Duyên vớt lên từ 
sông Tiền Đường :  ‘’Đoạn trường sổ rút 
tên ra, Đoạn trường thơ phải đem mà trả  
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nhau’’ để từ nay cuộc sống, cuộc đời hoàn 
toàn sung sướng với ‘’Duyên xưa đầy đặn 
phúc sau dồi dào’’. 
 
2) Tài và Mệnh không còn đố kỵ, tương 
khắc, tương xung mà hài hòa, hảo hợp  
 

 
nhau. ‘Tài’ là tài sức, khả năng từng 
người để lo cho cuộc sống riêng của mình ;  
‘Mệnh’ là cuộc đời tức cuộc sống chung 
của tất cả mọi người trong xã hội, nói rõ      
hơn là ‘môi trường xã hội, môi trường đồng 
loại’, là ‘cõi người ta’ (trăm năm trong cõi 
người ta - Kiều - Không nên hiểu ‘Mệnh’ là 
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số mệnh, định mệnh). Con người vì cần 
thiết của Sự Sống, kết hợp nhau, tạo nên xã 
hội để vừa hợp tác vừa cạnh tranh nhau. 
Cạnh tranh xã hội là điều tất yếu và là động 
lực cho xã hội tiến bộ văn minh nhưng lại 
luôn luôn tạo nên thế tranh chấp thường 
trực giữa cuộc sống, cuộc đời tức giữa cá 
nhân với xã hội dù trong từng đơn vị  nhỏ 
nhất như gia đình, đoàn thể rồi đến quốc 
gia, dân tộc, rộng hơn nữa là cộng đồng 
nhân loại. Do thế tranh chấp đó mà con 
người cùng xã hội luôn luôn bất an, đau 
khổ. Những đau khổ của  cuộc sống cuộc 
đời trở thành đa dạng, lớn dần lên theo đà 
văn minh. Sự tranh chấp, tưong xung giữa 
tài và mệnh, giữa cuộc sống, cuộc đời, giữa 
cá nhân và xã hội sẽ đến thời điểm chấm 
dứt do diễn tiến tiến hóa của nhân sinh. 
Nguyễn Du đã tiên đoán, hay đúng hơn, đã 
nhìn ra điều đó. Mở đầu tác phẩm bằng hai 
câu thơ nói lên tính cách ‘đố kỵ’ giữa tài và 
mệnh : ‘’Trăm năm trong cõi người ta, chữ 
tài chữ mệnh khéo là ghét nhau’’, Nguyễn 
Du đã kết thúc tác phẩm bằng câu ‘’Chữ tài 
chữ mệnh dồi dào cả hai’’ (câu 3246) tuy 
có mượn ý nhà Phật để lý giải về chữ Tâm.  

 (Còn tiếp) 
 

 Phụ lục : Thi hào Pháp Victor Hugo, 
theo người viết, có lẽ cũng trong những 
cảm nhận như Nguyễn Du, đã báo biểu giờ 
chấm dứt mọi đoạn trường để nhân sinh 
được sinh thành trở lại (sống lại) trong một 
kỷ nguyên mới, trong một cảnh giới mới 
tức vào thời điểm ‘muôn vật đổi mới’ theo 
Thánh Kinh Ki-Tô giáo. Trong đoạn cuối 
bài trường thiên ‘Bên bờ Vô hạn’ (au bord 
de l’infini), thi hào đã viết : 
Tout sera dit. Le mal expirera, les larmes 
Tariront ; plus de fers, plus de deuils, plus 
d’alarmes ; 

L’affreux gouffre inclément 
Cessera d’être sourd, et bégaiera : qu’entends-je ?  
Les douleurs finiront dans toute l’ombre ; un ange 
Criera : Commencement ! 
(Les Contemplations, nrf  Poésie, Gall. 
Paris 2002, trang 407)  
Mọi điều sẽ được nói (5). Điều xấu cáo 
chung, lệ buồn 
Chấm dứt ; không còn xiềng xích, tù gông, 
tang ma, lo lắng 
Hố thẳm khắt khe không còn câm nín (mà) 
bâp bẹ ‘tôi nghe gì ? 
Đau khổ nhân sinh tan đi trong mọi vùng 
bóng tối 
Thiên sứ từ cao reo tiếng gọi mời: 
Khởi nguyên! 

__________ 
 
Chú thích : 
1) Tout système de signes pouvant servir de 
moyen de communication – André Lalande : 
Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 
2) Le langage est la faculté qu’ont les 
hommes de s’entendre au moyen de signes 
vocaux – Xem André Vergez và Denise 
Huissaman: Petie dictionnaire de la 
Philosophie, les abc du Bac. 
3) Le langage est la maison de l’Être. Dans 
son abri, habite l’homme. Les penseurs et 
les poètes sont ceux qui veillent sur cet 
abri. Leur veille est l’accomplissement de 
la révéabilité de l’Être ; en tant que par leur 
dire, ils portent au langage cette révéabilité 
et la conservent dans le langage – M. 
Heidegger : Lettre sur l’humanisme trong 
Questions III, Gall. Paris 1973, trang 74. 
4) C’est la même chose que penser et être – 
Xem La pensée grecque của Léon Robin, 
édt. Albin Michel, Paris 1973, trang 110. 
5) ‘sẽ được nói’ (sera dit) có nghĩa là ‘sẽ 
được giải bày, sẽ được trở thành hiện thực’.   
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TUỒNG CỔ 
 

  

Chôn gươm tráng sĩ biệt quê hương 

Tàn cuộc hồn mang nặng vết thương 

Chiến địa vừa tan hồi trống trận 

Cấm thành vắng bặt bóng quân vương 

Quần thần thất tán miền quan ải 

Cung nữ dạn dày chốn gió sương 

Hoài vọng đàn ngân thương ngọc vỡ 

Điệu tình ai oán giữa tà dương 

 

Lý Hiểu 
 

 

 

NỔI LỬA 
 

 

Bóng tối bủa vây lạnh quảng trường 

Quanh đời bổng lạ dáng yêu thương  

Hoang mang; gió bấc vàng đô thị 

Hoảng loạn; cờ sao đỏ phố phường 

Vết cắt hận thù da chẳng khép    

Mây mù lịch sử lệ còn vương 

Ai về nổi lửa cho hồn ấm ? 

Viếng mộ vô danh giữa chiến trường. 

 

Lý Hiểu 
 

 

TỊCH DƯƠNG 
 

họa 

Một thuở đang nồng với lửa hương 

Đổi đời đau đớn cuộc tang thương 

Quê hương bỏ lại bao lưu luyến 

Đất nước xa rời triệu vấn vương 

Lưu lạc đường xiêu chân mỏi gối 

Lần mò ngõ vắng tóc pha sương 

Cánh bèo trôi nổi theo cơn sóng 

Lưng cúi mắt mờ bóng tịch dương 

 

Phan Khâm 
  

 

 

NUỐI TIẾC 
 

họa 

Nhớ tuổi hoa niên dưới mái trường 

Bao nhiêu kỷ niệm quá thân thương 

Đạp xe hò hẹn qua đầu phố 

Kẹp sách tung tăng tới cuối phường 

Xao xuyến con tim nghe trống giục 

Sững sờ vạt áo ngó mây vương 

Ngày xanh trời đã đem đi mất 

Khép lại màn nhung lạnh hí trường. 

 

Phan Khâm  
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        Chủ nhật ngày 02-06-2013, tại nhà thờ 
Saint Hippolyte, nằm trên đại lộ Choisy, 
Paris quận 13. Một buổi sinh hoạt Văn Học 
Nghệ Thuật chủ đề : "Chiều Thơ Nhạc 
Paris" đã được Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ 
Paris tổ chức. 

Mở đầu chương trình là nghi lễ chào 
quốc kỳ và một phút mặc niệm. Hội trưởng 
Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ Paris, chị Trần Thúy 
Phượng cũng là MC ngỏ lời chào quan 
khách, nói qua về ý nghĩa buổi sinh hoạt 
chiều nay, đồng thời giới thiệu những khách 
tham dự gồm có : LS, Nhiếp ảnh gia Nguyễn 
Đăng Trình và phu nhân đến từ Canada, 
GS,TS Trần Văn Cảnh, GS,TS âm nhạc 
Quỳnh Hạnh, GS Trịnh Khải và phu nhân, 
GS Trịnh văn Giao và phu nhân, BS Phan 
Khắc Tường Chủ tịch Cộng Đồng Người 
Việt Quốc Gia Tại Pháp, BS Nguyễn Bá 
Hậu và phu nhân, BS Nguyễn Bá Linh, BS 
Nguyễn Văn Thanh, Nhà biên khảo Mỹ 
Phước Nguyễn Thanh, Niên trưởng Hướng 
Đạo Đỗ Đăng Di, Châu Văn Lộc, Ông Lê 
Minh Triết, Ông Nguyễn Cao Đường Ban 
Đại Diện Cộng Đồng, Ông Trần Minh Răn 
Văn phòng Liên Đới Xã Hội, Công Thiểm, 
Phạm Văn Đức Tập Thể Chiến Sĩ VNCH 
Âu Châu, Nhà thơ Đỗ Bình, Bích Xuân, Việt 
Hoài Phương, Mây Thu Đại diện tạp chí Cỏ 
Thơm, Bạch Sương Đại diện tạp chí Nguồn, 
Nhạc sĩ Michel Tùng và phu nhân, Nhạc sĩ 
Minh Nhật, Nhạc sĩ Trần Văn Trung, Ca sĩ 

Đình Đại, Nghệ sĩ Thúy Hằng, Ca sĩ Cathy 
Huệ, Nhiếp ảnh gia Đoàn Quốc Tiệp, 
Guillaume Phan, Đạo diễn Trần Song Thu... 

Diễn giả, Nhà thơ Đỗ Bình được mời 
lên nói về Thơ và Nhạc, ông phát biểu như 
sau: "Thơ và nhạc là hai nghệ thuật riêng 
biệt khác nhau nhưng khắn khít nhau làm 
say đắm lòng người. Thơ là nghệ thuật của 
lời. Nhạc là nghệ thuật của âm thanh. 
Trong thơ có chứa tư tưởng, triết lý, tôn 
giáo, hội họa, âm nhạc... những chất liệu 
trong cấu trúc để hình thành thơ như ngôn 
từ, hình tượng, vần điệu, niêm luật, ẩn dụ, 
hoán dụ v.v.... Riêng thơ Việt Nam hay thơ 
Trung Hoa đều có thêm chất nhạc. Âm 
nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm 
thanh làm ngôn ngữ để diễn đạt tư tưởng 
và tình cảm của con người. Ngày nay 
người ta còn dùng âm nhạc để trị liệu bệnh 
tâm thần (musicothérapie). Âm nhạc gồm 
những đặc tính như cao độ, trường độ, âm 
sắc v.v... những ký hiệu đòi hỏi ghi lại hình 
nốt để nghe những giai điệu được dìu dặt 
khoan thai như bước vào một cõi mộng. 
Riêng thơ chưa có một định nghĩa nào rõ 
ràng làm mẫu mực. Người ta chỉ cảm nhận 
thơ là một nghệ thuật của một nghệ thuật 
phát xuất từ cảm xúc của tâm hồn. Thơ 
phổ nhạc là nghệ thuật đem thêm âm hòa 
với âm thanh sẵn có trong thơ, hoặc thay 
đổi âm thanh của thơ chuyển thể thành 
những nốt nhạc để hát...". Nhà thơ Đỗ Bình 
đã minh họa phần tính nhạc qua những bài 
Đây Thôn Vỹ Dạ của Thi sĩ Hàn Mạc Tử, 
Qua Đèo Ngang của Nữ sĩ Bà Huyện Thanh 
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Quan, Áo Lụa Hà Đông của Thi sĩ Nguyên 
Sa. Tiếp theo nhà thơ Phương Du Nguyễn 
Bá Hậu nói về Những Nét Đẹp Trong Thi 
Ca, ông cho rằng một bài thơ hay phải hội 
đủ nhiều yếu tố: "giàu vần, giàu điệu, lời 
hay ý đẹp, có thể ngẫu biền tức là những đối 
thanh, đối ý trong câu". Ngoài ra nhà thơ 
Phương Du còn nói đến điệu hát xẩm, là 
những bài hát của những nghệ sĩ mù thường 
dùng lời ca để tìm kế sinh nhai, mọi người 
cùng lắng nghe giọng ca ngâm thật cảm 
động "Bài Hát Xẩm" trích trong Thi tập Tình 
Thương của tác giả: "Non nước ơi! Kể từ khi 
ta dấn thân ra đi lưu lạc chốn quê người, 
sầu chia ly, sao chưa cạn, mà cuộc đời buồn 
bã cứ qua trôi... Non nước ơi! Dân tình ta 
trông thật là đói rách, thảm thương: ăn 
chẳng đủ no, mặc không đủ ấm, đau yếu thời 
thường chẳng có thuốc thang... Non nước 
ơi! Luồng gió tự do, mai đây thổi tới, sẽ quét 
sạch phỉ phường, tha hương ta lại lên đường 
trở về kiến thiết quê cha...". 

MC Trần Thúy Phượng với nụ cười rất 
tươi, thay đổi chương trình bằng giọng ca 
trầm ấm của Ca sĩ Đình Đại, bài "Chiều 
Trên Phá Tam Giang" nhạc Trần Thiện 
Thanh phổ thơ Tô Thùy Yên. Một nhạc 
phẩm được nhiều người ưa thích, viết vào 
thập niên 70, trong giai đoạn chiến tranh 
khốc liệt của Việt Nam, ở đó nổi bật nhất 
vẫn là tình yêu nhung nhớ của thanh niên 
thiếu nữ trong thời chiến. Những dòng nhạc 
này rất phong phú về giai điệu lẫn ca từ, 
cho đến ngày nay vẫn còn hợp thị hiếu của 
thính giả trong cũng như ngoài nước. Nhạc 
sĩ Michel Tùng hòa âm cùng tiếng sáo của 
Nhạc sĩ Trần Văn Trung để ca sĩ Đình Đại 
trình bày tiếp theo nhạc phẩm của Phạm 
Đình Chương: "Nửa Hồn Thương Đau" và 
anh được thính giả yêu cầu trình bày thêm 

nhạc phẩm "Em Đến Thăm Anh Đêm Ba 
Mươi" của Vũ Thành An.  

Nhà thơ Bích Xuân tiếp nối chương 
trình, diễn ngâm bài "Áo Lụa Hà Đông", 
thơ Nguyên Sa, sau đó chị "gọi nắng về" 
bằng nhạc phẩm "Giọt Nắng Bên Thềm", 
nhạc và lời của Thanh Tùng. 

Bài "Tương Tư", thơ Nguyên Sa, được 
Nghệ sĩ Thúy Hằng diễn ngâm cùng với 
tiếng đàn tranh của GS,TS âm nhạc Quỳnh 
Hạnh. Khung cảnh trong gian phòng thật 
ấm cúng với những đóa hoa cúc vàng cắm 
trong bình sáng lên dưới ánh đèn ửng màu 
hồng tím. Giáo sư Quỳnh Hạnh đầu đội 
khăn vàng, cổ quấn phu-la vàng kim tuyến 
làm nổi bật màu áo nhung tím hài hòa cùng 
màu áo tím in hoa lan huệ của Nghệ sĩ 
Thúy Hằng thật vô cùng thanh nhả. Giọng 
ngâm của nhà thơ Đỗ Bình tiếp theo với 
"Đôi Mắt Người Sơn Tây", thơ Quang 
Dũng, phảng phất một chút Quách Đàm hay 
Hoàng Thư làm thính giả cùng lắng nghe 
say sưa, tưởng như nơi đây là Sài Gòn của 
những tối nào xưa trên đài phát thanh trong 
chương trình Thi Văn Tao Đàn của Thi sĩ 
Đinh Hùng. Đến lượt Giáo sư Quỳnh Hạnh 
vừa ngâm vừa dạo đàn tranh bài thơ lục bát 
"Tiển Chân Anh Khóa" của cụ Á Nam Trần 
Tuấn Khải và trình bày tiếp theo nhạc phẩm 
"Mùa Hoa Anh Đào" của nhạc sĩ Thanh 
Sơn. Ca sĩ Cathy Huệ tiếp nối chương trình 
với nhạc phẩm "Nắng Chiều" của Lê Trọng 
Nguyễn, Nhạc sĩ Michel Tùng dạo đàn 
cùng tiếng khẩu cầm của Nhạc sĩ Trần Văn 
Trung. Nhạc phẩm tiếp theo của Trần Thiện 
Thanh "Mùa Đông Của Anh" cũng do 
Cathy Huệ trình bày. 

 
Nhạc Tiền Chiến hay Nhạc Vàng? 

Hai danh từ này bỗng dưng được đem ra 
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tranh luận sôi nổi. Ông Phạm Văn Đức, Tập 
thể Chiến sĩ VNCH tại Châu Âu đã nêu ra 
câu hỏi: "Tại sao gọi là Nhạc Vàng? Danh 
từ Nhạc Vàng có xuất xứ từ đâu? Giáo sư 
Quỳnh Hạnh trả lời: "Nhạc Vàng bắt nguồn 
từ Nhạc Tiền Chiến thời Đoàn Chuẩn, Từ 
Linh... ca từ và hòa âm rất hay, rất đáng 
trân trọng. Đa số các học sinh trường quốc 
gia âm nhạc thường chọn để làm chuẩn". 
Theo Đỗ Bình: " Trong dòng lịch sử tân 
nhạc Việt Nam đã mấp mé gần thế kỷ khởi 
từ những nhạc sĩ đầu tiên như Nguyễn Văn 
Tuyên, Nguyễn Xuân Khoát, Văn Chung, 
Lê Yên, Doãn Mẫn, Văn Cao, Dương Thiệu 
Tước, Thẩm Oánh, Lê Thương, Hoàng 
Quý… Những giai điệu quê hương mang 
tính lãng mạn trữ tình của dòng nhạc tiền 
chiến được những nhạc sĩ đã từng học nhạc 
Tây Phương và đã đem những dòng nhạc 
Tây Phương vào hòa với dòng Dân Nhạc 
của Việt Nam vì tính chất nhạc Việt Nam 
dựa trên nền âm nhạc ngũ cung chỉ có 5 
nốt, trong khi nhạc Tây Phương có đến 7 
nốt. Ở giai đoạn đó, nhạc ngũ cung lấy chất 
liệu từ các thể điệu dân ca như Ca Dao, Hát 
Nói Ca Trù, Hát Quan Họ… Sau này người 
ta đem dòng nhạc Tây Phương vào để có 
được nhiều nốt hơn, giàu giai điệu hơn. 
Ngôn ngữ của Việt Nam có nhiều thay đổi 
đã xuất hiện nhiều cụm từ và chữ mới, do 
đó cấu trúc âm nhạc từ giai điệu, tiết tấu, 
hòa âm có thêm chất liệu giúp cho việc 
sáng tác những ca khúc thêm màu sắc, 
phong phú hơn...". 

 
Ông Phạm Văn Đức giải thích rằng: 

"Sở dĩ có danh từ Nhạc Vàng là do khi 
Cộng Sản chiếm miền Nam họ mới phân 
biệt, bởi vì nhạc của ta là nhạc tình cảm. 
Nhạc Vàng là tên gọi của Cộng Sản dành 

cho chúng ta. Nhưng cho đến nay khắp cả 
toàn dân toàn nước đều hát, bởi vì Nhạc 
Vàng đi vào lòng người". 

Nhà thơ Phương Du đưa ý kiến : "Nhạc 
Vàng là nhạc trữ tình. Vì màu Vàng là màu 
đẹp, cho nên Thế Lữ mới có câu: "Hỡi cô 
tát nước bên đàng, Sao cô múc ánh trăng 
vàng đổ đi?" Và Nguyễn Du có câu: "Long 
lanh đáy nước in trời, Thành xây khói biếc 
non phơi bóng vàng". 

 
Ông Châu Văn Lộc, Niên trưởng hướng 

đạo Nam Quan, cũng đồng ý với ông Phạm 
Văn Đức: "Nhạc vàng có từ khi có Cộng 
Sản. Đầu tiên là Nhạc tiền chiến rồi tới 
Nhạc cải cách hay Nhạc hiện đại. Nhạc 
Vàng là từ của Cộng Sản, có từ sau 1975". 
Sau đó ông trình bày nhạc phẩm "Thăm 
Những Vùng Đất Mang Tên Anh" của cố 
nhạc sĩ Thanh Sơn: "Thị trấn buồn cao 
nguyên cheo leo. Gió buốt miền đất đỏ mù 
sương. Kontum đây với những kiêu hùng. 
Kìa Charlie núi rừng thung lũng, Về Chu 
Prao hát ca ngợi Ko Man. Dak Lak ngày 
nào còn hiên ngang! Sẽ thấy một ngày Quê 
Hương ta hòa bình. Màu cờ Việt Nam phất 
phới thêm đẹp xinh. Hỡi những ai người da 
chung màu vàng. Mau hãy xây dựng quê 
hương với nhau. Sẽ thấy một ngày quê 
hương ta hòa bình. Để nhìn cọng rau cây 
lúa được bình yên. Hãy hát ca mừng anh 
em một nhà. Ðịa sử oai hùng Việt Nam quê 
hương ta! ". Liền tiếp theo đó, "Đoàn 
Người Lữ Thứ" là một nhạc phẩm nổi tiếng 
của nhạc sĩ Lam Phương viết năm 1954, nói 
lên cảm xúc của những đồng bào di cư 
miền Bắc, cùng thời với Chuyến Đò Vĩ 
Tuyến, Nhạc Rừng Khuya, Nắng Đẹp Miền 
Nam, cũng được trình bày. Tiếng hát hòa 
cùng với tiếng vổ tay nhịp nhàng của thính 
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giả trong gian phòng ấm cúng theo từng 
giai điệu của bản nhạc nghe thật hào hùng 
và cảm động, tiếp theo là bài "Sài Gòn Xa 
Hoa", viết năm 1948. 

Nhạc sĩ Minh Nhật cùng đến tham dự  
với nhạc phẩm "Thu Quyến Rũ" của Đoàn 
Chuẩn và Từ Linh. 

 
Được biết vào năm 1986, hội Văn Hóa 

đã tham dự ngày quốc tế văn hóa Symbiose 
nhằm giới thiệu văn hóa dân tộc VN với 
các dân tộc khác sống trên xứ Pháp, nhà 
nhiếp ảnh Nguyễn Đăng Trình là một thành 
viên của hội, được mời làm khách danh dự 
triển lãm tại Đại Hội Nhiếp Ảnh Vương 
Quốc Bỉ ở Charleroi. Năm 1987, ông được 
vào triển lãm 2 tháng liền trong Musée 
Français de la Photographie, Bièvres. Luật 
sư Nguyễn Đăng Trình là một nhà nhiếp 
ảnh đam mê, từng đoạt giải nhì quốc tế 
UNESCO, và nhiều giải nhất về nhiếp ảnh 
cở trung tại Pháp. Khi rời khỏi VN ông 
mang theo được một số âm bản chụp nhiều 
cảnh VN trước và sau năm 1975, qua Pháp 
ông làm ảnh bằng kỹ thuật mới trong phòng 
tối và phóng lớn. Lúc đó VN hoàn toàn bị 
cắt đứt với thế giới bên ngoài, những hình 
ảnh Nguyễn Đăng Trình mang theo là một 
không gian VN thu hẹp. Do đó, viện bảo 
tàng chấp nhận và đã mở cánh cửa cho ông 
đem hình vào viện triển lãm. Năm 1988, 
ông được mời sang tận Museum 
Volkenkude Rotterdam và Museum 
Groningen Hoà Lan triển lãm 4 tháng liền. 
Hiện nay LS, Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đăng 
Trình, người đã từng hợp tác sinh hoạt với 
Nhà thơ Đỗ Bình vào khoảng năm 1987, 
đang định cư ở Montréal, Canada, vẫn bấm 
máy nhưng không còn triển lãm, trước khi 
chia tay, ông đã có vài lời phát biểu: 

"Chúng tôi ở cách đây xa một đại dương 
hơn mười ngàn cây số, hôm nay được sinh 
hoạt lại với không khí đầy tình thân ái 
trong tinh thần văn nghệ sống động. Thật là 
một duyên may cho chúng tôi, được thấy 
lại, được sống lại một khoảng thời gian 
trước kia khi chúng tôi cùng với nhóm anh 
Đỗ Bình đã triển lãm ở Musée Français de 
la Photographie, ở Rotterdam, ở Charleroi 
bên Bruxelles... Tôi xin cảm ơn Chi Hội 
Phụ Nữ Âu Cơ Paris đã tạo cơ hội cho 
chúng tôi được sống lại không khí sống 
động như ngày hôm nay mà ở Montréal 
chúng tôi không có được như vậy". 

Chương trình kết thúc vào khoảng 18h30. 
Mọi người cùng chia tay trong vui vẻ hân 
hoan. Sau nhiều ngày mưa gió triền miên, chủ 
nhật hôm nay là một ngày nắng đẹp. 
 

 
Nguyễn Mây Thu 

(Paris)
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Mời quý vị nghe Như Hương trình bày Mùa Thu Mây Bay ở link này: 

http://cothommagazine.com/nhac/TaBinh/MuaThuMayBay-TB-NH.mp3 
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NGƯỜI CHUYÊN MÔN  
CƯỜI 

_______________ 
 

HEINRICH BOLL 
    
     Heinrich Boll sinh tại Cologne (Đức) vào 
năm 1917 và mất năm 1985, là một trong 
những nhà văn hậu chiến rất nổi tiếng của 
nước Đức. Ông nhận giải Nobel về văn 
chương vào năm 1972. 
     Truyện ngắn sau đây được chuyển ngữ 
theo bản dịch Anh ngữ của Leila Vennewitz 
với nhan đề "The Laughter". 
 

* 
     Vì người ta thường coi tôi là một người 
đứng đắn đàng hoàng nên khi có ai đó hỏi 
tôi rằng tôi làm nghề ngỗng gì thì tôi thật là 
lúng túng: tôi đỏ mặt lên và nói năng lắp 
bắp ngay. Tôi thấy như ghen với những 
người mà họ có thể trả lời thoải mái: tôi là 
thợ hồ. Tôi ghen tức với những người thợ 
hớt tóc, những anh chàng thư ký kế toán 
và những anh chàng viết văn vì câu trả lời 
của họ thật là đơn giản, chính cái nghề của 
họ đã tự nói lên là họ làm công việc gì rồi 
mà chẳng cần "dài dòng văn tự" để giải 
thích gì thêm, trong khi tôi thì bó buộc phải 
trả lời những câu hỏi trên rằng: "Tôi là một 
người chuyên môn cười." Khi thú nhận như 
thế rồi thì lập tức bao giờ tôi cũng phải trả 
lời thêm một câu hỏi thứ hai: "Thế bạn kiếm 
sống bằng cách đó à?" Tôi thành thật trả 
lời: "Đúng vậy!" Tôi hiện tại đúng là đang 
kiếm sống bằng tiếng cười của tôi đấy, mà 
kiếm chác ngon lành là đằng khác nữa, vì 
tiếng cười của tôi - nói theo giọng lưỡi kinh 
doanh - đang ăn khách trên thị trường. 
     Tôi là một chuyên viên cười, cười xuất 
sắc, lại kinh nghiệm đầy mình, chẳng có kẻ 
nào khác có thể cười giỏi như tôi được, 

chẳng có ai cười mà có thể đạt tới tột đỉnh 
nghệ thuật như tôi. 
     Có một thời gian dài, để tránh khỏi phải 
giải thích lòng thong chán ngấy, tôi đã tự 
gọi tôi là một diễn viên, nhưng tài nghệ của 
tôi trong lãnh vực kịch câm và kịch nói thì 
lại xoàng xĩnh lắm khiến tôi cảm thấy gọi 
như thế không ổn, xa vời sự thật quá. Tôi 
yêu sự thật và sự thật là: tôi là một người 
chuyên môn cười. 
     Tôi chẳng phải là một chú hề, cũng 
chẳng phải là một diễn viên hài kịch. Tôi 
không làm cho bà con cô bác khoái chí, vui 
vẻ, tôi chỉ diễn tả sự vui nhộn thôi: tôi cười 
như hệt một vị hoàng đế La Mã, hay cười 
kiểu giống y như một chú học trò nhạy 
cảm, tôi cười thoải mái giống kiểu cười thế 
kỷ thứ 17 cũng như thế kỷ thứ 19, và đôi 
khi vì nhu cầu tôi có thể cười theo bất cứ 
kiểu cười của thế kỷ nào, bất cứ từng lớp 
xã hội nào, bất cứ loại tuổi tác nào: đó chỉ 
thuần là một sự khéo léo mà tôi đã thu thập 
được, tương tự như sự khéo tay sửa dày, 
dép vậy. Trong lồng ngực của tôi chất chứa 
tiếng cười của Mỹ Châu, của Phi Châu, 
tiếng cười của dân da trắng, da đỏ, da 
vàng và nếu được trả một khoản tiền tương 
xứng thì tôi sẽ cười vang vang lên theo 
đúng với lời yêu cầu đặt hàng của ông 
giám đốc. 
     Tôi đã trở nên quan trọng rồi. Tôi cười 
để thâu vào đĩa hát, tôi cười để thâu vào 
băng, và các ông giám đốc truyền hình đối 
xử với tôi một cách kính nể. Tôi cười một 
cách sâu thẳm, ôn hòa hay điên dại. Tôi 
cười như một ông tài xế lái xe điện hay như 
một gã phụ việc trong tiệm thực phẩm. Có 
tiếng cười kiểu bình minh, kiểu hoàng hôn 
và kiểu đêm tối. Nói tóm tắt lại: người ta 
cần cười ở bất cứ nơi nào, cười bất cứ 
kiểu nào, tôi sẽ làm chuyện đó. 
     Thật khó mà vạch ra cho mọi người thấy 
rằng một cái nghề như thế này thì chán mớ 
đời, nhất là đối với tôi đó lại là một nghề 
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chuyên môn, tôi đã lên đến tột đỉnh của 
nghệ thuật gây tiếng cười. Điều này cũng 
khiến cho tôi trở thành cần thiết để giúp 
cho các diễn viên hài kịch hạng ba hay 
hạng tư khi các anh chàng này có lý do 
chánh đáng sợ rằng khán giả của họ không 
phá ra cười với những câu pha trò vào lúc 
chót của câu chuyện. Bởi thế tôi hầu như 
mỗi đêm phải đến các hộp đêm, các phòng 
trà ngồi làm cò mồi kín đáo, công việc của 
tôi là cười vang lên trong những đoạn yếu 
nhất của chương trình để mọi người nghe 
thấy mà cười theo. Cần phải "canh me" mà 
tính toán giờ giấc cẩn thận: tôi phải cười 
cho thật lớn, thật mạnh, không sớm quá 
nhưng cũng đừng trễ quá, phải cười đúng 
lúc, đúng thời điểm đã sắp xếp trước. Tôi 
phá ra cười, toàn thể các khán giả sẽ rú lên 
cùng cười theo tôi và như thế cái vụ pha 
trò, giễu dở của anh chàng diễn viên sẽ 
được cứu vãn. Nhưng riêng phần tôi, tôi 
mệt mỏi lê chân ra phòng để áo, mặc áo 
khoác vào và lòng cảm thấy vui sướng vì 
cuối cùng dầu gì thì mình cũng vừa hoàn 
thành xong nhiệm vụ. 
     Ở nhà, tôi thường nhận được những 
bức điện tín gửi cho tôi: "Khẩn cấp. Cần 
tiếng cười của anh. Ghi âm thứ ba" và một 
vài giờ sau là tôi đã chui vào ngồi trong một 
chuyến xe lửa tốc hành quá nóng nực để 
mà than vãn cho cái số phận của mình. 
     Tôi cũng cần phải nói thêm rằng những 
lúc ngoài giờ làm việc hay khi đang đi nghỉ 
hè thì tôi lại có khuynh hướng cười rất ít: 
những kẻ chăn bò chỉ vui khi họ quên bò 
của họ, người thợ nề chỉ vui khi quên đi vôi 
vữa, và các anh chàng thợ mộc thì thường 
thường lại có cái cửa ra vào hay những ô 
kéo bị kẹt, khó mở, những tay làm bánh 
mứt lại khoái đồ chua, những anh chàng 
hang thịt lại ưa bánh hạnh nhân, và người 
làm bánh thì thích thịt nhồi hơn là bánh, 
những tay đấu bò thích nuôi chim bồ câu 
làm thú giải trí, những võ sĩ quyền Anh mặt 

tái đi khi thấy con cái mình bị chảy máu 
mũi. Tôi thấy tất cả đều là chuyện bình 
thường, vì chính tôi chẳng bao giờ cười lúc 
ngoài giờ làm việc. Tôi là một người 
nghiêm túc và mọi người coi tôi - có lẽ 
đúng vậy – là một gã bi quan. 
     Trong những năm đầu của cuộc sống 
hôn nhân bà vợ tôi thường nói với tôi: 
"Cười lên chứ!" nhưng rồi kể từ đó bà vợ 
tôi hiểu ra rằng tôi chẳng thể chiều ý bà ấy 
được. Tôi cảm thấy sung sướng khi tôi 
được thoải mái khỏi phải lên gân mặt, được 
thoải mái tinh thần. Thật vậy, ngay cả lúc 
người khác cười thì cái cười ấy cũng tác 
động đến đầu óc của tôi, vì nó gợi cho tôi 
nhớ đến nghề nghiệp của mình. Chính vì 
thế mà cuộc hôn nhân của chúng tôi hoàn 
toàn trầm lặng và an bình, bởi vì bà vợ tôi 
cũng quên mất cả cười rồi. Thỉnh thoảng tôi 
chợt bắt gặp vợ tôi mỉm cười và tôi cũng 
cười mỉm theo. Chúng tôi trò chuyện với 
nhau bằng một giọng nhỏ nhẹ, bởi vì tôi 
ghét cay ghét đắng cái tiếng động ồn ào 
của các hộp đêm, các phòng trà, ghét cái 
âm thanh đôi khi ầm ĩ vang rền lên khắp cả 
phòng thu thanh. Những người nào không 
biết rõ tôi lại nghĩ rằng tôi là kẻ suy tư, ít 
nói. Có lẽ tôi như vậy đó, bởi vì tôi đã phải 
há miệng ra để cười quá nhiều rồi. 
 
     Đời tôi trôi qua với những nét biểu lộ 
tình cảm trơ lạnh như vậy. Thỉnh thoảng tôi 
cũng có cười nhẹ nhàng chút đỉnh và tôi 
thường tự hỏi không biết mình đã từng biết 
cười bao giờ chưa nhỉ? Tôi nghĩ rằng 
không. Các anh chị em của tôi lại coi tôi 
như một đứa rất nghiêm trang. 
     Bởi thế tôi có thể cười đủ các kiểu khác 
nhau, nhưng chính tôi, tôi không có được 
một nụ cười nào cho riêng cá nhân mình. 
 

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO  
(chuyển ngữ)     
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Autumn Woods 

 
I like the woods 

In Autumn 
When dry leaves hide the ground, 

When the trees are bare  
And the wind sweeps bye 

With a lonesome rushing sound. 
I can rustle the leaves 

In autumn 
And I can make a bed 
In the thick dry leaves 

That have fallen  
From the bare tree 

Overhead 
 

James S. Tippett 

 Rừng Vắng Sang Thu 
  
Thương làm sao rừng xanh nơi chốn vắng 
Trời vào Thu xơ xác cảnh hoang tàn 
Lá héo khô thoi thóp ngập đường hoang 
Cây trơ trụi nấc từng cơn nuối tiếc 
 

Gió về ngang ru lời buồn da diết 
Hờn đơn côi gió thét buốt mây ngàn 
Tôi bước đi vọng nghe tiếng thở than 
Thu lại đến dòng sầu vương khoé mắt 
 

Gom tủi hờn vào lá khô chồng chất 
Trải thành giường ươm nỗi nhớ dâng đầy 
Lá vẫn rơi theo nhịp điệu cuồng say  
Cành dẫy chết Thu trong tôi trống vắng  
  

Uyên Phương Minh Nguyệt          
 

 

CỎ THƠM GIỚI THIỆU 
 

 
 

Liên lạc Uyên Phương Minh Nguyệt :  ttmn2nguyet@yahoo.com 
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NHỮNG GIAI ĐIỆU VÀNG 

 

 Ðỗ Bình 
 
 Từ thuở hồng hoang xa xưa khi con 
người chưa xuất hiện trên trái đất thì gió vẫn 
vi vu trên đồi, biển vẫn rì rào tiếng sóng, và 
rừng vẫn xao xác lá. Những tiếng động va 
chạm phát ra trong thiên nhiên thoảng nghe 
chỉ là những tạp âm, nhưng nếu tất cả những 
âm thanh đó cùng hòa nhịp, quyện với nhau 
thì biết đâu chẳng phải là bản giao hưởng 
tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho con người ? 
Trái đất có ý nghĩa hơn từ khi con người 
xuất hiện làm cho cuộc sống vui lên, nhờ trí 
khôn của con người và sự đa cảm của những 
tâm hồn nghệ sĩ biết rung động trước cái hay 
cái đẹp của thiên nhiên. Nhạc sĩ nhờ có thính 
giác thẩm âm phân biệt được các âm sắc, 
biết vận dụng kỹ thuật chắt lọc các âm thanh 
phối hợp thành một thứ nghệ thuật gọi là âm 
nhạc làm ngôn ngữ; để diễn đạt tư tưởng và 
tình cảm của con người. Ngày nay người ta 
còn dùng âm nhạc để trị liệu bệnh tâm thần 
(musicothérapie). Âm nhạc gồm những đặc 
tính như cao độ, trường độ, âm sắc v.v... 
những ký hiệu hình nốt diễn tả những cảm 
xúc của nhạc sĩ qua những giai điệu dìu dặt 
khoan thai như thả hồn vào một cõi 
mộng.Từ những cánh bưồm xa khơi thấp 
thoáng dần khuất trong bóng hoàng hôn, đến 
cơn mưa chiều rả rich trên phố… Chỉ những 
hình ảnh ấy cũng đủ gợi nguồn cảm hứng 
cho nghệ sĩ vút hồn tận chốn ngàn khơi để 
nghe trùng dương thì thầm lời biển cả, hay 
nghe tiếng mưa buồn tí tách như lời thở 
than. Tâm hồn nghệ sĩ thật nhạy bén, dù sự 
rung động của con tim mỗi người có khác 

nhau nhưng tính đam mê vẫn chót vót, hòa 
điệu chung cuộc sống như giọt nước long 
lanh trong  nắng tỏa sắc muôn màu.   
 Trong dòng lịch sử tân nhạc Việt Nam 
đã gần thế kỷ khởi từ những nhạc sĩ đầu 
tiên như Nguyễn Văn Tuyên (Kiếp Hoa, 
Bông Cúc Vàng), Nguyễn Xuân Khoát 
(Bình Minh, phổ thơ Thế Lữ), Lê Yên (Bẽ 
Bàng,Nghệ Sĩ Hành Khúc, Ngựa Phi 
Đường Xa), Thẩm Oánh (Khúc Yêu 
Đương, Đôi Oanh Vàng, Xuân Về), Nguyễn 
Thiện Tơ (Giáo Đường In Bóng, Trên 
ường Về, Nhắn Gió Chiều), Dương Thiệu 
Tước (Vầng Trăng Sáng, Áng Mây Chiều, 
Ngọc Lan, Tiếng Xưa, Đêm Tàn Bến 
Ngự…), Lê Thương (Bản Đàn Xuân, Hòn 
Vọng Phu 1,2,3, Tiếng Thu, phổ thơ Lưu 
Trọng Lư), Văn Chung (Bóng Ai Qua 
Thềm), Doãn Mẫn (Biệt Ly, Gío Xa Khơi, 
Hương Cố Nhân), Đan Trường (Trách 
Người Đi),Văn Cao (Thu Cô Liêu, Buồn 
Tàn Thu, Thiên Thai, Trương Chi, Suối 
Mơ), Hoàng Qúy (Cô Láng Giềng, Chiều 
Quê), Nguyễn Đình Phúc (Lời Người Lãng 
Tử, Cô Lái Đò, phổ thơ Nguyễn Bính), Tử 
Phác (Tiếng Hát Quay Tơ), Lương Ngọc 
Châu &Tử Phác (Tiếng Hát Lênh Đênh), 
Phan Huỳnh Điểu (Tràu Cau), Đặng Thế 
Phong (Đêm Thu, Con Thuyền Không Bến, 
Giọt Mưa Thu), Nguyễn Văn Thương 
(Đêm Đông, Bướm Hoa), Hoàng Giác (Lỡ 
Cung Đàn, Khúc Hát Thương Binh), Trần 
Hoàn (Sơn Nữ Ca), Tô Hải (Nụ Cười Sơn 
Cước), Việt Lang (Tình quê hương), 
Nguyễn Mỹ Ca (Dạ Khúc), Phạm Duy 
(Cô Hái Mơ, phổ thơ Nguyễn Bính, Cây 
Đàn Bỏ Quên, Chinh Phụ Ca),Tô Vũ (Anh 
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Đến Thăm Em Một Chiều Mưa, Tạ Từ), 
Nguyễn Văn Tý (Dư Âm), Nguyễn Văn 
Khánh (Nỗi Lòng), Hoàng Trọng (Đêm 
Trăng, Một Thuở Yêu Đàn, Chiều Tha 
Hương, Dừng Bước Giang Hồ), Nguyễn 
Hiền (Người Em Nhỏ, phổ thơ Thiệu 
Giang, Anh Cho Em Mùa Xuân, phổ thơ 
Kim Tuấn, Ngàn năm mây bay), Thông Đạt 
(Ai Về Sông Tương), Tu My (Tan Tác), 
Anh Việt ( Bến Cũ), Lê Mông Nguyên 
(Trăng Mờ Bên Suối, Quê Tôi, Bài Thơ 
Huế), Lê Trạch Lựu (Em Tôi), Đoàn 
Chuẩn &Từ Linh (Ánh Trăng Mùa Thu, 
Lá Thư, Tà Áo Tím, Thu Quyến Rũ, Chuyển 
Bến, Lá Đổ Muôn Chiều),...vv…Dòng nhạc 
tiền chiến với những giai điệu mang tính 
lãng mạn trữ tình ảnh hưởng của dòng nhạc 
bán cổ điển Tây Phương, nhất là nhạc Pháp 
do các danh ca, trong đó có danh ca: 
Josephine Becker, Tino Rossi với những 
giai điệu trữ tình Foxtrott, 
 Valse,Tango:C’est À Capri (1934), Il 
Pleut Sur La Route (1935), Marinella 
(1936) thể điệu rộn rã vui tươi, J’ 
attendrai(1937), Ave Maria (1938) giai điệu 
dìu dặt khoan thai, Ecis Moi (1945), J’ai 
deux Amours, Mon Pays et Paris …Thời đó 
có một số ít nhạc sĩ đã từng học nhạc Tây 
Phương nên đã đem những dòng nhạc ấy 
vào hòa với dòng Dân Nhạc của Việt Nam 
thành cổ kim hòa điệu. Tính chất nhạc Việt 
Nam dựa trên nền âm giai ngũ cung chỉ có 
5 nốt, lấy chất liệu từ các thể điệu dân ca 
như Ca Dao, Hát Nói, Hát Quan Họ… 
trong khi nhạc Tây Phương âm giai 7 nốt 
lại giàu giai điệu, do đó càng về sau, hướng 
sáng tác ca khúc càng chịu nhiều ảnh 
hưởng dòng nhạc Tây Phương. Nhạc sĩ 
không chỉ đơn thuần viết cho ca khúc mà có 
người còn viết cho những dòng nhạc giao 

hưởng đại hòa tấu có cấu trúc nhạc rất phức 
tạp, đòi hỏi phần hòa thanh, âm sắc phong 
phú. Hơn nữa ngôn ngữ của Việt Nam có 
nhiều thay đổi đã xuất hiện nhiều cụm từ và 
chữ mới, do đó cấu trúc âm nhạc từ giai 
điệu, tiết tấu, hòa âm có thêm chất liệu giúp 
cho việc sáng tác những ca khúc thêm màu 
sắc, giai điệu đẹp. Những ca khúc có từ thời 
tiền chiến được phổ biến ở Hà Nội, Hài 
Phòng và một số thành phố lớn miền Bắc 
trải dài cho đến năm 1954 thì chịu chung số 
phận đau thương chia cắt của đất nước. Nền 
văn nghệ của miền bắc bị cưỡng bách o ép 
một chiều, điển hình là vụ án «Nhân Văn 
Giai Phẩm », giới văn nghệ sĩ không những 
bị cấm sáng tác mà còn bị cầm tù, có người 
bị nhốt nhiều năm dài ! Văn học nghệ thuật 
cũng có lúc hưng thịnh, lúc suy vi, âm nhạc 
nhạc cũng thế, gặp lúc trái thời dù cho dòng 
nhạc đậm tình quê hương đang được công 
chúng say đắm, tính nghệ thuật đã lôi cuốn 
lòng người bởi những ca khúc trữ tình lãng 
mạng, giai điệu mượt mà ca từ như một bài 
thơ, thế mà nhạc sĩ và tác phẩm bỗng nhiên 
tắt nghẹn, đành phải lẫn khuất trong xó tối 
sống hẩm hiu, nhưng vẫn bị chính quyền 
Cộng Sản lôi ra kết tội là “phản động”vì 
nhạc Vàng mang tính bi lụy, giai điệu ẻo lả, 
ca từ ủy mị chỉ biết than thở không mang 
tính đấu tranh theo tinh thần“cách mạng”! 
Người ta đã mang chính trị vào nghệ thuật, 
biến nó thành một thứ công cụ tuyên truyền 
cho quyền lực, nghĩa là phải viết những ca 
khúc đầy tính chiến đấu sát máu, nghệ sĩ 
phải đoạn lìa thứ chủ nghĩa cá nhân, nghệ 
thuật vị nghệ thuật, mà phải hướng về tình 
yêu Nước, yêu Đảng nên các văn nghệ sĩ bị 
dày vò tả tơi ! Vì sự hệ lụy đó dòng Nhạc 
Tiền Chiến đã biến mất một thời gian khá 
dài ở miền Bắc , và sau 1975 trên toàn quê 
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hương, nhưng qua thế  kỷ mới vì nhu cầu 
mở của để đón nhận những luồn gió mới 
trên thế giới du nhập vào Việt Nam, văn 
nghệ cởi trói, dòng nhạc Vàng từ cõi chết 
sống dậy, được khôi phục giá trị. Những ai 
đã từng là  nạn nhân của văn hóa Vàng này, 
hôm nay đọc lại những cuốn sách cũ , hát 
lại dòng nhạc xưa chắc lòng không khỏi 
ngao ngán buông tiếng thở dài ? Năm xưa 
có một nhạc sĩ ở Sài Gòn chỉ vì cất giữ ít 
nhạc lưu niệm của các bạn, trong đó có một 
số nhạc phẩm của ông sáng tác thế mà bị 
kết tội 8 năm tù ! Thảm hơn nữa, ở Hà Nội 
có người chỉ vì hát nhạc Đoàn Chuẩn Từ 
Linh, vì những bài tình ca ấy mà bị tù 14 
năm hết cả đời thanh xuân ! Cũng từ đó 
dòng nhạc Vàng gắn liền tên người nghệ sĩ. 
Chân giá trị của Nghệ Thuật đòi hỏi từ sự 
rung cảm chân thật để diễn tả tiếng nói của 
con tim trước những biến đổi của ngoại 
cảnh, dù có những điều khác ý một số 
người chỉ vì người nghệ sĩ luôn đi trước 
thời đại, nên dễ bị ngộ nhận biến thành vật 
hy sinh, bị dập vùi trước bạo lực hay phe 
nhóm tranh giành quyền lực ! Sau năm 
1954 nhạc Vàng bị kết tội là văn hóa đồi 
trụy ! Phải chăng vì sợ hãi mà chẳng còn ai 
dám nghe, hay sáng tác những ca khúc 
vàng đầy chất nghệ thuật thắm tình người 
nữa ? Nếu có, thì họ cũng cất dấu chẳng 
dám khoe ra là đi tù ngay ! Một dân tộc tự 
hào về một nền văn hóa lâu đời, thấm 
nhuần lẽ đạo, lại có một nguồn Ca Dao vô 
tận, thì con người phải thắm tính Thơ và 
chan chứa Tình Người ? Than ôi, lòng đố 
kỵ và bạo lực đã tước đoạt ý nghĩa cao đẹp 
đó. Tình yêu và Quê hương là nhũng đề tài 
muôn thuở trong văn học nghệ thuật, đó là 
nguồn sáng tác vô tận của nghệ sĩ; nhất là 
đối với những ai đã từng trải qua chiến 

tranh và ngục tù, hay chứng kiến sự thăng 
trầm của đất nước, khó mà quên được 
những mất mát, chia ly, đổ vỡ…Từ trong 
sâu thẳm của nỗi buồn đó vết hằn quê 
hương đã bật lên cung bậc chất chứa những 
đau thương minh họa bằng hình nốt, tiết tấu 
gieo thành bản hòa tấu mang chung giai 
điệu :Tiếng nấc nghẹn của tâm hồn ! Trong 
suốt thời gian đất nước chia đôi vì chiến 
tranh Quốc Cộng, cả hai miền đều có biết 
bao cuộc chia ly mất mát, biết bao cuộc tình 
dang dở. Bao nỗi lòng của người mẹ tiễn 
con lên đường ra trận. Cuộc chiến đã làm 
vợ chồng, cha con, anh chị em xa nhau ! 
 Những tình cảnh đó ở hai miền Bắc 
Nam tuy giống nhau ở truyền thống dân 
tộc, nhưng lại hoàn toàn khác về cách diễn 
đạt tình cảm qua văn học và nghệ thuật. 
Trong thời kháng chiến chống Pháp vào 
thập niên 40 của thế kỷ trước, những văn 
nghệ sĩ ở mọi miền đất nước trước khi lên 
đường vào chiến khu kháng Pháp họ là 
những thành phần trí thức tiểu tư sản, ngoài 
tình yêu nước, tâm hồn họ còn mang chất 
nghệ sĩ. Họ yêu nghệ thuật và sáng tác 
những bài tình quê, hay những bài ca chiến 
đấu đều mang tính nghệ thuật đượm đầy 
tình cảm của con người. Những hình ảnh 
nhớ nhung, chia lìa và đợi mong đều được 
thể hiện trong văn thơ, trên nét nhạc, ca từ. 
 Do đó những ca khúc hay mang tính 
xuất sắc thường ca ngợi tình quê hương, 
tình người, lẽ đạo dựa trên nghệ thuật vì 
thế, dù  thời gian đã qua lâu nhưng giá trị 
tác phẩm vẫn còn và được lưu truyền mãi 
đến hôm nay. Những hnhạc sĩ tài danh : 
Văn Cao, Phạm Duy(Tình ca, Bà Mẹ Gio 
Linh, Nương Chiều, Ngày Trở Về, Chiến Sĩ 
Vô Danh, Về Miền Trung, Tình Hoài 
Hương, Bà Mẹ Quê, Em Bé Quê…) Nhi Hà 
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( Mẹ Tội, Trở Về Thôn Cũ), Việt Lang 
(Tình Quê Hương), Lưu  Hữu Phước 
(Tiếng Gọi Thanh Niên), Nguyễn Văn 
Thương, Văn Chung (Đợi Anh Về), Tô 
Hải, Tô Vũ, Phan Hùynh Điểu, Huy Du, 
Huy Thục (Đợi),….Trong thời ly loạn 
không một ai là không bị ảnh hưởng, thân 
phận người đàn bà có lẽ còn chịu nhiều 
thiệt thòi đắng cay nghiệt ngã hơn ! Nhạc sĩ 
Phạm Duy đã viết lên ca khúc Bà Mẹ Gio 
Linh, bài ca mang tính biểu tượng bà mẹ 
Việt Nam chống ngoại xâm : 
 «Mẹ gìa cuốc đất trồng khoai, nuôi con 
đánh giặc đêm ngày. Dù cho áo rách sờn 
vai, cơm ăn bát vơi bát đầy.». 
  Hình ảnh quê hương được nhân cách 
hóa với người mẹ. Sự gian khổ, nhẫn nại và 
đức tính hy sinh của người mẹ được gắn 
liền với sự thăng trầm của đất nước. Nhạc 
sĩ Nhị Hà đã viết lên ca khúc Mẹ Tôi để 
diễn tả tâm tình của người mẹ có con ở 
ngoài chiến trận,giai điệu buồn xa xót, ca từ 
có lẫn những giọt nước mắt thấm vào hồn 
người nghe như tiếng chuông vọng buồn từ 
cõi xa. Thuở ấy người nghệ sĩ chưa bị uốn 
bút nên đã dám bộc bạch cõi lòng : 
 «Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng 
ngày. Mẹ tôi đau buồn nặng chĩu đôi vai, 
bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu 
mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi 
nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, Mẹ tôi 
mỉm cười nhìn bóng con ngoan. Không 
than không phiền dù lâm hoạn nạn. Lòng 
mong con mình xứng thành người 
dân…Nhưng nay con nên người, thì nay 
còn đâu bà mẹ hiền xưa ! Chiều nay đốt 
hương tưởng niệm trước mồ, Nhìn khói đau 
lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh 
thành ngày nao đền trả. Mẹ ơi con mẹ nhớ 
lời mẹ khuyên. »  

 Trở Về Thôn Cũ của Nhị Hà và TÌNH 
QUÊ HƯƠNG của Việt Lang là những bức 
tranh quê mang những gam màu buồn. Ca 
từ là một bài thơ hòa quyện dòng nhạc Tây 
phương với âm giai ngũ cung thành giai 
điệu đẹp làm xao xuyến lòng người. Những 
Ca khúc tiền chiến đã gợi trong lòng người 
nghe thoáng hiện những hình ảnh đặc sắc 
như bức tranh ấn tượng. Nghe xong bản 
nhạc mà giai điệu và hình ảnh vẫn còn đọng 
trong hồn : 
«Làng tôi nghiêng mình soi bóng Hương Giang  
Những đêm trăng sáng long lanh giòng sông  
Dáng ai giặt yếm bên bờ dịu dàng  
Thả tiếng "khoan hò" theo nhịp chèo vọng xa  
Làng tôi những chiều khi gió lên khơi  
Nắng hanh phơn phớt pha hồng gò má  
Những cô thôn nữ trên đường về chợ  
Và tiếng sáo diều diu dặt buông lời thơ  
Nhưng sao hôm nay ta trở lại quê hương  
Tuy con sông xưa vẫn êm đềm uốn quanh  
Còn đâu đồng xanh? Còn đâu gia đình?  
Còn đâu bóng hình mẹ già mến yêu?  
Nơi đây điêu linh  
Nơi đây quạnh quẽ  
Nơi đây chẳng còn bóng người ngày trước  
Nơi đây tang thương buông bức màn thê lương  
Quê hương còn đó nhưng người về đâu?  
Vì đâu thôn làng thành chốn nương hoang?  
Cớ sao bao cánh chim xa tổ ấm?  
Biết bao giờ gió tha hương trở về  
Cùng tiếng sáo diều dìu dặt lời nhạc xưa?»  
(Nhị Hà) 
 
TÌNH QUÊ HƯƠNG  
 «Ngàn dâu xanh ngát mấy nếp tranh xa mờ 
Tiếng sáo bay dập dìu đường về thôn xưa 
Tình quê lai láng dưới trời thu 
Khói xây thành chập chùng mây đưa 
Cành tơ liễu thấp thoáng bên hồ 
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Mùa nhớ nhung dòng nước lững lờ. 
Ta ra đi một chiều thắm  
Vang lời ca buồn trong khóm lá 
Nỗi u hoài ngày tháng khôn nguôi. 
Miền xa thương nhớ 
Tình quê hương thiết tha buồn lắng 
Nhắn theo lời gió. 
Mùa trăng êm tiếng tơ một trời còn vương 
Ôi buồn nhớ quê hương!»  
(Việt Lang) 
  
 Nhạc sĩ Văn Chung trong chiến khu đã 
không dấu lòng viết lên ca khúc : Đợi Anh 
Về, diễn tả nỗi nhớ nhung người thương : 
«Em ơi ! Đợi anh về ! Đợi anh hoài em nhé,  
mưa có rơi dầm dề, ngày có buồn lê thê  
thì em ơi em cứ đợi ...»  

 Chất lãng mạn theo nghệ sĩ bàng bạc 
trong không gian, lan tỏa núi rừng làm tâm 

hồn nghệ sĩ dào dạt nguồn cảm hứng sáng tác 
nên đã có những tác phẩm hay. Nhưng chỉ vài 

năm sau, sự sáng tác được chỉ đạo, những 
mộng mơ, nhớ nhà , nhớ gia đình, nhớ người 
yêu…đều ngủ kỹ trong đáy hồn ! Sau năm 

1954 nền văn nghệ miền Bắc chỉ còn là chiếc 
loa phóng thanh hò hét thúc giục thanh niên 
lên đường và ca ngợi Đảng, mặc dù những 
văn nghệ sĩ còn ở lại trên đất Bắc đa số đều 
có tài, bạo lực đã làm trầy trụa tâm hồn họ ! 
Trong vòm trời khép kín, vườn văn nghệ chỉ 

có một loài hoa đỏ được phép nở, cho dù màu 
hoa có rực rỡ vì đậm sắc thì cũng không thể 
thay thế được tất cả những màu sắc khác ?! 
Bỗng vào những năm đầu thập niên 60 của 

thế kỷ trước, có một số thơ nhạc trữ tình được 
rộ ra do một số văn nghệ sĩ có từ thời kháng 
chiến, những bài thơ phổ nhạc đó đã đi lệch 

hướng chỉ đạo, dám ca ngợi tình lứa đôi, một 
tình cảm thiêng liêng của con người. Bản 

nhạc được công chúng đón nhận vì dân miền  

Bắc đã lâu bỗng được nghe lại những giai 
điệu trữ tình, những vần thơ lãng mạn thắm 
tình người mà không hò hét thi đua ccách 
mạng. Người nghệ sĩ chỉ cần một lần trong 
đời dám làm theo con tim dù phải chết, hay bị 
tù đày thì cũng mãn nguyện. Nhạc sĩ Huy Du 
phổ bài Tình Em của nhà thơ Ngọc Sơn : 
«Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu 
xanh. Mà sao em xa anh ; đời vẫn xanh vời 
vợi. Có gì đâu em ơi ! Tình yêu là sự sống ; 
nên nắng ửng trong lòng. Tình yêu như khe 
suối, lưu luyến và nhớ thương, chảy theo 
anh khắp rừng….» Nhạc sĩ Huy Thục phổ 
bài thơ Đợi của nhà thơ Vũ Quần Phương : 
«Em đứng trên cầu đợi anh 
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm. 
Ngày xưa đã chảy sau còn chảy 
Nước chảy bên lòng em đợi anh» 
 Ở miền Nam nam trước 75 nền văn 
nghệ được tự do, trăm hoa đua nở, mặc dù 
chính quyền cũng cổ võ văn nghệ hướng ra 
tuyền tuyến, nha tâm lý chiến khuyến khích 
các nhạc sĩ sáng tác các nhạc phẩm ca ngợi 
lòng dũng cảm của người lính, nhất là 
những bài chiến đấu ca. Giới văn nghệ sĩ 
được tự do sáng tác dù hòa vào chiến tranh 
nhưng những giai điệu quê hương hoặc tình 
đôi lứa vẫn dựa trên nghệ thuật, mang tính 
lãng mạn trữ tình của dòng nhạc Vàng, mà 
ca từ phải đẹp như lời thơ, hoạc lời bài hát 
là bài thơ được phổ, hòa quyện với giai 
điệu đẹp đẽ của nhạc diễn tả những cảm 
xúc của tuyệt vời của tâm hồn. Những bài 
thơ được các nhạc sĩ cảm được hồn thơ nên 
đã hòa thêm âm thanh vào biến những bài 
thơ và nhạc cùng bất tử : Thuyền Viễn Xứ, 
thơ Huyền Chi, Phạm Duy phổ nhạc. Mộng 
Dưới Hoa, thơ Ðinh Hùng, phạm Ðình 
Chương phổ nhạc. Nguyệt Cầm, thơ Xuân 
Diệu, Cung Tiến phổ nhạc. Tình Khúc Thứ 
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Nhất, thơ Nguyễn Ðình Toàn, Vũ Thành An 
phổ nhạc. Màu Tím Hoa Sum, thơ Hữu 
Loan, Dzũng Chinh phổ nhạc. Mái Tóc Dạ 
Hương, thơ Ðinh Hùng, Nguyễn Hiền phổ 
nhạc. Chiều Tím, thơ Ðinh Hùng, Ðan Thọ 
phổ nhạc. Áo Lụa Hà Ðông, thơ Nguyên Sa, 
Ngô Thụy Miên phổ nhạc..vv…Trong khi 
đó dòng nhạc tiền chiến dần dần bị chìm 
vào không khí chiến tranh, những ca khúc 
vàng êm dịu lắng sâu vào hồn khách mộ 
đìệu nhường chỗ cho một thể loại khác 
được gọi là nhạc Thời trang trong đó có 
dòng nhạc viết về Lính, dòng nhạcTrẻ cho 
những thanh niêm nam nữ đang còn ngồi 
ghế nhà trường, nhạc mang lời Việt hoặc 
lời ngoại quốc mà thể điệu đang thịnh hành 
ở các nước Âu Mỹ. Nhạc Thời trang nhằm 
diễn tả cái thực trạng của xã hội đang bị 
cuốn hút bởi những quyến rũ vật chất, đang 
vội vã hưởng thụ hầu quên đi thực tại của 
vòng khói lửa chiến tranh vây hãm ! Chính 
ở thời đìểm khốc liệt này, làng tân nhạc 
miền nam xuất hiện nhiều ca khúc quê 
hương trữ tình đượm chất lãng mạn trữ tình 
pha chút chiến chinh. Những thể điệu rất 
thịnh hành trong giai đoạn đó: Valse, Slow, 
Boston nhẹ nhàng phảng phất chút âm 
hưởng bán cổ điển tây phương, đìệu Blues 
Jazz lãng mạn, buồn tê tái như lời than chứa 
đầy những giọt nước mắt của những người 
da đen nô lệ xa xưa. Làn điệu Boléro mềm 
mại, ai oán diễn tả nỗi u uất thân phận 
người Gitan hát rong Tây Ban Nha, hay 
những thể điệu Tango, Habanera, 
Rumba…dịu dàng tha thiết vọng theo nhịp 
sóng vỗ từ những hải đảo xa xăm bên kia 
bờ đại dương kết thành cung bậc gần gũi 
với dân ca Việt Nam để diễn tả về thân 
phận con người trong chiến tranh qua giai 
đìệu trầm bổng ngũ cung. Lời ca tiếng nhạc 

đã đi vào lòng người, bàng bạc kắp mọi 
nơi, từ hang cùng ngõ hẻm nơi phố thị đến 
những thôn làng hẻo lánh nơi rừng sâu núi 
thẳm. Ở thời đìểm chiến tranh hừng hực lửa 
ấy, nếu chỉ cần rời xa thành phố cư ngụ ít 
ngày hay thoáng nghe lại những giọng ca 
truyền cảm quen thuộc phát ra từ một máy 
thu thanh chắc hẳn ta không khỏi xao xuyến 
về một khung trời kỷ nìệm mà chính ca 
khúc và nghệ sĩ đã làm sống lại. Ca sĩ tuy 
có khác nhau về các chất giọng và cách 
trình diễn, nhưng lại có chung sự quyến rũ 
làm say đắm khách mộ điệu. Giới thưởng 
thức, mỗi người một sở thích, tùy tâm trạng 
của người nghe chọn lựa bài hát và ca sĩ 
được ưa thích, nếu chất giọng nào mà mang 
nhiều ấn tượng của kỷ niệm, làm lòng họ 
xao xuyến thì họ sẽ yêu thích. Do đó có 
những ca sĩ chất giọng rất hay, kỹ thuật 
thanh nhạc cao, trình bày đẹp mắt nhưng 
chưa chắc bài nào cũng được mọi người 
thích ? Ở Sài gòn năm xưa, nếu ai đó tình 
cờ đi ngang qua một quán bên đường sẽ 
nghe từ trong quán vẳng ra tiếng kèn đồng 
nức nở giai điệu trầm bổng trong điệu blues 
hòa với chất giọng khàn của ca sĩ nghe não 
nuột, u uất ! Lời ca điệu nhạc diễn tả tâm 
trạng lớp người của chốn phồn hoa đô thị 
đầy ánh đèn màu, men rượu, khói thuốc, vũ 
trường, những thứ  đó  đã  làm chóa mắt họ, 
mà quên, hay không biết hiện trạng của đất 
nước đang mịt mù khói lửa, phần đất tự do 
đang bấp bênh giữa cái mất còn ! Sự rung 
động của tâm hồn nhạc sĩ tuy có khác nhau 
về cảm nhận và cách diễn đạt nhưng những 
ca khúc thời chiến lại gần gũi, quyện vào 
nhau về cấu trúc lẫn giai đìệu, phải chăng 
sự đồng đìệu này đã biến những cảm âm 
thành những dòng nhạc liên khúc sau này? 
Nhưng có một đìều chắc chắn chẳng có một 
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nghệ sĩ nào dửng dưng sống bên lề chiến 
cuộc. Chiến tranh đã ảnh hưởng đến tâm 
hồn họ, nhưng trong sáng tác những ca từ 
trong loại nhạc phổ thông ở giai đoạn đó lại 
thật hiền hòa, nhân bản. Nhạc sĩ Lam 
Phương đã xúc cảm nỗi lòng của người Mẹ, 
ông viết lên ca khúc Tình Mẹ như tiếng ru 
buồn diễn tả nỗi lòng cô quạnh của thiếu 
phụ chờ chồng và tấm lòng của người 
mẹ trong thời chiến, và thực trạng đó là nỗi 
buồn quê hương :  

«Đêm khuya rồi à ơi..con yên ngủ. Trăng 
xa vời đèn gầy nào soi kiếp người. Mái 
tranh nghèo lạnh lùng hắt gío sương rơi, 
được nhìn con thân mẹ dường ấm cuộc đời. 
Hận loạn thù tình cha dứt bước ra đi, tháng 
năm qua thôn nghèo chờ mối duyên quê. 
Rồi một ngày người người lừng chiến công 
về, mừng thầm mẹ hỏi tin cha, ngờ đâu 
bóng đã khuất xa !»   
  (Còn tiếp 1 kỳ) 

ÐỖ BÌNH  (Paris) 
__________________________________ 
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LÁ THƯ GỬI MẸ  
 

       Mẹ ơi! 
 Đáng lẽ bức thư này phải là anh chị con 
viết cho mẹ mới đúng vì con ít được sống 
gần mẹ và chắc cũng không biết nhiều về 
mẹ bằng anh chị! Khi sinh con, mẹ bị băng 
huyết phải gửi    ngoại lo cho cháu suốt thời 
thơ ấu. Nhưng con muốn Mẹ biết những 
cảm nghĩ của con vì đây là lần đầu tiên mà 
cũng là lần cuối cùng con gửi rhư cho Mẹ, 
người đàn bà con yêu thương nhất trên đời 
- Người đã sinh ra con, đã nuôi dưỡng con, 
đã dạy con thành người hữu dụng. 
 Mẹ ạ! Ba là thần tượng của con trong 
văn chương, quan niệm nhân sinh và lý 
tưởng quốc gia. Mẹ là người trong mộng 
của con vì cái đẹp Á Đông nhẹ nhàng kín 
đáo mà trang đài, cao quí. Nhìn bên ngoài 
thật không thể ngờ người đàn bà thanh nhã 
đó lại là người quả cảm. Con may mắn 
được thừa hưởng tính nhiệt thành phóng 
khoáng của Ba và tính can đảm đam mê, 
của Mẹ.  
 Con biết mối tình của Ba Mẹ không 
được ngoại tán thành lúc ban đầu. Mẹ vất 
vả mới thuyết phục được bà cho thành hôn 
với Ba. Thời ấy, chắc Ba Mẹ phải yêu nhau 
lắm! Thơ mộng như Ba viết cho Mẹ: 
 “Ước gì sông rộng một gang 

    Bắc cầu râu bạc cho nàng sang chơi” 
Và Mẹ đã trả lời: 
 “Ước gì sông rộng một gang 
 Bắc cầu giải yếm cho chàng sang chơi” 
Mẹ, ạ! Anh chi em con đã lén mở tủ thơ 
của mẹ đọc trộm để vui thú, cười rúc rích 
với nhau. Mẹ tha tội cho chúng con nhé! 
 Con biết bà ngoại đã hứa hôn mẹ cho 
một gia đình danh giá, môn đăng hộ đối. 
Nhưng mẹ đã dám từ hôn khi gặp Ba. Sau 
ngày Ba mất, người đàn ông ấy có đến 
thăm mẹ. Ông ta là người trí thức, lịch lãm, 
đẹp trai. Con tỏ ý tiếc cho mẹ. Mẹ chỉ cuời, 
nhẹ nhàng:” Con ạ! Trâu chết để da, người 

ta chết để tiếng. Mẹ hãnh diện được làm vợ 
nhà văn Hoàng Đạo, nhà cách mạng 
Nguyễn Tường Long. Thôi nhé, con!” 
 Từ đấy, ý tưởng giục mẹ bước thêm 
bước nữa không còn. Nhưng con hiểu nỗi 
cô đơn của Mẹ. Một người đàn bà góa 
chồng vào tuổi 32, 33! Thật quá sớm! Bên 
nách còn 4 đứa con thơ. Thật vất vả! Cuộc 
đời mẹ đầy sóng gió. Lấy chồng, người 
cách mạng. Chồng bị mật thám Tây ruồng 
bắt, tra tấn. Rồi chồng bôn ba hải ngoại. 
Rồi vĩnh viễn ra đi…. 
  Mẹ đã cứng cáp gồng mình với bầy 
con nhỏ. May mà mẹ đã quen thay mặt 
người chồng lo cho gia đình ngay khi Ba 
còn sống. Mẹ đã quen chịu đựng, Mẹ đã 
chu toàn cho con cái. Thưa mẹ, chưa bao 
giờ con thiếu thốn về vật chất trong thời 
niên thiếu. Mẹ đã làm lụng vất vả nuôi 
chúng con. Mẹ không có thời giờ nhiều cho 
riêng con nhưng bất kỳ lúc nào lâm bệnh, 
con vẫn thấy mẹ đứng bên.  
 Con chưa bao giờ bị mẹ đánh đòn dù 
con bướng ngầm và dữ tính. Lớn dần, được 
gần mẹ, nhìn thấy cách xử sự của mẹ với 
người giúp việc, với người nghèo, với tha 
nhân, lòng con rộng mở. Từ đấy, con lao 
mình vào các công tác cứu trợ, đi xây nhà 
cho con côi cô nhi tử sĩ. Thấy mẹ lo kiếm 
sống, con chỉ còn biết chăm chỉ học. Mẹ còn 
nhớ ngày con lãnh phần thưởng danh dự 
toàn trường năm Đệ Tam hồi con còn 
ởTrung Học không? Con cố gắng học giỏi 
cho mẹ vui, cho mẹ hãnh diện!  
 Hồi nhỏ, con ganh với anh vì con ít 
được mẹ bế bồng gần gũi như anh. Con 
thèm được ngồi lòng mẹ, được ve vuốt 
cánh tay nuột nà của mẹ mỗi khi ngoại đưa 
con về thăm. Viết đến đây, con lặng người 
nhớ đến cánh tay ung thư đã làm Mẹ đớn 
đau quằn quại, cánh tay đã bị cưa đi mà 
hồi nhỏ con mơ ước được ôm ấp nó. Cánh 
tay ma quái này con đã ướp formol khi nó 
lìa cơ thể Me để khi Mẹ mất nó được ráp lại 
trong quan tài! Con rợn người khi lau rửa 
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cánh tay ấy. Mẹ tha thứ cho con! Xót xa 
quá! Mẹ ơi! 
 Có những điều trái ngược mà lại hóa 
hay trong đời! Thuở xa xưa, nhiều khi Mẹ 
không công bằng với chúng con. Ấn tượng 
này đã khiến con ra trường đời, khi đi dạy 
học, con lấy công tâm làm đầu dù với 
những người con không ưa, dù với những 
điều trái tai gai mắt.Thật sự, mẹ vô tình hay 
cố ý chỉ dẫn cho con cách ấy nhỉ? Con đâu 
có dám hỏi mẹ! Nói vậy thôi chứ con biết 
Mẹ là người sống với lương tâm. Vì chịu 
ảnh huởng nơi Mẹ mà ngoài công tâm con 
còn hành xử theo lương tri con người chứ 
không phải đạo đức thế gian. 
 Ba, Mẹ đều mở mắt cho con thấy 
những xiềng xích của xã hội - Những sợi 
dây trói buộc của những người chung 
quanh làm chậm bước tiến của tuổi trẻ, kìm 
hãm sự thăng hoa của tư tưởng, trì trệ sự 
phát triển của trí não, Hiểu thế, con mới đi 
tìm sự thanh thản cho tâm hồn, sự trẻ trung 
cho thể xác, không bị người chung quanh 
và luân lý đạo đức cổ truyền ảnh hưởng. 
Đạo đức luân lý do con người đặt ra, ắt 
phải thay đổi với thời gian và không gian. 
Đúng là: 
 “sự thật ngày nay không thật đến ngày 
mai” (thơ Xuân Diệu). Phải vậy không, Mẹ? 
 Từ Ba, con hấp thụ được tính phóng 
khoáng áp dụng thực tiễn trên đời sống. Từ 
Mẹ, con học được tính can đảm, chịu đựng, 
cách hành xử trong cuộc đời. Thưa Mẹ, con 
đã thành công trong nghề dù không giầu tiền 
bạc nhưng rất giầu tình thương yêu của 
đám môn sinh mà ngày nay họ là những 
người có địa vị trong xã hội. 
 Mẹ còn dạy con tính khiêm cung vì 
chắc mẹ thấy ở con vẻ kiêu ngạo. Một 
chiều, con còn nhớ, con đứng trước gương 
làm bộ điệu của một kịch sĩ. Con mê đóng 
kịch. Con nghĩ mình có khả năng. Nhưng, 
ngày xưa làm gì có bộ môn kịch nghệ trong 
chương trình học. Người ta còn nghĩ 
những “con hát” là “xướng ca vô loài”! 
Trong gương, có lẽ dáng vẻ của con quá 

khích nên khi đi ngang, mẹ nhìn con tủm 
tỉm: “Đừng làm gì quá lố nhé, con!”. Nhờ 
câu nói đó, con không dám có hành động 
nào dơ dáng mỗi khi trình diễn. Con đã làm 
trọn vai Sơn Ca trong vở kịch Thành Cát 
Tư Hãn kỷ niệm 50 năm thành lập cho 
trường Gia Long – nơi con dạy học. Con đã 
lấy được nước mắt không những của khán 
thính giả mà của chính Mẹ mình. Ngay tác 
giả vở kịch, giáo sư Vũ Khắc Khoan cũng 
đã vào tận hậu trường sân khấu tìm con 
khen ngợi. Thế, Mẹ vừa lòng chưa? 
 Để con nhắc lại một chuyện nữa Mẹ 
làm con hãnh diện sung sướng. Một tối, 
sau khi Ba mất. Đang cắm cúi trên bàn viết 
kê sát cửa sổ. Màn đêm đen đặc. Gương 
mặt con in trên khung kính cửa sổ dưới 
ánh nến lung linh. Bỗng, Mẹ hét lên: “Trời 
ơi! Anh Long!” À, thì ra nhìn con, Mẹ thấy 
Ba về. Cảm ơn Mẹ đã cho con giống Ba. 
Tự hào vì được giống Ba trên khuôn mặt, 
con hứa sẽ cố gắng giống Ba trong tâm 
hồn, trong lối sống dù chỉ được một phần 
nhỏ nhoi của Ba thôi!  
 
 Càng lớn tuổi con càng cảm thông và 
thấy xót thương Mẹ nhiều. Mẹ đã làm bổn 
phận của một người đàn ông trong gia 
đình.  Mẹ vui vẻ thay Ba, không một lời 
than vãn. Mẹ chịu đựng nhiều từ khi lấy 
chồng cho đến ngày nhắm mắt, cả tinh 
thần lẫn thể xác. Mẹ mắc bệnh nan y và 
sau 8 lần mổ xẻ… mẹ ra đi. Nhìn mẹ đớn 
đau, quằn quại mà con bất lực! Mẹ ra đời 
duới vì sao nào mà số phận nghiệt ngã đến 
thế? Con chẳng làm được gì ngoài trả hiếu 
Mẹ với hai hàng nữ sinh áo trắng - học trò 
của con - sau quan tài dâng vòng hoa tang, 
đưa tiễn Mẹ tới nơi an nghỉ ngàn thu. Giờ 
đây, chắc Mẹ đã tìm được sự yên bình nơi 
miền vĩnh cửu. 
 Nhớ lắm, Mẹ ơi!  
      Con, 

   Nguyễn Lân 
     Tháng 7 Năm 2013 
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EM  TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA 
 

1-Em từ lục bát bước ra 
Có con bướm trắng đường xa dặm trường 

Chiều hoang thở lạnh hơi sương 
Canh khuya mơ giấc vô thường đóa hoa.. 

  
2-Em từ lục bát bước ra 

Đôi chim oanh hót.. ngọc ngà trên môi 
Em, cành dạ lý buông lơi 

Sợi tình se chặt.. cõi đời mênh mông.. 
  

3-Em từ lục bát bước ra 
Nhớ nhung chắt cạn,rồi ta còn gì? 

Chập chùng hình ảnh trôi đi 
Tà áo em xanh, bờ mi, giọt buồn.. 

  
4-Em từ lục bát bước ra 

Nghe trong hiu hắt..vòng qua kiếp  người 
Gần nhau? Hay đã phai phôi? 

Từ thân hạt bụi.. mảnh đời em mang… 
 

5-Em từ lục bát  bước ra 
Đi về là nỗi xót xa đau đời 
Phận duyên là chuyện của người 
Bên em, anh nở nụ cười thương yêu.. 
 
6-Em từ lục bát bước ra 
Nét thơ huyền diệu như là vầng trăng 
Nét thơ là chỗ em nằm 
Dễ thương là chỗ em ngầm....yêu anh.. 
 
7-Em từ lục bát bước ra 
Như con chim nhỏ bay qua tình cờ 
Rồi em dừng lại giây mơ 
Tình anh nở rộ bài thơ... yêu nàng.. 
 
8-Em từ lục bát bước ra 
Nụ cười giọng nói.... em là hồn anh 
Thân tâm an lạc trọn lành 
Thế là từ đó, em dành con tim…

VA, ngày 23/7/13 

BÙI THANH TIÊN 

               


