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TIN BUỒN 
 

Nữ Sĩ Vân Nương, Khuê Danh Trần Thị Vân Chung,  

Pháp Danh Tuệ Nguyệt 
 Trong Thi Đàn Quỳnh Dao, Phu Nhân cựu  Đại Sứ Anh Quốc Lê Ngọc Chấn của 

chính phủ Miền Nam Việt Nam  Cộng Hòa trước 1975. 

 Nữ Sĩ Vân Nương sinh ngày 1-1-1919, tạ thế ngày 11-01-2015, nhằm ngày 21 tháng 

 11 năm Giáp Ngọ tại vùng Sarlat,   France, hưởng thọ 96 tuổi. 

 Nữ Sĩ đã cộng tác với Tam Cá Nguyệt San trong nhiều năm và tham dự  tuyển tập thơ 

xướng họa "Hoài Cảm" do Cơ Sở Cỏ Thơm xuất bản năm 2003.  
 Sự ra đi của Nữ Sĩ Vân Nương là một mất mát lớn cho thi đàn Việt Nam hải 

ngoại và để lại luyến tiếc sâu đậm cho thi văn hữu hậu sinh. Nguyện cầu hương 

linh Nữ Sĩ bay bổng cõi vĩnh hằng tràn đầy tiếng thơ thanh tịnh. 

 

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC 
Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm 

 

      Sau đây là tiểu sử Nữ Sĩ Vân Nương do chính Nữ Sĩ viết  trong tập thơ xướng họa 

Hoài Cảm, với Hồ Trường An, Cao Mỵ Nhân, Phan Khâm, Nguyễn Thị Ngọc Dung,  

Ngô Tằng Giao, Huệ Thu…   

 

Tên thật: Trần Thị Vân Chung 

Nguyên quán: Hải Dương. Sinh trưởng: Thanh Hóa 

Hiện cư ngụ tại Pháp. Bút hiệu thường ký:  

Vân Nương, Lê Phương Ðông, Mây Viễn Phố  

Vân Nương Lê Ngọc Chấn  

Báo đang cộng tác: Làng Văn (Canada)  

Văn Hóa Việt Pháp (Paris), Pháp Âm (Norvège) 

Viên Giác (Germany), Dân Văn (Germany)  

Cỏ Thơm (U.S.A.) 

Ðã thực hiện: Tơ Sương (1965), thơ 

Con Ðường Lý Tưởng (1990), thơ về Ðạo Phật 

Nhớ Một Người Ði (1996), hồi ký 

Mây Viễn Phố (1996), thơ 

Trăng Viễn Phương (2000), thơ 

Thoảng Chút Hương Chiều (2001), đoản văn 
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TẾT VỀ NHỚ 

CHỊ VÂN-NƯƠNG 
 

Màu Hoa Hồng Brigitte 

Màu hoa Chị hằng thương 

Mỗi năm chúc Tết Chị 

Lại tấm thiếp cánh hường. 

 

Qua phone nghe tiếng Chị 

Reo mừng như trẻ thơ 

-Đúng rồi Hoa Chị thích 

Hồng Brigitte Bardot ! 

 

Năm nay Tết sắp đến 

Cầm tấm thiếp – Hỡi ơi ! 

Hồng Brigitte còn đó 

Vân Nương, Chị đâu rồi ? 

 

Chị đã bỏ đi xa 

Rong chơi miền Cực Lạc 

Nhớ Chị… những ngày qua 

Em nhìn hoa ngơ ngác… 

 

Paris, 28 tháng chạp Giáp Ngọ 

(Ngày 17 Fév 2015) 

Phạm Thị Nhung 

 

NHỚ NGƯỜI THƠ 
 

Thương Kính Tưởng Niệm 

Nữ Sĩ Vân Nương 

 

Người đã xa rồi ! Người đã xa ! 

Rưng rưng bút lệ ... Nét son nhòa ! 

Dư âm mùa ấy, Trăng mười sáu, (1) 

Mãi đẹp Thời, Không,Quỳnh Hội Hoa, 

Cuộc đời như bóng mây qua 

Nghiệp Duyên trả hết thuyền hoa 

Người Về 

Nắng vàng tươi cội Bồ Đề 

Mấy vần tiễn biệt gửi về non tiên, 

Nhớ Vân Nương, Nhớ Thơ Hiền 

Mây trời Hà- Nội, Gió miền Hư Vô 

Gió mênh mang ... Gió lặng lờ ! 

Tâm Hương Tưởng Nhớ ! ngẩn ngơ 

cõi người !!! 

 

(1) Quỳnh Dao, họp Hội Thơ vào ngày 

mười sáu Âm Lịch ) 

 

Oregon,Tháng một 2015 

Tuệ Nga 
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Chinese Brush Painting 

 
 

rom 4000 BC, traditional Chinese 

painting has continued to develop over 

a period of more than 6000 years. Paintings 

are done on paper or silk, sometimes on the 

wall and come in four main formats: 

hanging scrolls, hand scrolls, albums and 

fans. Other popular formats are folding 

screen, flat screen. 

 

Hanging scroll is made to be hung on 

the wall. It unrolls vertically and the whole 

image could be seen. It ranges from two to 

six feet.  

Hanging scrolls are changeable 

according to special events or seasons. 

They are often rolled up and presented only 

for a special viewing. The earliest scroll 

found was from the Han Dynasty. 

Hand scroll could be nine to fourteen 

inches high. The length is unlimited since it 

is lightweight and portable. Hand scrolls 

are unrolled from right to left. One section 

at a time can be viewed. 

Both hanging scrolls and hand scrolls 

are not made for permanent display. They 

were usually rolled up and stored in boxes. 

From the Tang Dynasty (618-907), an 

album could be seen as a book of 

calligraphy or painting leaves. The leaves 

were put together in accordion, mounted 

like a thatched-window of a boat or as 

butterfly wings.  

A painting on rice paper or on silk could 

be mounted in the shape of an opened fan or 

on a fan bamboo frame or a circular fan. 

What are the tools for Chinese brush painting?     

                                                 

Paper, brush, inkstick and inkstone are 

considered as The Four Treasures of Calligraphy  

(Wen Feng Si Bao)  

Contrary to common thought, rice paper 

(Han Dynasty – 105AD) is not made of rice. 

It is made of mulberry bark, hemp rags 

or bamboo pulp.  

F 
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Untreated paper (Raw Shuan / 

Shengxuan) is very absorbent and is more 

for painting practice, spontaneous painting 

and calligraphy. When treated with alum 

(Ripe Shuan / Shuxuan), it is less absorbent 

and less resistant.  

The brushes (ca. 3rd century BC) could 

be made of different kinds of animal hair 

(deer, sheep, goat, rabbit, camel, horse, 

weasel). The white hair brush is softer and 

used for flowers, birds, willows. The brown 

hair brush is more stiff and used for 

landscapes (trees, rocks, details). 

Sometimes both types of hair are used for 

one brush. 

Ink is a mixture of carbon soot and glue 

pressed into a stick or a cake. The artist 

grinds the ink stick with water on the 

inkstone to make a fluid ink. This ink does 

not fade and can stand the test of time. 

Nowadays, ink also comes in convenient 

small plastic bottles. 

Inkstone is often a collectible piece. It 

is the head of The Four Treasures, an 

artist’s personal object. On one of Emperor 

Qianlong’s inkstones, we could see his 

inscription, a dragon and twelve imperial 

symbols belonged to the Emperor. 

(Qianlong  period, 1736-1795) 

 

What do we look for in a painting? 

In Chinese Brush Painting or Chinese 

Watercolor Painting or East Asian Brush 

Painting, also called Sumi-e  Painting in 

Japan (in Japanese sumi-e means black ink 

painting), flowers, plants, birds, insects and 

small animals are often seen as parts of 

natural beauty or symbols of noble virtues. 

Hawk is the symbol of strength and 

courage. Bamboo, along with plum tree, 

pine and cranes, is the emblem of longevity 

and dragon-fly the symbol of instability. 

The horse symbolized peace in ancient 

China. It is the emblem of speed and 

perseverance. 

Since the Song Dynasty, plum 

blossoms, bamboo, orchids and 

chrysanthemums have become The Artist’s 

Four Gentlemen (四君子).  Spring, 

summer, autumn and winter are 

respectively represented by orchids and 
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peonies, lotus and bamboo, 

chrysanthemums and pine, plum blossoms 

and narcissus. 

For Korean artists, peony is the symbol 

of honor, glory, love. 

Since the Tang Dynasty, pine (松), 

bamboo (竹), plum (梅) are seen more on 

paintings. They are The Three Friends of 

Winter. Lotus symbolizes purity and rebirth 

in most Asian cultures. It is also the 

emblem of summer.  

In Western art, a painting bears only 

the artist’s signature on it. 

The red seals on a Chinese painting 

depict ownership, the artist’s creation, the 

appreciation of the gift receiver…. The 

seals could be anywhere on a painting.   

A donor could also sign and stamp the 

work offered as a gift to a family member, a 

friend or a dignitary. We could see a poem 

written by the Mongolian court official who 

had presented a horse as a tribute from 

Mongolia to Emperor Qianlong on a life 

size painting of Zizaiju, one of the 

Emperor’s favorite horses by the Italian 

painter / Jesuit missionary  Giuseppe 

Castiglione in 1743. The Emperor himself 

also wrote poems on this painting in two 

different languages (Chinese, Manchurian). 

No one without the mastery of the art 

of calligraphy or poetry would dare to write 

on a painting. 

The more distinguished viewers’ 

writings are on a painting the more valuable 

it would be. 

Besides his own seal and signature, the 

artist could also write a poem on the 

painting and have more than one way to 

stamp the work. 

Did the painting inspire the poem? Or 

was the poem written for the painting?  

Who knows! But for sure, seals and 

calligraphy are an integral part of a Chinese 

brush painting.  

The seals allow historians to trace the 

history of a painting. 

Most landscape paintings present 

scenery as if seen from high in the air. The 

flowers and plants of different seasons could 

be all on one painting. The background is 

often left blank to give prominence to the 

characteristics of the main subjects.  

Therefore, the addition of inscriptions 

contributes to the creation of variety, balance 

and rhythm for the landscape as well as the 

spirit of the objects.  Color is distracting. 

Light effects are less important than the 

capture of the essence of a subject. The art 

of calligraphy is considered as an important 

part of a painting. 

On a hanging scroll by Shen Zhou , 

“Anchorage on a Rainy Night”, dated 1477, 

(79.7cm × 33.5cm), the artist added this 

poem after the completion of the painting: 

 

“East of the ancient city in the setting sun’s 

slanting rays, 

Swallows fly low over the overflowing pond 

Thus I know that tonight the spring rain 

will be plentiful, 

How fitting that fish should leap and 

ducks alight. 

 

On the twentieth day of the last month of 

spring in the 

Dingyou year (May 2, 1477), I lodged on a 

boat to the east of 

the city with Weide. After the rain, 

everything grew quiet, I did 

http://www.chinaonlinemuseum.com/painting-bamboo.php
http://www.chinaonlinemuseum.com/painting-bamboo.php
http://www.chinaonlinemuseum.com/painting-plum-blossom.php
http://www.chinaonlinemuseum.com/painting-plum-blossom.php
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this picture and poem to capture the mood.” 

 The Ming painter Wang Fu (1362-

1416) explained this concept as “likeness 

through unlikeness”.  The rules are second 

to the artistic creation.  

 

Minh Chau, VA 

 

References: 

- Maxwell K. Hearn. How to Read Chinese 

paintings. New York: The Metropolitan 

Museum of Art, 2008 

- Maxwell K. Hearn. Cultivated 

Landscapes: Chinese Paintings from the 

Collection of Marie-Hélène and Guy Weill. 

New York: The Metropolitan Museum of 

Art, 2002 
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 Photos by Minh Chau Truong 

Wild Orchids, Fan Painting by Minh Chau Truong 

Magnificent View, Painting by Hsi-mei Yates 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Magnificent View, Painting by Hsi-mei Yates 

https://archive.org/stream/CultivatedLandscapesChinesePaintingsfromtheCollectionofMarieHeleneandGuyWeill/CultivatedLandscapesChinesePaintingsfromtheCollectionofMarieHeleneandGuyWeill_djvu.txt
https://archive.org/stream/CultivatedLandscapesChinesePaintingsfromtheCollectionofMarieHeleneandGuyWeill/CultivatedLandscapesChinesePaintingsfromtheCollectionofMarieHeleneandGuyWeill_djvu.txt
https://archive.org/stream/CultivatedLandscapesChinesePaintingsfromtheCollectionofMarieHeleneandGuyWeill/CultivatedLandscapesChinesePaintingsfromtheCollectionofMarieHeleneandGuyWeill_djvu.txt
https://archive.org/stream/CultivatedLandscapesChinesePaintingsfromtheCollectionofMarieHeleneandGuyWeill/CultivatedLandscapesChinesePaintingsfromtheCollectionofMarieHeleneandGuyWeill_djvu.txt
https://archive.org/stream/CultivatedLandscapesChinesePaintingsfromtheCollectionofMarieHeleneandGuyWeill/CultivatedLandscapesChinesePaintingsfromtheCollectionofMarieHeleneandGuyWeill_djvu.txt
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Chinese Brush Painting 
Tranh mực tàu vẽ bằng bút lông 

 

[Dịch xuôi bài “Chinese Brush Painting” của Minh Châu. 

Người dịch: P.T.Lệ (2/6/2015)] 

 

 

ừ bốn ngàn năm trước Công Nguyên, 

tranh tàu truyền thống tiếp tục phát 

triển qua một thời gian hơn sáu ngàn năm. 

Các bức họa được vẽ trên giấy hay lụa, đôi 

khi trên tường và  qua bốn thể thức: tranh 

vẽ treo trên tường, tranh ống quyển, sưu tập 

và tranh vẽ trên quạt. Những hình thức phổ 

thông khác là tấm bình phong có thể khép 

lại, hay bình phong phẳng. 

 Hanging scrolls hay tranh bích họa để 

treo trên tường. Tranh bích họa treo dọc 

trên tường từ trên xuống dưới. Bức họa mở 

ra, treo thẳng đứng cho người thưởng 

ngoạn thấy rõ toàn thể cảnh vật. Bề dọc 

chừng hai đến sáu bộ Anh (60.96 cms đến 

1.82 m.) 

 Hanging scrolls hay tranh bích họa có 

thể thay đổi tuỳ theo những dịp đặc biệt hay 

tuỳ mùa. Thường thì người ta cuộn và treo 

bức tranh lên để triển lãm cho khách xem 

trong trường hợp đặc biệt. Bức tranh cuộn 

cổ nhất có từ đời nhà Hán.  

  Tranh ống quyển hay hand scrolls có 

thể có bề cao từ 9 đến 14 inches (22.86 cms 

đến 35.56 cms). Bề dài của tấm tranh không 

giới hạn vì nhẹ và mang đi dễ dàng. Người 

ta giở   tranh ống quyển ra xem từ phải sang 

trái, và có thể xem từng phần. Sau khi xem, 

cuộn bức tranh lại và đựng trong hộp.  

 Từ đời nhà Ðường (618-907) một cuốn 

sưu tập tranh (album) có thể xem như một 

quyển tranh thư họa hay tờ tranh. Các tờ 

tranh xếp lại như chiếc đàn phong cầm, treo 

lên như bức mành cửa sổ nhà tranh ở trên 

thuyền hay xếp lại như những cánh bướm.  

Bức họa vẽ trên giấy dó hay giấy xuyến chỉ 

(rice paper) hay trên lụa đặt trên giá bằng 

tre như một cái quạt đang mở ra hay như 

quạt hình tròn. 

 Vật dụng để vẽ tranh mực tàu gồm có 

những gì? 

 Giấy, bút lông, thỏi mực, và nghiên mực 

được coi như Văn Phòng Tứ Bảo (Artist’s 

Four Treasures - Wen Feng Si Bao). 

 Trái với điều người ta thường tưởng 

lầm, rice paper (đời Hán – 105 sau CN) 

không phải làm bằng gạo. Giấy xuyến chỉ 

gọi là rice paper làm bằng vỏ cây dâu, trộn 

giẻ rách lấy từ cây gai hay sơ bột giấy hay 

bột tre.  

 Giấy xuyến chỉ mộc (gọi là Raw Shuan 

hay Shengxuan) rất thấm và thường dùng 

để tập vẽ, vẽ tốc họa và vẽ tranh thư pháp. 

Khi đã pha phèn (gọi là Ripe Shuan hay 

Shuxuan), thì giấy bớt thấm, và bớt dai. 

 Bút lông (khoảng thế kỷ thứ 3 trước CN) 

có thể làm bằng nhiều loại lông thú khác 

nhau (hươu nai, cừu, dê, thỏ, lạc đà, ngựa và 

chồn). Bút lông trắng mềm hơn dùng để vẽ 

hoa, chim, dương liễu. Bút lông mầu nâu 

cứng hơn và dùng để vẽ phong cảnh (cây cỏ, 

đá núi, chi tiết). Ðôi khi cả hai loại lông 

dùng chung để làm một tháp bút. 

T 
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 Mực là một hỗn hợp của bồ hóng gỗ hay 

muội than trộn keo để đúc khuôn lại thành 

một thỏi mực hay bánh mực. Họa sĩ mài thỏi 

mực với nước trên nghiên mực để thành mực 

nước. Mực này không phai và mầu có thể bền 

qua thời gian dài. Ngày nay, mực cũng bán 

trong lọ nhỏ bằng nhựa cho tiện.  

 Nghiên mực thường là bảo vật được sưu 

tầm. Nghiên mực đứng hàng đầu trong Tứ 

Bảo, vật thân quí của họa sĩ hay văn nhân. 

Trên một nghiên mực của vua Càn Long, ta 

có thể đọc những dòng ghi khắc của nhà 

vua, hình vẽ một con rồng hay mười hai 

hình tượng dành riêng cho nhà vua (Thời 

vua Càn Long, 1736-1795). 

 

Người thưởng ngoạn tìm gì ở một bức họa? 

 Trong nghệ thuật vẽ tranh mực tàu bằng 

bút lông, hay tranh màu nước, hay cũng gọi là 

tranh vẽ bằng bút lông Ðông Á, hay cũng gọi 

là Sumi-e Painting (Tiếng Nhật sumi-e nghĩa 

là tranh vẽ bằng mực đen hay tranh Thuỷ 

Mặc; tiếng Trung Hoa, sui=thuỷ =nước; 

mo=mặc= mực), những bông hoa, cây, chim, 

côn trùng hay những con thú nhỏ thường 

được coi như một phần vẻ diễm lệ trong thiên 

nhiên hay biểu tượng của đức hạnh. 

 Chim diều hâu tượng trưng cho sức 

mạnh và can trường. Cây tre, cũng như cây 

đào, cây tùng và chim hạc là biểu tượng của 

sự trường tồn đắc thọ và con chuồn chuồn 

là biểu tượng của bấp-bênh, thiếu ổn-định. 

Ngựa tượng trưng an-bình trong văn hoá 

Trung Hoa cổ. Ngựa cũng là biểu tượng của 

tốc-độ và sự kiên trì. 

Từ đời nhà Tống, hoa đào, trúc, lan và cúc đã 

trở thành Tứ quân tử của người họa sĩ. Xuân, 

hạ, thu và đông theo thứ tự lần lượt được biểu 

tượng bằng lan và mẫu đơn, sen và trúc, cúc 

và tùng, đào và thuỷ tiên.  Ðối với họa-sĩ Ðại-

hàn, hoa mẫu đơn tượng trưng cho danh tự, 

sự vinh quang và tình yêu.  

 Từ đời nhà Ðường trở đi, trong các bức 

họa người ta vẽ nhiều tùng, trúc, và đào 

hơn. Tùng, trúc và đào là Ba người bạn của 

mùa đông. Hoa sen tượng trưng cho sự tinh 

khiết và sự phục sinh trong hầu hết các nền 

văn hoá Á châu. Sen cũng là biểu tượng của 

mùa hạ. 

 Trong nghệ thuật Tây phương, một bức 

họa chỉ mang trên đó chữ ký của hoạ sĩ.  

Cái dấu ấn đỏ trên bức tranh tàu diễn đạt ai 

là người tạo ra bức tranh, tác phẩm của họa 

sĩ, lòng cảm kích của người nhận quà 

tặng…Dấu ấn có thể đặt ở bất cứ nơi nào 

trên bức họa (sau khi người vẽ cân nhắc kỹ--

chú thích thêm của dịch giả). Người tặng 

cũng có thể ký và đóng dấu ấn vào bức tranh 

mà mình tặng cho người trong gia đình, một 

bạn thân hay một vị quan chức. Ta có thể 

thấy một bài thơ do một vị quan trong triều 

đại Mông cổ là người đã tặng một con ngựa 

Mông cổ như một vật tiến lên vua Càn-

Long. Bức tranh ngựa vẽ lớn như thật gọi là 

ngựa Zizaiju, một trong những con ngựa quí 

của nhà vua do nhà hoạ sĩ/nhà truyền giáo 

dòng Tên người Ý là Guiseppe Castiglione 

vẽ năm 1743. Chính nhà vua cũng đích thân 

viết một bài thơ vào bức họa này bằng hai 

thứ tiếng (Trung-hoa và Mãn-châu). 
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 Không có người nào không rành nghệ 

thuật thư họa hay phép làm thơ mà dám hạ 

bút đề vào một bức tranh. Người đề thơ 

càng danh tiếng thì lời đề thơ hay bài thơ đề 

trên bức họa càng làm cho bức họa tăng 

thêm giá trị. Ngoài dấu ấn và chữ ký, họa sĩ 

còn viết một bài thơ vào góc bức họa và có 

nhiều cách để ghi dấu tác-phẩm của mình. 

Chính bức họa đã gợi hứng cho bài thơ? 

Hay bài thơ làm ra là để ca tụng bức họa? 

Khó mà biết rõ! Nhưng điều chắc chắn là 

dấu ấn và dòng lạc-khoản là một phần 

không thể thiếu của bức hoạ màu nước 

Trung Hoa. Dấu ấn cho phép các nhà sử 

học dò ra lai lịch bức hoạ. 

 Phần lớn các bức hoạ phong cảnh trình 

bầy cảnh tượng như từ trên cao nhìn xuống. 

Hoa và cây cỏ các mùa khác nhau có thể 

thấy trên cùng một bức họa. Bối cảnh bức 

họa thường để trống để làm nổi bật những 

nét đặc thù của chủ đề bức họa. Do đó, viết 

thêm lời vào bức họa là tạo thêm nét đa 

dạng, sự cân đối và nhịp nhàng của phong 

cảnh cũng như thổi hồn vào đối tượng trong 

bức tranh. Mầu sắc chỉ làm chia trí người 

ngắm tranh. Ánh sáng cũng không quan-

trọng bằng việc diễn tả được cái nét tinh-tuý 

cốt yếu của chủ đề bức họa. Thư pháp coi 

như một phần quan trọng trong bức tranh.  

 Trong một bức tranh bích họa treo 

tường của Shen Zhou (Thẩm Chu, danh hoạ 

và thi sĩ thời Minh, sinh năm 1427, mất 

năm 1508, thọ 82 tuổi), nhan đề 

“Anchorage on a Rainy Night” (“Neo 

Thuyền Ðêm Mưa”), vẽ năm 1477 (dài 

79.7cm, rộng 33.5cm), hoạ sĩ làm thêm bài 

thơ dưới đây sau khi hoàn thành bức hoạ 

cuả ông: 

“East of the ancient city in the setting sun’s 

slanting rays, 

Swallows fly low over the overflowing pond 

This I know that tonight the spring rain will 

be plentiful, 

How fitting that fish should leap and ducks alight. 

 

On the twentieth day of the last month of 

spring in the  

Dingyou year (May 2, 1477), I lodged on a 

boat to the east of 

the city with Weide. After the rain, 

everything grew quiet. 

I did this picture and poem to capture the mood.” 

 

“Phía đông cổ thành trong tia nắng quái của 

mặt trời sắp lặn, 

Chim én bay sà xuống mặt hồ tràn nước. 

Như vậy ta biết đêm nay mưa xuân sẽ đổ 

xuống nhiều,  

Thật thích thú khi thấy cá nhảy vọt và vịt 

bay sà sà trên mặt nước 

 

Hôm hai mươi tháng cuối xuân năm đinh 

dậu (2 tháng 5, 1477),  

ta nằm trên con thuyền đậu ở phía đông cổ 

thành cùng Weide.  

Sau cơn mưa, cảnh vật yên-ắng.  

Ta vẽ bức hoạ này và làm bài thơ để nắm 

bắt được cảm hứng lúc đó.” 

 

Nhà danh họa Wang Fu đời Minh (Vương 

Phủ 1362-1416) diễn giải quan niệm này là 

“tìm những điểm tương đồng qua những 

điểm dị biệt”. Óc sáng tạo nghệ thuật là 

chính, còn qui luật chỉ là thứ yếu mà thôi.   
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TIỂU SỬ TÁC GIẢ 

 

 
MINH CHÂU:  Nguyên 

quán: Nghệ An / Hà Tĩnh.  
Rất nhiều kỷ niệm đẹp của 
thời thơ ấu ở miền quê 
hương cát trắng Nha Trang 
- Giáo viên,  soạn giả ki ̣̣̣̣ch,  
  phóng viên truyền hình giáo 
dục ở Việt Nam trước 1980 

- Giáo viên ở Canada 
sau 1980 

- Giáo viên ở Richmond Virginia  
sau 1999 

- Sáng lập viên, cựu Hiệu 
Trưởng Trường Việt Ngữ 
 Calgary, Canada và Richmond, VA 

 
 
ÐÔI BẠN:  Bìa Cỏ Thơm số 70,  
mùa Xuân  2015.   Tranh sumi-e của Minh 
Châu. Tranh mực màu trên giấy bản, 
16x20",  đang được triển lãm tại General 
Assembly Building, Richmond, Virginia. 

 
- Cựu Phó chủ tịch Hội các giáo 
viên  sắc tộc  
(Southern Alberta Heritage 
Language Association) ở 
Calgary, Canada  
- Cựu Trưởng Ban phân 
phối (Allocations, United way 
of Calgary) tài trợ các  cơ 
quan từ thiện tại Calgary. 
- Hội viên Hội các họa sĩ ở 
VA (Richmond Metropolitan 
Artists Association, Lee 
Artists Association, Central 
Virginia Botanical Artists) 

- Hanover Master   Gardener 2003  
- Docent, Virginia Museum of Fine Arts, 
Richmond VA 
- Cộng tác với Cỏ Thơm  trong lãnh 
vực văn, thơ, hội họa, nhiếp ảnh từ 2008. 

 
HOA MẪU ÐƠN:  5X7" 

Tranh sumi-e của Minh Châu.  
Bìa sau Cỏ Thơm số 70,  
mùa Xuân 2015.            
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XXUUÂÂNN    

HHOOÀÀII  HHƯƯƠƠNNGG    

  

((NNhhữữnngg  vvầầnn  tthhơơ  XXuuâânn  hhooààii  hhưươơnngg  ccủủaa  mmộộtt  

ssốố  nnhhàà  tthhơơ  vvùùnngg  tthhủủ  đđôô  HHooaa  TThhịịnnhh  ĐĐốốnn..))  
* 

   Khi mùa Xuân tới, trong kiếp sống tha 
hương nói chung người Việt chúng ta ai 
cũng có ḷòng tưởng vọng về quê cũ. Riêng 
đối với các nhà thơ, tình hoài hương lai 
láng đó được giàn trải bàng bạc thành 
những vần thơ dâng đầy sầu cảm. 
 
   Mỗi độ Xuân về là một lần nhẩm đếm để 
ghi dấu thêm một năm xa quê nữa: 
"Năm năm mỗi độ Xuân về 
Nước non nhắc nhở niềm quê bồi hồi" 
(Kim Y) 
 
   Tuy thế mùa Xuân dù có đua nở khoe 
sắc thắm tươi với vạn vật nhưng có lẽ đã 
tắt ngấm trong lòng nhiều người ly hương: 
"Vui xuân đón Tết nhường thiên hạ 
Riêng khách lưu vong vạn cổ sầu" 
(Kim Y) 
 
"Quê hương mình đẹp đâu bằng 
Xuân xa quê chẳng nghĩ rằng là xuân" 
(Hà Bỉnh Trung) 
 
   Lòng nhớ quê hương lại càng nung nấu 
hơn nữa khi Xuân cũng phải đổi màu vì 
tuyết trắng rơi phủ lạnh lẽo nơi xứ người:  
 
"Xuân xanh, xuân đỏ rồi xuân trắng 
 Ta biết tìm đâu bóng dáng quê? 
 Ta biết tìm đâu thêm chút nắng 
 Khi trời đang lạnh, tuyết lê thê" 
 (Hà Bỉnh Trung) 
 
   Quê nhà cách xa cả nửa vòng trái đất, 
trông vời chỉ thấy núi cùng sông, thấy biển 

cả mênh mông, thấy dáng chiều buồn vời 
vợi dưới ánh trăng suông:       
  
"Xuân về đây - không hoa không lá 
Vạn vật thờ ơ 
Xuân xa lạ 
Khách phong sương chợt thấy dạ bồi hồi 
Xuân ơi! xuân! 
Từ lâu đã mất xuân rồi 
Bao giờ xuân thắm quê tôi trở về" 
(Trần Quốc Bảo) 
 
"Rau răm trụi hết lá già 
Mùa Xuân gửi ngọn bạc hà xa xăm 
Chiều nghiêng dáng núi đêm rằm 
Lũng trăng cũng giục âm thầm nhớ quê" 
(Giang Hữu Tuyên) 
 
   Một chén rượu đưa tiễn năm cũ và đón 
chờ năm mới cũng vẫn chẳng làm ấm lòng 
người xa xứ, không mang lại chút vui nào: 
"Năm châu lạc bước, vùi mưa tuyết 
Nhìn đâu chẳng thấy bóng quê hương 
Rượu đêm trừ tịch, xuân đất khách 
Vẫn không cạn nổi, chén chán chường!" 

(Vũ Hối) 
 
   Dù đầy nhung nhớ nhưng chỉ cần nghĩ 
đến hình ảnh quê nhà là tâm hồn người ly 
hương lại đã bừng lên niềm hoan hỉ: 
"Quê hương khuất nẻo chân trời 
Bỗng dưng chớp rạng sáng ngời quê hương" 
(Vi Khuê) 
     
   Thời xưa thi sĩ Lamenais viết: "Kẻ tha 
hương ở đâu cũng cảm thấy cô đơn, lạc 
lõng" (L'exilé partout est seul). Thời nay các 
nhà thơ xa xứ cũng có tâm trạng đồng 
điệu, cõi lòng cũng lạnh lẽo khi nhớ tới 
tiếng pháo nổ ròn, nhớ về bóng mai vàng 
chào đón Chúa Xuân của miền quê xưa: 
"Đâu còn đón Tết, mai vàng 
Ngậm ngùi nuốt lệ, trái ngang nghẹn ngào"... 
(Vũ Hối)         
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“Xin gửi qua giùm chút nắng Xuân 
 Bên này đã lạnh thuở Thu phân 
 Bây giờ trời đất tràn băng giá 
 Không biết làm sao để ấm lòng” 
 (Lãm Thúy) 
 
   Dù khi có hoa đào nở, có hoa mai vàng 
hé nụ nhưng mùa xuân vẫn có vẻ gượng 
gạo, chẳng mang lại niềm vui: 
"Ngỡ ngàng viễn xứ xa xôi 
Bồng bềnh mây trắng nổi trôi quê người 
Rộn ràng đào thắm khoe tươi 
Mai vàng hé nụ gượng cười đón xuân" 

(Quỳnh Anh) 
  
   Hết nhớ cảnh lại đến nhớ người. Nhà thơ 
nào còn thiết đến Xuân khi người thân yêu 
vắng bóng, nhất là hình ảnh bà Mẹ hiền 
kính yêu khắc sâu trong tâm khảm:    
 
"Mẹ mất vào cuối năm 
Hỏi chi hoa mai nở 
Chờ gì én phất phơ 
Ngàn đời xuân biệt tăm" 
(Nguyễn Thị Thanh Bình)   
 
"Tuyết lạnh Virginia 
Sầu con càng tê tái 
Mẹ mất tại quê nhà 
Ngàn trùng chưa gặp lại"... 
 
"Nhớ mẹ con chỉ biết 
Nhắn cùng tuyết tuyết lạnh 
 
Nhắn cùng mưa mưa buồn 
Nhắn cùng lệ thơ tuôn" 

(Nguyễn Thị Thanh Bình) 
 
     Ngày nào nhà thơ còn đặt bút viết 
xuống những vần thơ đầu Xuân thành khẩn 

cầu chúc cho Cha Mẹ kéo dài tuổi thọ với 
đầy ân phước: 
"Năm nay Xuân nữa, viết thơ xuân 
Cầu cha mẹ thọ, đủ vui mừng 
Tài lộc không màng, xin chỉ vậy 
Phước là vui sống với song thân" 
(Lãm Thúy) 
 
   Nhưng rồi theo quy luật "vô thường" Mẹ 
yêu cũng khuất bóng khiến lòng nhà thơ 
càng ngậm ngùi hơn lúc Xuân về: 
"Nhớ ngày năm ngoái con còn Mẹ 
Cùng đón Xuân về, vui biết bao. 
Mẹ khuất. Năm nay Xuân quạnh quẽ 
Tha hương nghe lạnh gió đông sầu." 
(Lãm Thúy)    
 
   Không những chỉ nhớ đến Mẹ hiền, nhà 
thơ cũng lại nhớ thêm đến cả người Con 
thân yêu đã yểu số xa lìa dương thế: 
"Cây đào cũ hết ra hoa. 
Con về thiên cổ, Hoa là cành không. 
Xuân còn sót lạnh tàn đông 
Mẹ còn nguyên, nỗi nhớ nhung đọa đày." 
(Lãm Thúy) 
    Mùa Xuân cũng gợi nhớ đến bạn hiền, 
những kẻ đồng điệu một thời nơi quê cũ: 
"Tha hương Tết lắm ngậm ngùi... 
Thương quê, thương bạn, đâu nguôi lòng này 
Ngồi đây đếm vạn đắng cay 
Giao thừa quê mẹ, phương này tuyết rơi." 
(Vũ Hối) 
      
"Xuân đến rồi ư người bạn nhỏ 
đầy thềm tuyết đọng suốt đêm qua 
ngẩn ngơ tự hỏi mùa xuân đến 
xuân ở ngoài đời hay trong ta… 
Nghĩ lại năm xưa xuân hớn hở 
bạn bè nhộn nhịp lòng như hoa…  
Xuân này ngó lại đầy bông tuyết 
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tóc trắng bay theo những mộng đời 
bạn cũ, quê xưa nào đâu thấy 
chỉ thấy quanh nhà tuyết lại rơi."  
(Nguyễn Tường Giang) 
 
   Vào cuối năm, khi nhìn tuyết rơi trắng nơi 
nơi ở khắp đất khách lòng nhà thơ lại gợn 
lên bao nỗi sầu nhất là khi cô đơn đón Tết: 
 
"Người bạn bên hàng xóm 
ngừng đào tuyết, hỏi tôi 
man, you looked so sad 
what’s your problem? 
 
Vâng, lòng tôi buồn lắm 
Hôm nay ngày cuối năm 
Bao nhiêu người đón Tết 
Tôi ở đây một mình"  
(Nguyễn Tường Giang) 
 
   Đôi khi bão tuyết mịt mùng, chôn lấp 
cảnh vật, chôn sâu thêm nỗi niềm nhung 
nhớ của nhà thơ: 
 
"Ngoài kia tuyết trắng ngập đầy 
Vùi sâu nỗi nhớ những ngày ly hương" 
(Hà Bỉnh Trung) 
   Trong cái màn sương tuyết đó bóng 
người sao mà mờ mờ, ảo ảo, như thực, 
như hư. Chập chờn vì sương tuyết hay 
chập chờn vì làn nước mắt: 
 
"Tuyết rơi phủ trắng nẻo đường, 
 Bóng người như thể chập chờn bóng mây" 
(Anh Độ) 
 
  Trong mùa "xuân ly bôi" nhà thơ đôi lúc 
cảm thấy không còn thi hứng để sáng tác: 
 
"Tân niên gác bút không khai bút 
Thơ xuân ngượng ngập ở đầu môi" 
(Trần Quốc Bảo)        
 

   Nhưng đôi khi khung cảnh mùa Xuân 
được lòng hoài hương gợi hứng nhà thơ 
vẫn đem cả tâm tình gửi vào những vần 
điệu với nỗi lòng nhung nhớ quê hương: 
 
"Cố hương xa mấy trường đình 
Xin đem gởi trọn tâm tình vào thơ" 
(Anh Độ) 
 
   Dù thiếu tiếng pháo reo vui, vắng bóng 
hoa mai vàng rực rỡ lời thơ vẫn vang lên 
những lời cầu chúc tốt đẹp cho thân nhân 
và bằng hữu cùng trong cảnh tha hương: 
 
“Thiên nhiên khởi sắc đón mùa sang 
Lòng kẻ tha hương bỗng rộn ràng 
Đất khách chẳng còn tràng pháo đỏ 
Quê người dù thiếu bóng mai vàng 
Chúc Xuân lời vẫn ươm tình nghĩa 
Mừng Tết thơ luôn đượm ánh quang…” 
(Tâm Minh) 
 
     Thơ hoài hương day dứt nỗi buồn xa 
xứ, lai láng tình tự dân tộc. Những vần thơ 
không chỉ còn là những dòng mực trải trên 
trang giấy vô tri vô giác nữa mà đã thật sự 
gần gũi với dòng máu chảy trong huyết 
quản khách ly hương. Bao hình ảnh thân 
thương xa xưa lại được dịp hồi tưởng lại, 
nhất là nơi chốn tôn nghiêm: 
 
“Dáng chùa thanh thoát phô triền núi 
Bóng tượng thâm trầm ẩn khói hương 
Thoảng tiếng thông reo nơi bảo tháp 
Vẳng lời kinh vọng chốn thiền đường 
Ai về phố thị mù sương ấy 
Xin gửi giùm tôi nỗi nhớ thương.” 
(Tâm Minh) 
 
     Đầy ắp lòng hoài hương, trong tận cùng 
nỗi nhớ, người dân Việt thầm cầu chúc cho 
quê hương đất nước một ngày nào đó 
được thật sự độc lập, tự do và hạnh phúc 
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để mùa Xuân sẽ rộn nở mãi mãi trên đất 
Việt, một mùa Xuân dân tộc: 
"Ta cứ ngỡ chết rồi mi sẽ khép 
Mùa xuân đâu sao chim én chưa về 
Mi sẽ khép lúc xuân về tươi đẹp 
Anh hãy về cho én lượn trên quê" 
(Nguyễn Thị Thanh Bình) 
 
   Ước mơ một tương lai khi toàn dân Việt 
được thật sự giải phóng thoát khỏi kiếp 
sống ê chề dưới gông cùm cộng sản: 
"Mùa Xuân Tổ Quốc không xa nữa 
Đồng lúa miền Nam óng ánh vàng 
Rừng núi miền Trung hoa rộ nở 
Mừng ngày giải phóng được giang san" 
(Giang Hữu Tuyên) 
 
   Ngọn cờ vàng ba sọc đỏ lại tung bay rực 
rỡ trong mùa Xuân, màu cờ chính nghĩa 
của toàn dân Việt. Đây luôn là niềm mơ 
ước của bao người phải xa xứ trong công 
cuộc tỵ nạn cộng sản:  
 
"Chúa Xuân phất ngọn cờ vàng 
Trên đỉnh cao cổ thụ 
Thời gian chín ngọt mênh mang 
Chở tin yêu về đầy vũ trụ 
Sông núi chuyển mình 
Đón chào Chân Thiện Mỹ 
Xuân giáng sinh và ngự trị vĩnh hằng" 
(Trần Quốc Bảo) 
 
"Ngày mai, vui Xuân chiến thắng 
Mai vàng nở rộ, đón Xuân sang! 
Khải hoàn ca, ầm vang khắp phố 
Cả non sông, rợp bóng cờ vàng!" 

(Vũ Hối) 
 
TTââmm  MMiinnhh  NNggôô  TTằằnngg  GGiiaaoo  

((XXuuâânn  ẤẤtt  MMùùii,,  VViirrggiinniiaa  UUSSAA  22001155))  

 

Bài xướng: 

 

XXUUÂÂNN  CCHHIIỀỀUU  LLẠẠCC  PPHHỐỐ  
  

Bốn mươi năm, vẫn Tết tha phương 

Bao trạm thời gian... cuộc hý trường! 

Nắng trải thềm hoa, Hương Tỉnh Thức 

Trăng về Xóm Hạc, Gió Trầm Hương 

Gieo vần Xuân Mới, Thơ Hoài Vọng 

Tưởng Khúc Thanh Bình, Nhạc Ngát Chương 

Tuyết trắng vườn ai, Chiều Lạc Phố! 

Xuân nào Đoàn Tụ, Bến Yêu Thương. 

 

DDIIỆỆUU  MMIINNHH  TTUUỆỆ  NNGGAA  
 
 
Bài họa: 
 

XXUUÂÂNN  VVIIỄỄNN  XXỨỨ  
 

Thêm một mùa Xuân chốn viễn phương 

Nhớ về quê cũ trắng canh trường! 

Tháp xưa chuông sớm luôn vang tiếng 

Chùa cũ trầm khuya mãi ngát hương. 

Thi hứng gợi tình ghi mấy khúc 

Văn nguồn khơi ý thảo vài chương 

Thả hồn theo tuyết rơi song vắng 

Viễn xứ lòng người rộn luyến thương. 

 

TTÂÂMM  MMIINNHH  NNGGÔÔ  TTẰẰNNGG  GGIIAAOO  
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HAI LÚA ĐI MỸ III 

Nguyễn Quý Ðại 

ếu chúng ta có cơ hội và sức khỏe đi du 

lịch nhiều nơi như tục ngữ „Đi một ngày 

đàng, học một sàng khôn“ sẽ học hỏi 

nhiều cái hay đẹp. Trên thế giới có thể nói 

nước Mỹ đất rộng lớn bao la tài nguyên 

phong phú, nên người dân Mỹ sống thoải mái 

đầy đủ tiện nghi. Đường phố, xa lộ, nhà cửa, 

xe đều lớn hơn ở Âu Châu. 

 Phần lớn gia đình người Mỹ sử dụng xe 

hơi riêng, mỗi người một chiếc vì ở Mỹ thiếu 

phương tiện lưu thông công cộng. Hoa Kỳ có 

hệ thống xa lộ lớn nhất thế giới trong đó có cả 

hệ thống xa lộ liên tiểu bang và hệ thống quốc 

lộ đánh số (như 10...95, 805…) Các hệ thống 

xa lộ trong mọi tiểu bang kết nối liên hoàn 

với các thành phố lớn. Vào những giờ cao 

điểm sáng, chiều trong giờ đi làm và về 

thường bị kẹt xe, nên xa lộ có các lane ưu tiên 

cho những người đi làm việc chung xe với 

nhau (High-occupancy vehicle lanes viết tắt 

(HOV lane) tránh kẹt xe. (Carpools only 2 or 

more persons per vehicle).  

 Từ Florida theo quốc lộ liên bang 95 đi 

Washington rộng nhiều lane, xe chạy với tốc 

độ tối đa 70- 75 mile / giờ (1 mi =1,6 km) khác 

với Âu Châu nhiều xa lộ tốt cho phép chạy 

trên 180 km/ giờ. Nếu quen chạy theo tốc độ 

như ở Đức sẽ bị phạt đều đều mỗi lần ít nhất 

200 $, trên đường phố phải cẩn thận các ngã tư 

đều có gắn máy chụp hình, có bản hay đường 

kẻ Stop phải thắng xe chạy chậm. Nếu bị cảnh 

sát chận xét giấy tờ, tài xế ngồi yên hai tay để 

trên tay lái, khi cảnh sát tới gần ra lệnh thì đưa 

giấy tờ (an toàn lưu thông ở Mỹ, tránh trường 

hợp tội phạm lấy súng bắn chết CS khi xét xe). 

Lái xe ở Mỹ dễ, xe số tự động, đường phố 

rộng nhiều chỗ đậu  (khó nhất lái xe ở London 

tài xế ngồi bên phải!). Bãi đậu xe ở Mỹ đều có 

chỗ tiện lợi, ưu tiên cho người khuyết tật và 

cho các bà mẹ có con nhỏ. Các nơi công cộng 

thường có bảng cho người khuyết tật như: cầu 

thang máy, Toilet, đậu xe không phải trả tiền, 

đi xe bus như ở New York dễ dàng vì cửa 

trước xe bus có hệ thống tự động là cái bệ đưa 

ra hạ xuống và nâng lên để người khuyết tật di 

chuyển xe lăn. Phần lớn những cây xăng trả 

tiền bằng thẻ tín dụng (Visa…) tính theo thể 

tích là gallone. (1 gallone # 3,7 lít) một gallone 

ở Mỹ trả khoảng 3,30$ - 3,56$, trong khi 1lít ở 

Đức trả từ 1,5€, tự bơm xăng và trả tiền ở 

trong quầy… 

 Từ Florida đi qua nhiều danh lam thắng 

cảnh đẹp, chúng tôi vào thành phố Savannah để 

cậu Văn thăm lại trường xưa, trước 1972 sinh 

N 
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viên sĩ quan Không quân học bay giai đoạn 2 lái 

trực thăng UH 1 do hãng Bell chế tạo. Đây là 

loại trực thăng quân sự đa năng, nổi tiếng vì 

được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt 

Nam. Đường phố Savannah có nhiều cây cổ thụ 

phủ rêu phong , các loại cây có tên khoa học: 

Antarctic beeh làm mát mẻ và tăng vẻ đẹp trầm 

lặng.  Chúng tôi vào cây xăng gặp một người 

Việt, anh vui vẻ tâm sự anh làm thợ sơn tạm 

thời, chờ thời tiết ấm là mùa cá sẽ đi đánh cá 

nhiều tiền hơn, nơi nầy ít người Việt phần đông 

người da đen sinh sống…  

 Chúng tôi qua South – North Carolina – 

Virginia đến Washington DC hy vọng ngắm 

được cảnh hoa anh đào nở muộn, hàng năm vào 

giữa tháng tư hoa  anh đào nở hai bên bờ hồ và 

dòng sông Potomac. Thủ đô Washington, D.C. 

Diện tích: 9,83 triệu km², được thành lập ngày 

16.7.1790. Mang tên chính thức District of 

Columbia (viết tắt D.C.). Thành phố nằm bên 

bờ bắc sông Potomac và có ranh giới với tiểu 

bang Virginia ở phía tây nam và tiểu bang 

Maryland nhưng không lệ thuộc vào 2 tiểu bang 

nầy. Washington DC và vùng đô thị phụ cận 

dân số 5,3 triệu người, là đô thị lớn thứ 8 tại 

Hoa Kỳ, Có nhiều đài tưởng niệm và bảo tàng 

quốc gia, hơn 173 toà đại sứ các quốc gia trên 

thế giới, cũng như các tổng hành dinh của Ngân 

hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ 

chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), Ngân hàng 

Phát triển Liên Mỹ và Tổ chức Y tế Liên Mỹ 

(PAHO). Ngoài ra còn có tổng hành dinh của 

các cơ quan khác như các liên đoàn lao động… 

 Washington kiến trúc rất đa dạng. trong đó 

có: Tòa Bạch Ốc White House; Thánh đường 

Quốc gia Washington; National Mall  bao gồm 

Ðài Kỷ Niệm Washington, công viên West 

Potomac ra đến tận bờ sông, có Ðền Kỷ Niệm 

Lincoln, Nhà tưởng niệm Thomas Jefferson, 

Tòa Quốc hội, Nhà tưởng niệm Lincoln. Khu 

tưởng niệm chiến binh Triều Tiên có tượng là 

những người lính chiến đang hành quân trước 

bức tường dài màu đen. 

 Đặc biệt đài tưởng niệm chiến tranh Việt 

Nam, Vietnam Veterans Memorial, khánh thành 

ngày 13.9.1982 với diện tích 8.100 m² từ xa 

nhìn thấy tượng 3 người lính bằng đồng đen. 

Đài tưởng niệm là một bức tường dài, hình chữ 

V, bằng đá hoa cương đen dài 75 m, cao 3 m, 

khắc tên của hơn 58.000 chiến binh Mỹ đã thiệt 

mạng hoặc mất tích khi tham chiến trong cuộc 

chiến tranh Việt Nam.  Chúng tôi rất xúc động 

đọc tên những người lính hy sinh thời đó tuổi 

còn qúa trẻ chết tại chiến trường Việt Nam. Ở 

góc chính giữa của chữ V có những tràng hoa 

tưởng niệm, cảm động nhất là tràng hoa tươi 

được kết bông là một lá cờ vàng của VNCH. 

Những ngọn đèn cầy đang tiếp tục cháy, hơn 40 

năm qua nhưng hình ảnh đó không thể phai mờ 

trong lòng người! chúng tôi cuối đầu tưởng 

niệm và nhớ ơn những chiến sĩ Việt-Mỹ đã hy 

sinh cho Tự Do và Dân Chủ.  
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 Washington không có nhà chọc trời như 

ở các thành phố khác, từ xa có thể nhìn thấy 

cột Obelisk đứng trên ngọn đồi ở National 

Mall khoảng giữ Capitol và Lincoln 

Memorial, nơi nầy là một khoảng không gian 

đẹp nhờ có hồ nước long lanh dưới ánh nắng 

mặt trời, những hàng cây hoa anh đào màu 

hồng, trắng còn nở rộ rất thơ mộng nghiêng 

mình bên dòng sông Potamac êm đềm chảy 

qua. (Nhật Bản tặng 3000 cây Hoa anh đào 

trồng ở National Mall quanh hồ Tidal Basin 

và bờ sông Potamac Washington năm 1912).   

 Điện Capitol hay Tòa Quốc hội là cơ 

quan lập pháp của chính phủ liên bang Hoa 

Kỳ, trên đồi Capitol ở cuối phía đông của 

National Mall. Quốc Hội theo quy chế lưỡng 

viện nên tòa nhà có hai viện: Thượng Nghị 

Viện (Senate) bên cánh phía Bắc và Hạ Nghị 

Viện (House of Representatives) ở bên hướng 

Nam. Ðiện Capitol xây bằng cẩm thạch trắng 

bên trên có mái vòm lớn, xây năm 1793 đến 

năm 1800, mở phiên họp Quốc hội đầu tiên 

ngày 17.11. 1800. Trải qua nhiều lần tu sửa là 

một trong những cơ quan quyền lực nhất và 

cũng là một trong những địa danh du lịch nổi 

tiếng bậc nhất nước Mỹ. Rất tiếc thời gian 

qua cung điện nầy không mở cửa để du khách 

viếng thăm. Chỉ có viện bảo tàng tầng hầm  

muốn vào phải xếp hàng, chờ an ninh kiểm 

tra giống như vào phi trường. Những người 

lớn tuổi không nên uống nước nhiều, ở 

Washington, New york rất khó tìm nhà vệ 

sinh. 

 Tòa Bạch Ốc/ White House hay còn gọi là 

tòa nhà Trắng là nơi ở chính thức và là nơi làm 

việc của Tổng thống. Nhà Trắng là tòa biệt thự 

sơn màu trắng, xây bằng sa thạch theo kiểu tân 

cổ điển, khởi công xây dựng ngày 13.10 .1792. 

Tòa nhà theo thiết kế của kiến trúc sư Hoban 

mô phỏng tầng trệt và lầu một của toà nhà 

Leinster House, dinh thự của một công tước toạ 

lạc ở Dubin, Ireland. Tổng thống George 

Washington cùng với Pierre L’Enfant, người 

chịu trách nhiệm chọn địa điểm xây dựng. John 

Adams là tổng thống đầu tiên đến sống trong 

Nhà Trắng từ ngày 1.11.1800. Đã nhiều lần tu 

bổ để phù hợp với tổng thể toà nhà hơn 212 

tuổi. Du khách đi dọc theo đại lộ rộng, có công 

viên hoa lá nhiều bóng mát với nhiều tượng dài 

bằng đồng, có thể đứng trước hàng rào mặt tiền 

chụp hình, không sợ cảnh sát đuổi. Chung 

quanh khu vực không thấy cảnh sát canh gác, có 

thể họ kiểm soát an ninh qua máy Camera.  

Những đoàn du lịch vào thăm phải ghi danh 

trước theo điạ chỉ White House Tours 

http://1.usa.gov/1B067WI. 

 Thăm nghĩa trang quốc gia Arlington/ 

Arlington National Cemetery nằm tại quận 

Arlington, Virginia. Được thành lập năm 1864 

http://1.usa.gov/1B067WI
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trên phần đất điền trang cũ của tướng Robert E. 

Lee (1807- †1870), nghĩa trang quốc gia 

Arlington mở rộng  diện tích 3 km² và là nơi an 

táng của hơn 290.000 người, trong đó phần lớn 

là các binh lính, sĩ quan hoặc cựu chiến binh 

của quân đội Hoa Kỳ. 

 Chúng ta cứ tưởng nghiã trang phải có 

những nấm mộ như ở Việt Nam, nhưng ở nơi 

đây từ cổng vào có trồng nhiều hoa màu tím và 

cây có hoa giống hoa táo trắng điểm hồng. 

Những hàng cây cổ thụ được chú thích loại thực 

vật và tuổi thọ. Không khí trang nghiêm, không 

có mùi nhang nhưng có mùi thơm của hoa lá 

xanh tươi. Những tấm bia khắc tên màu trắng 

giống nhau kích thước xếp thành hàng ngang 

dọc trên nền cỏ xanh mược. Đặc biệt hơn là mộ 

của cố tổng thống John F. Kennedy (1917- 

†1963) có ngọn lửa bất diệt cháy quanh năm vợ 

và con được chôn hai bên, nằm gần đó là mộ 

của nghị sĩ Robert F. Kennedy em tổng thống 

với cây thánh giá màu trắng. Lễ Chiến sĩ trận 

vong Memorial Day là một ngày lễ liên bang tại 

Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày thứ Hai cuối cùng 

trong tháng 5 hằng năm. Trước kia với tên gọi 

là Decoration Day, ngày lễ này tưởng niệm 

những quân nhân Hoa Kỳ tử trận. 

Thiếu tướng John A. Logan, người lãnh đạo tổ 

chức Grand Army of the Republic, chọn ngày 

30 tháng 5 để làm lễ này. Người ta tin rằng ngày 

này được chọn vì lúc đó hoa đang nở rộ khắp 

nước Mỹ. Đến thăm nghiã trang nầy phải chạnh 

lòng nhớ về nghiã trang Biên Hòa bị bỏ hoang 

phế, cỏ mọc trên những nấm mộ không bia đá!  

 Mưa chiều Washington đủ ướt đầu người 

chúng tôi “cưỡi ngựa xem hoa” chạy quanh 

xem Ngũ Giác Đài/The Pentagon là trụ sở Bộ 

Quốc phòng Hoa Kỳ, theo tài liệu nơi nầy lớn 

nhất thế giới với diện tích sàn tổng cộng 

616.518m2, chiều dài mỗi mặt tiền: 280,72m, 

chiều cao: 23,56m Tổng chiều dài các hành 

lang: 28,15km. Do George Edwin Bergstrom 

thiết kế và xây dựng năm 1941- 1943, tòa nhà 

này được khánh thành ngày 15.1.1943. Nhân 

viên làm việc có 23.000 người (quân nhân và 

dân sự) và 3.000 người giúp việc. Tòa nhà có 5 

cạnh, 5 tầng (cộng thêm 2 tầng hầm) và 5 hành 

lang…Hẹn năm 2015 nếu có cơ hội chúng tôi 

về Washington họp mặt với các: văn nhân, thi, 

hoạ sỹ.. của Nguyệt san Cỏ Thơm, lúc đó sẽ làm 

phiền anh Phan Anh Dũng nhiều. 

 Giã từ Washington đến phố cổ Philadelphia 

thuộc tiểu bang Pennsylvania. Trên hướng đi 

chúng tôi ghé Atlantic City (New Jersey), thành 

phố cờ bạc có nhiều Casino, Paris by night 

thường tổ chức văn nghệ ở hội trường lớn nơi 

đây.Thành phố nầy nghèo nàn không bằng Las 

vegas nổi tiếng đẹp được thành lập năm 1905 ở 

Nevada, nhìn chung ở Mỹ nhiều người lớn tuổi 

thích đánh bài? Casino lúc nào cũng đông 

người. Chúng tôi không có máu đỏ đen, chỉ dạo 

chơi, ăn uống nên phải vào bãi đậu xe trả tiền. 

Từ Atlantic về Philadelphia qua những rừng cây 

có tên thật là lãng mạn “thì thầm”, thời tiết cuối 
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tháng tư còn lạnh hai bên đường những vườn 

táo, nho cành trơ trụi chưa đâm chồi nẩy 

lộc…Cầu sắt nối tiếp tiểu bang New Jersey và 

Pennsylvania, dù có GPS chỉ đường nhưng vào 

thành phố cổ đi lạc hướng qua cầu nầy 2 lần 

phải trả tiền thuế 10$. Ở Mỹ thức ăn không đắt, 

vào nhà hàng ăn tự chọn “all you can eat” 14$ 

chưa tính tiền nước, ghé Wal mart mua con gà 

nướng 5$ bốn người ăn không hết. Tốn tiền 

nhiều nhất là: Hotel, xăng, thuế đường, tiền bãi 

đậu xe, vào cửa các nơi như viện bảo 

tàng…Hotel tiện lợi  WiFi free, nước đá xử 

dụng tự do, đậu xe an toàn. 

 Chúng tôi ghé thăm anh chị Thái Kỳ - 

Tiểu Muội, chị Tiểu Muội là bạn học niên 

khóa 1968 Phan Châu Trinh Đà Nẵng với cậu 

Văn. Anh chị gốc người Hoa trưởng thành ở 

Quảng Ngãi, nhưng đời sống như những 

người dân xứ Quảng rất chân tình. Anh chị 

đãi chúng tôi buổi tối món lẩu có nước mắm 

Phú Quốc đậm đà, chiếc bánh “Welcome 

Philadelphia” thật đẹp. Anh chị có 2 người 

con trai đã lập gia đình, đều tốt nghiệp ngành 

Y Khoa, người con thứ 2 là nha sĩ thiếu tá Hải 

quân ở San Diego có một thời gian làm việc ở 

Đệ thất hạm đội. Nhà ở đây có tầng hầm 

giống như ở Đức, ở California, Houston 

không có hầm. Nhờ có thổ địa hướng dẫn đi 

chơi thỏa mái, mỗi tiểu bang tự trị, nên chính 

sách thuế cũng khác nhau ở Pennsylvania 

mua quần áo không phải trả thuế, đến outlet 

quần áo rẻ bằng ½ giá ở Đức tha hồ mà chọn. 

Chị Tiểu Muội hướng dẫn đi thăm viện bảo 

tàng, các khu thương mãi của người Việt, ăn 

phở Hà Saigon với tô “xe tăng” Cảm ơn anh 

chị Kỳ-Muội hy vọng một ngày không xa 

chúng ta gặp nhau ở Đức…    

 Philadelphia nổi tiếng còn cái chuông tự do 

Liberty Bell/ Freiheitsglocke treo ở “Nhà Độc 

lập”, chuông này được đặt mua từ Công ty 

Lester và Pack (ngày nay là "Whitechapel Bell 

Foundry") tại Luân Đôn năm 1752, và  được 

đúc với huyền thoại - một câu thơ từ Sách Levi 

(25:10) Proclaim Liberty throughout all the land 

unto all the inhabitants there of / Verkünde 

Freiheit im ganzen Land für alle seine 

Bewohner, Lev. 25:10). - "công bố tự do trên 

khắp xứ sở với toàn thể dân chúng sinh sống 

trên đó". Là một trong những biểu tượng của 

nền độc lập được đánh tiếng chuông đầu tiên 

lúc tuyên bố Tuyên Ngôn Độc lập Hoa Kỳ vào 

ngày 08 tháng 7 năm 1776. Trong những năm 

1830, chuông được chọn làm biểu tượng xóa bỏ 

chế độ nô lệ.  

 Philadelphia có diện tích 369 km² dân số 

hơn 1,5 triệu, vùng đô thị trên 5 triệu. chúng tôi 

đến khu “Germantown” nơi nầy có nguồn gốc 

vào năm 1683 đoàn người Đức 13 người từ 

Krefeld đi trên con tàu “Concord” đến lập 

nghiệp hiện nay người gốc Đức khỏang 8,1% ; 

Ý 9,2%; Ba lan 4,3%. 13,6% Ái Nhĩ Lan.  

Thành phố nầy cách New York 1 giờ 20 phút lái 

xe, tiện lợi nhất vào New York bằng xe bus, giá 

mỗi người đi về là 30$, lái xe vào không có chỗ 

đậu, 1 giờ đầu trả 18 USD, và rất dễ bị tai nạn. 

 New York diện tích 789,4 km² là thành 

phố đông dân hơn 8 triệu người là thành phố 

đông dân nhất nước Mỹ, nhưng thua dân số 
Sài Gòn. Vùng đô thị (New York 

Metropolitan Area) diện tích 17.405 km². Đây 

cũng là vùng đô thị đông dân nhất Mỹ  là 18,9 
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triệu. New York là thành phố nổi bật nhất 

nước Mỹ về việc sử dụng phương tiện giao 

thông công cộng hoạt động 24/24, Còn được 

gọi là "Thành phố không bao giờ ngủ”  

 Năm 1624 New York được người Hòa Lan 

thành lập trạm mậu dịch thương mại  thời đó 

từng được gọi là Tân Amsterdam cho đến năm 

1664 khi thuộc địa này bị Vương quốc Anh 

kiểm soát. New York là thủ đô của Hoa Kỳ từ 

năm 1785 đến năm 1790. Là thành phố lớn nhất 

của Hoa Kỳ từ năm 1790.  New York có 5.538 

tòa nhà cao tầng nhiều nhất và đứng hạng nhì 

thế giới, chỉ sau Hong Kong. Hiện nay thành 

phố có 50 nhà chọc trời cao trên 200 m. Vì mật 

độ dân số và giá trị bất động sản đắt trong 

những khu thương mại khiến cho New York trở 

thành nơi tập trung nhiều nhất các tòa nhà, tòa 

tháp chung cư và văn phòng. 

 Tượng Nữ thần Tự do chào đón hàng triệu 

di dân khi họ đến Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và đầu 

thế kỷ 20. Tượng Nữ thần do Pháp tặng cuối thế 

kỷ 19, đặt tại cửa sông Hudson nhìn ra cảng 

New York, là một trong những biểu tượng nổi 

tiếng nhất của Mỹ. Tượng nặng 229 tấn, lưng 

rộng 10,6m, miệng rộng 91cm, tay phải giơ 

ngọn đuốc lửa dài 12,8m, chỉ riêng một ngón 

tay trỏ cũng dài 2,4m. Toàn thân bức tượng cao 

46m, nếu tính cả phần bệ có tổng chiều cao 

93m. Trong ruột tượng nữ thần có cầu thang 

xoáy trôn ốc, tương đương độ cao một ngôi nhà 

cao 12 tầng, giúp du khách leo đến vùng đầu 

bức tượng. Phần vương miện của tượng mở cửa 

để khách ngắm nhìn toàn cảnh New York 

nhưng sau vụ khủng bố hai tòa tháp đôi ngày 

11.9.2001. Tượng Nữ thần Tự do bị đóng cửa vì 

lý do an ninh.  thăm tượng Nữ Thần phải xếp 

hàng nhiều giờ mua vé và chờ kiểm soát an ninh 

như đi máy bay vậy. Chúng tôi cảm ơn cô bạn 

Dr. Tina Hạnh làm việc cho cơ quan WHO ở 

New York đã mua ticket tặng trước. 

 Mua Ticket:  

https://www.newyorkpass.com/De/prices/ 

 Wall street ở vùng hạ Manhattan, là một 

trung tâm tài chính, Thị trường Chứng khoán 

thế giới bề thế từ Đệ nhị Thế chiến... Đại lộ số 5 

nhiều cửa hàng sang trọng của trung tâm 

Manhattan và là một trong những biểu tượng về 

sự giàu có bậc nhất.  New York có một tầm ảnh 

hưởng mạnh mẽ về thương mại, tài chính, văn 

hóa, thời trang, giải trí…Liên Hiệp Quốc đặt 

tổng hành dinh nên New York cũng là một 

trung tâm quan trọng về các vấn đề quốc tế. 

Những đại học lớn, thư viện hiện đại và những 

sân khấu lớn ở Broadway, dù là nơi đất đắt như 

vàng nhưng có công viên rộng hơn 340 ha, là 

một ốc đảo xanh tươi làm cho khoảng không 

gian tươi mát, giữa lòng thành phố beton với 

một rừng nhà chọc trời. Viện bảo tàng nằm trên 

đảo Ellis Island - nơi những người nhập cư từ 

Châu Âu đặt bước chân đầu tiên đến Mỹ vào 

năm 1892 để thực hiện "giấc mơ Mỹ", và từ đó 

New York trở thành,thành phố đa chủng tộc . 

 Trung tâm Thương mại Thế giới 1 (One 

World Trade Center) xây tại tòa tháp đôi bị 

sập vì khủng bố 11.9.2001. Tòa tháp mới xây 

https://www.newyorkpass.com/De/prices/
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lại từ 27/4/2006, có chiều cao 541,3 m gồm 

cả cột antena, (tòa tháp đôi cũ chỉ cao 417m 

và 415m,) Độ sâu 60 m dưới lòng đất tường 

beton dày 60 cm, phần trên xây bằng thép bao 

kính đặc biệt. 104 tầng diện tích 325279 m², 

có 73 cầu thang máy mỗi cái tải được 54 

người với vận tốc đi lên 10,16m /s. thời gian 

8 năm xây,  kinh phí tốn 3,8 tỷ USD. New 

York còn có Empire State Building cao 381 

m diện tích 208879m² xây năm 1931.  

 Ở New York Mỹ đen và dân mới nhập cư 

sống trong khu phố nghèo ồn ào. Khu người 

Tàu giống như ở Chợ Lớn, bán đủ các loại 

“thượng vàng hạ cám” những con vịt quay vàng 

treo trong các tủ kính. Họ ở nhà dưới khu trên là 

đường tàu chạy ầm ầm, đi dưới mình chịu 

không nổi tiếng động, nhưng có lẽ vì đời sống 

bon chen lỗ tai họ phải thích hợp? Chinatown 

tòan là người Á Châu ít thấy Mỹ trắng, tài xế 

Taxi, xe bus đều là da đen… Mỹ trắng sống 

trong khu trung lưu hoặc thượng lưu, giá trị nhà 

ở Mỹ tùy thuộc vào khu an toàn, chỉ cần nói nhà 

khu nào? người ta có thể hiểu địa vị xã hội của 

người đó, phần lớn người Việt không ở chung 

với khu Mỹ đen hay Mễ.   

 Từ New York chúng tôi đi Montréal, 

Quebéc, Ottawa, Toronto, Niagara Falls. 

Thác Niagara nằm một phần của Canada và 

Mỹ, nhưng đứng ở phiá Canada nhìn thác có 

vẻ đẹp hùng vĩ hơn. Chúng tôi ăn điểm tâm 

rời Hilton Hotel sớm, khởi hành trở về Mỹ 

may mắn không bị kẹt xe và qua biên giới, 

cảnh sát biên giới chỉ hỏi tôi đến Mỹ lần cuối 

năm nào? có mang trái cây? may mắn không 

bị xét xe mất thì giờ. Đến Buffalo thành phố 

mang tên trâu rừng, chạy dọc theo hồ Erie có 

những tượng bằng đồng như đàn trâu rừng 

đang ăn cỏ. Giả từ bắc Mỹ càng đi về phương 

nam thời tiết ấm áp hơn, xa lộ liên bang nầy 

đi qua nhiều đồi núi cây rừng xanh lá, điểm 

những cánh hoa muôn sắc đang khoe dưới 

nắng ấm mặt trời. 

 Chúng tôi ghé vào các thành phố 

Cleveland, Columbus Cincinnati (Ohio), 

Kentucky, Nashville, Memphic (Tennessee), 

Little Rock (Arkansas) về Texas. Mỗi tiểu 

bang có vẽ đẹp và nét đặc thù riêng, nhiều 

nhà Thờ có vẽ cổ kính một phần giống ở Âu 

Châu, các đường phố mang tên các thành phố 

của Đức như: Stuttgart, Hamburg, 

München… Hai bên xa lộ là những cánh 

đồng rộng mênh mông, trồng lúa mì hay bắp 

đang mọc xanh mơn mởn, Chúng tôi tìm 

đường theo bản đồ hướng dẫn lên “đồi vọng 

cảnh” ở Cincinnati trên đó ngắm cảnh đẹp 

buổi chiều nhìn sang Kentucky, gặp xe Cảnh 

sát hỏi đường, ông ta vui vẻ nở nụ cười tươi 

bảo chúng tôi chạy xe theo sau ông dẫn lên 

đồi, đó là nghiã cử đẹp đáng nhớ của một 

người thi hành công vụ đối với du khách. 

Đứng trên đồi nhìn dòng sông xanh là biên 

giới của hai tiểu bang, xe cộ tấp nập qua lại 

trên cầu, thành cầu có hình dáng như cái cầu 

vồng màu xanh. Một khoảng công viên nhỏ 

gần bờ sông có gió nhẹ, ông già da ngăm đen 

đang làm ống tiêu bằng trúc, copy theo cái cũ 

để trên bàn, ông hỏi chúng tôi là người Việt?  

Ông tâm sự, ông là kỷ sư về hưu từng tham 

chiến ở Việt Nam trước 1970 có rất nhiều kỷ 
niệm buồn vui, ông chê trung úy William 

Calley ra lệnh giết người ở Mỹ lai 

(16.3.1968) là thằng điên, ngu xuẩn làm mất 
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danh dự Quân lực Mỹ chiến đấu bảo vệ cho 

VNCH! Ông am hiểu tình hình thế giới, từng 

làm việc bên Shanghai, phê bình chế độ cộng 

sản độc tài, tham nhũng hối lộ, bóc lột… 

người dân sống dưới chế độ CS lo miếng ăn 

trước hết, cái bụng đói thì cái đầu khó phát 

triển. Trước khi chia tay ông thổi cho chúng 

tôi nghe một khúc nhạc du dương trầm buồn.      

 Thành phố Memphis có vẻ nghèo nàn, 

nhưng có địa danh tưởng niệm Elvis Presley 

(1935-†1977) là ngôi sao sáng trong làng âm 

nhạc thế giới với danh hiệu  “Ông vua nhạc 

Rock and Roll”, không những vậy, ông còn là 

người rất hào phóng và chịu chi vì đã nhiều 

lần tặng đồng hồ đắt tiền, nhà, xe tiền bạc cho 

người khác. Elvis còn có sở thích mua bất cứ 

thứ gì mình thích, đặc biệt là đồ ăn. Ông thích 

nhất món bơ lạc và sandwich tại nhà hàng 

Colorado Mine Company ở Denver, 

Colorado. Presley lập gia đình với bà Priscilla 

Beauieu chỉ có một người con gái Lisa Marie 

Presley. Cuộc hôn nhân tan vỡ càng làm ông 

vua nhạc rock & roll lún sâu vào vũng lầy đen 

tối, năm 42 tuổi hàng đêm phải dùng thuốc 

ngủ ngày 16/8/1977, qua đời trong nhà tắm, 

ngôi sao sáng đã tắt hẳn trên bầu trời âm 

nhạc, để lại bao nỗi thương tiếc cho nhiều 

người hâm mộ. 

 Trời về chiều những tia nắng vàng yếu ớt, 

chúng tôi đến Graceland nơi tưởng niệm 

Presley, nhiều đoàn du khách xếp hàng chờ 

xe để thăm các nơi sinh hoạt của Presley thời 

còn vang bóng. Hai chiếc phi cơ sơn màu 

xanh trắng, người chủ qua đời, thì máy bay 

được vận chuyển về nơi nầy làm vật lưu 

niệm. Rất tiếc chúng tôi đến trể không còn 

thời gian để đi thăm, chỉ tốn 10$ tiền đậu xe. 

Mời độc gỉa xem hình trên Internet đỡ tốn 

72$ tiền vào cửa!   http://bit.ly/W1ryXO 

 Trên đường về cũng như lúc đi, nơi nào 

đẹp thì chúng tôi ghé vào thăm ngủ qua đêm. 

Thủ phủ Little Rock của tiểu bang Arkansas, 

Clinton từng là Thống đốc tiểu bang nầy 11 

năm trước khi đắc cử  làm Tổng Thống Mỹ 

thứ 42, thời gian tại chức (1993 bis 2001). Phiá 

trước dinh thống đốc cũng có cái chuông đồng 

còn mới giống như cái chuông bể ở 

Philadelphia, là ngày Chúa Nhật nên dinh 

Thống đốc vắng người. Về Texas trời nóng 

hơn, hai bên xa lộ là đồng cỏ xanh, những đàn 

bò ung dung gặm cỏ, đời sống thật thanh bình. 

Một tháng trôi qua thật nhanh hành trình dài 

hơn 10.000 km bình an. Cảm tạ Thượng Đế 

cho chúng con đạt được ước mơ. Hy vọng sẽ 

có những cuộc hành trình dài thứ hai vào mùa 

thu năm tới thưởng thức mùa lá vàng. Cảm ơn 

thân hữu bỏ thì giờ đọc Hái Lúa Đi Mỹ chia xẻ 

với chúng tôi niềm vui nơi xứ người. 

Nguyễn Quý Đại  
http://bit.ly/1umQu8M 

Tài liệu tham khảo hướng dẫn du lịch ở các 

phòng Info. 

http://bit.ly/W1ryXO
http://bit.ly/1umQu8M
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LƯU VONG 
 

Bao năm đã buồn vui xa xứ Mẹ 

Trăng huyền mơ bàng bạc thoáng mây xa 

Cùng chút nắng chút mưa dường như đã 

Chạm vào nhau bật nỗi nhớ quê nhà. 

 

Ý Anh 
_____ 

 
DÂNG NGƯỜI LỤC BÁT 

  
 

Lục bát anh mang dâng người 
Ngai vàng rời bỏ; sống đời bình dân 

Kinh thành xa khuất mây Tần 
Xanh rêu cung điện quần thần vắng tanh 

* 

Lục bát tôn nữ đề tranh 
Chữ thương chữ nhớ nét hoành nét tung 

Chiêm bao hoàng thượng hồi cung 
Tỉnh giấc nghe vạc não nùng kêu sương 

* 

Lục bát ngâm giữa chiến trường 
Quan quân ôm hận, anh hùng thở than 

Mồ ai xin chớ hỏi han 
Cuối cùng thắng bại cũng hoàn đất đen 

* 

Lục bát ngồi đọc bên đèn 
Trò chơi tiểu kỹ bon chen đôi lời 

Đợi chi hoa nở chào mời 
Với thơ quên hết chuyện đời nhiêu khê 

* 

Lục bát thương lính miền quê 
Lạc trong  nghi trận tứ bề bủa vây 

Mây ngàn cánh hạc xa  bay 
Dấu tích hoang phế đợi ngày lãng quên 

 
 

Lý Hiểu 
 

 

XUÂN VỀ NHỚ CHA 
 

 

Vừa mới đó cha về cõi Phật 

Trăm hai năm mà thật bất ngờ 

Tuy già mạnh khoẻ thuở giờ 

Luận bàn thế sự nước cờ vẫn tinh 

Cha vẫn hẹn Ninh Bình núi Thúy 

Hẹn sông Vân yêu quý sẽ về 

Cuộc đời còn lắm vấn đề 

Cộng nô còn đó lời thề còn đây 

Sống là để dựng xây dân chủ 

Lo miếng ăn no đủ cho dân 

Tự do cũng gắng góp phần 

Bao phen sóng gió mấy lần di cư 

Sinh ở chốn thi thư lễ nghĩa 

Trong gia đình hiếu đễ xưa nay 

Nợ nhà, nợ nước trót vay 

Mất nhà, mất nước phủi tay là về 

Không hề có vấn đề thắc mắc 

Việc nước non biết chắc là dài 

Chẳng thèm bắt chước giống ai 

Cái tâm là chính, cái tài là dư 

Là người lính mà như anh cả 

Mạc Ly Châu sống mãi ngàn năm 

Các con đèn sách vẫn chăm 

Lưu vong lòng vẫn còn căm quân thù 

Gương cha để ngàn thu vẫn đó 

Cha ơi cha trăng gió còn đây 

Ta không nát với cỏ cây 

Làm sao Cộng Sản đọa đầy được ta. 

Sực lại nhớ ông cha ngày trước 

Cùng nước non một bước không rời 

Lòng son nguyện với đất trời 

Cha đi còn đó những lời thiết tha 

Sống phải lấy quốc gia làm trọng 

Sống phải lo diệt cộng vì dân 

Hẹn cùng núi Thúy sông Vân 

Về Ninh Bình lại, tình thân nối dài. 

 

 

Mạc Ly Hương 
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CHUYỆN BÊN ĐƯỜNG… 
Lâu lắm em mới về Hanoi 

Đi trên viên gạch tuổi thơ ngây… (TMT) 

Phạm Bá 

ây là lần thứ ba tôi trở về Hà Nội, không 

còn cảm thấy “lạnh cẳng” như ở mấy lần 

đầu, mà lại vẫn nôn nao như muốn ngốn 

hết ngay lịch trình trong những ngày đầu mới 

đến…Vâng, đã hơn nửa vòng quay thế kỷ, ký 

ức như lại dồn dập hiện về. Tôi quên tên 

những con đường xanh lá me bay, nhưng vẫn 

còn hình dung ra từng góc phố thân quen 

ngày ngày cuốc bộ từ Ngọc Hà đến Trường 

Dũng Lạc. Do đó chương trình chúng tôi lưu lại 

Hanoi lần này phải lâu lâu một tí, có lẽ là bốn 

tuần lễ mới đủ thời gian thăm viếng họ hàng 

và nhất là tìm về những con đường của tuổi 

thơ. Nhìn lại chuyến đi dài, người viết thấy còn 

nhiều chuyện hay ho thú vị không thể lãng 

quên, muốn được làm cầu nối trong cuộc hành 

trình từ Bắc vào Nam kẻo người viết đang ở 

vào một độ tuổi - tuổi dễ đi vào quên lãng… 

 Chuyện xin được bắt đầu từ Hanoi… 

 

Câu Lạc Bộ Khiêu Vũ.- 

Được một bà chị họ, nguyên là dược sĩ đã 

nghỉ hưu, hướng dẫn chúng tôi đến một Câu 

Lạc Bộ Khiêu Vũ vào một buổi sáng. Bà nói, 

“Rảnh rỗi chẳng biết làm gi nên hầu như mỗi 

sáng, chị đều đến đây khiêu vũ, trước hết vận 

động cho khỏe người, sau nữa là cho tiêu thì 

giờ…” Thế là ba chúng tôi kéo nhau vào sàn 

nhẩy. Mới khoảng mười giờ sáng mà cũng đã 

có khá đông dân nhót đến, ăn mặc rất chỉnh 

tề, nhưng hầu hết các bà các cô đều chỉ đi 

một mình. Tôi ngạc nhiên hỏi, “Sao họ không 

có kép hở chị …” Chị vô tư trả lời, “…C…ó. Cứ 

vào thì biết”. Mà thật, trong đó đã có sẵn 

khoảng chục nam vũ sinh chuyên làm partner 

cho các bà các cô nào không có kép đi theo. 

Hỏi ra mới biết, họ là nhân viên của Câu Lạc 

Bộ, sẵn sàng nhẩy với các bà các cô, không 

phân biệt tuổi tác, vì họ ăn lương của CLB. Và 

sau đó, tùy theo kỹ thuật dạy, họ còn được 

các môn sinh tặng “boa” cho nữa. 

 Khi tiếng nhạc xập xình, mặt sàn như 

muốn rung rinh, khoảng hai chục cặp ra sàn 

quay tít trong điệu nhạc Paso mở đầu. Chúng 

tôi đã thấy hơi choáng váng phần vì tiếng 

nhạc to như muốn hết công xuất, phần vì 

trông họ nhẩy nó cứ như thế nào ấy…Ngay 

đến cả khi họ đi Tango hay Rhumba cũng 

thế…Còn Bebop thì cứ như “trâu kéo cày”. Chị 

chủ mời chúng tôi ra sàn, nhưng chưa … Coi 

Đ 
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cẳng coi giò họ trước đã, thấy hoàn toàn 

không thích hợp với mình cho dù cũng bản 

nhạc ấy, với nhịp điệu rất ư là quyện lấy bàn 

chân… Quả thực, âm thanh nhạc nhẩy nghe 

ra như muốn cuốn chặt lấy đôi chân vì là toàn 

nhạc Vàng Miền Nam trưóc 75, đôi khi có pha 

vài bản nhạc Rhumba Tây như Tombre la 

Neige, Cha-cha-cha như Besame Mucho… 

cảm nhận được ngay đó là một chương trình 

nhạc khiêu vũ y chang nhạc tour của mình 

ngày trước. Tôi nói chuyện với chị chuyện 

khiêu vũ ở Miền Nam trước đây và ngay cả 

bây giờ ở ngoại quốc, là một bộ môn nghệ 

thuật dành cho “tình yêu đôi lứa” hay giải trí 

của giới trung thượng lưu Saigon. Nhưng môn 

này ngay vào những ngày đầu mở cửa, được 

gọi là Múa Đôi, sau này mới được gọi trở lại là 

Khiêu Vũ và nay đã biến tấu thành môn Khiêu 

Vũ Thể Lực, nghĩa là nhẩy đầm cho mạnh 

chân khỏe tay thay vì phải tập Aerobic 

Exercise. Các bước nhẩy của họ rất ư là 

mạnh, quay rất nhiều, di chuyển hết cả sàn. 

Có điều phải thành thực ngợi khen là họ chơi 

Valse Tây rất nhuyễn, không có mặt Valse 

Hồng Kông. Cuối cùng chúng tôi cũng phải ra 

sàn khi nhạc chơi bản La Playa, nhưng cảm 

thấy những bước nhẩy Rhumba nghệ thuật 

của mình hụt hẫng, chỉ làm chật sàn và 

vướng cẳng họ. Hoàn toàn không thích hợp 

trong kỹ thuật không gian “múa đôi”.  

 Rồi chiều chiều chúng tôi lang thang 

quanh bờ hồ Hoàn Kiếm để tìm lại dư hương 

của những ngày đã mất, cũng lại thấy một 

tốp chừng năm sáu cặp đang khiêu vũ ngay 

tại nền gạch trên bờ hồ được coi là tụ điểm 

cuối ngày cho nhóm nhẩy nào đó và dĩ nhiên 

ai muốn tham gia, cứ vô tư thoải mái. Họ có 

mang đến một giàn nhạc CD khá mạnh. Hỏi 

ra mới biết, đó là do một ông thầy của một 

trong nhiều lò luyện nhẩy của Hanoi mang ra 

cho các môn sinh thực tập đồng thời để chiêu 

dụ người muốn học nhẩy. Học phí 

60.000$/tháng, ba buổi một tuần. Tôi ngồi 

xuống ghế đá bên hồ nghe nhạc và xem họ 

nhẩy, cũng với cái CD nhạc chúng tôi mới 

nghe đây, cũng y chang những “bước nhẩy 

hoàn vũ”,  nhưng nhìn kỹ lại hầu hết gót hài 

trên sàn nhẩy của các bà các cô vẫn như còn 

“vấy đất mùa chiêm” từ đồng bằng Bắc 

Bộ…Đối diện với hồ Hoàn Kiếm là công viên 

Lý Thái Tổ, nơi đây cũng là một tụ điểm của 

cư dân Hà Thành thích nhót trong tiếng nhạc 

rộn ràng kích động mỗi chiều. 

 Nhưng chưa hết đâu, vào một buổi chiều 

khác, khi chúng tôi từ Tràng Tiền Plaza trở 

về, cũng vẫn qua lại các tụ điểm khác ven hồ 

thì thấy một nhóm khoảng chục qúy bà sồn 

sồn, đang giao lưu với nhau qua những khúc 

dân ca Quan Họ Bắc Ninh, bà xã tôi vốn 

người Kinh Bắc cũng còn nhớ chút đỉnh vài 

bài hát, liền nhập cuộc giao lưu với họ trong 

một không gian cởi mở hồ hỡi không chút 

ngại ngùng. Tôi thoáng nghe một bà 

nói:”Gớm...”người lước ngoài” mà cũng biết 

dân ca quan họ. Hay đấy nhở !”. Bà kia phản 

pháo liền:”Chuyện…”người lước ngoài” thì 

cũng là người “Việt Lam” chúng ta cả, chứ 

đâu có phải là người Tây Tầu gì mà không 

biết ca ?”. Nghe được mẩu đối thoại ngắn 

ngủi, rất ngọng tất không phải là gốc người 

Hanoi, mà phải từ đâu tới đây, chúng tôi cảm 
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nhận được cái “giọng nói chân quê” của 

người trong nước… 

 Quả đã có một buổi chiều đáng ghi nhớ 

trong chuyến đi này. 

 

Văn hóa Ẩm Thực đường phố:  

Phở Bò… Phở Gà 

Trước đây hẳn đã có nhiều bài viết về Phở, 

nên tôi không muốn viết thêm mà chỉ viết về 

nét đặc trưng của một tiệm Phở… nổi tiếng ở 

Hanoi. Xin hiểu cho đây chỉ là cảm nhận cá 

nhân của một du khách, mà không hề làm 

quảng cáo cho ai.  

 Mấy buổi sáng liền, chúng tôi sau khi 

thức dậy là mò thẳng đến quán Phở bò trên 

đường Bát Đàn, cách khách sạn chừng mươi 

phút đi bộ. Nói là tiệm hay nhà hàng thì có 

hơi quá đáng, mà thực ra chỉ là cái quán, diện 

tích chừng 4x5 m, trong kê vài ba chiếc bàn 

nhôm và ngay cửa ra vào đã là quầy nấu phở 

chiếm gần một phần tư quán, nên có thể nói 

là không chứa được bao nhiêu khách, khách 

phải ngồi cả xuống mấy cái bàn nhỏ đặt trên 

lề đường. Vào mỗi sáng, vào tầm đi làm, tiệm 

rất đông, người ta phải đứng xếp hàng dọc 

theo lề đường để chờ lần lượt tới phiên mình 

bước vào. Trễ một chút thì không có chỗ 

ngồi, như lần chúng tôi đến lúc tám giờ sáng, 

thì phải chờ. Như đã nói ở trên, ngoài là quầy 

phở và cũng là quầy thu tiền, khi bước vào 

nói: “cho tôi một Phở chín” đồng thời trả tiền 

ngay lập tức: Phở chín 40,000$, chín nạm  

50000$, Tái 45000$. Rất lẹ, vừa cầm lại tiền 

thối là chủ tiệm đã đưa cho mình một tô đầy 

ắp, nóng hổi. Đúng là vừa thổi vừa ăn. Mình 

đàn ông đàn ang bưng tô phở coi rất bình 

thường, nhưng các bà các cô là “người nước 

ngoài”, đâu có biết đứng ăn theo kiểu đó bao 

giờ. Ấy thế mà sáng hôm sau, bà xã tôi cũng 

quen ngay cách tiếp thị đó. Nhất là không thể 

tìm đâu ra chỗ ngồi vì bàn ghế rất ư là giới 

hạn. Chúng tôi cũng đành phải bưng tô phở 

nóng bước vào trong, đứng dựa lưng vào 

tường chờ có ghế trống. Nhưng làm gì có chỗ 

nào trống, làm gì có ai nhường chỗ cho mình 

vì họ cũng phải qua các steps như mình. Tả 

oán một tí vậy thôi, chỉ chừng hai, ba phút 

sau là có người đứng lên, vì họ phải “tranh 

thủ” đi làm, mình cứ vô tư thoải mái ngồi vào 

mà không cần được chỉ định “to be seated”. 

Các bà các cô cũng phải theo nếp văn hóa 

phở như thế. Dĩ nhiền Phở Hà Thành không 

có rau hay giá chụm như kiểu phở trong Nam, 

chỉ có tương đỏ, chanh và tiêu thôi. Còn cái 

khổ nữa là không có muỗng sứ hay plastic mà 

là muỗng nhôm, nóng cháy cả môi…Nhưng 

phải chịu vậy, mình không thể đòi hỏi khác 

được. Ngày xửa ngày xưa, đứng ăn phở gánh 

làm gì có muỗng, phải bưng cả tô lên mà húp 

còn được cơ mà….Bạn bè tôi chưa được trải 

nghiệm cảnh này nói, “như thế mà ham hố 

cái nỗi gì…” Thực ra cái ham hố ở đây là bầu 

không khí sao rộn ràng, thân thiện đến thế ! 

Khiến chúng tôi cứ muốn quay lại 

hoài…Nhưng cái đặc trưng Phở Bắc bây giờ lại 

ăn cùng với dầu-cháo-quẩy, thứ mà chúng ta 

chỉ ăn với cháo lòng. Lúc đầu tôi ngạc nhiên, 

nhưng sau lần ăn thử, tôi thấy có lý. Ngon 

thật các bạn ạ ! Cầm cái quẩy chỉ to và dài 

hơn ngón tay trỏ, nóng và dòn chấm vào 

nước dùng, cắn ráu một cái, mới trải nghiệm 

được vị ngon của quẩy và nước phở. Cho đến 

bây giờ ở Mỹ, mỗi khi nhà nấu Phở, tôi không 

quên mua thêm mấy cái quẩy. Mấy đứa cháu 

tôi, bây giờ ăn quen, mỗi khi bảo chúng lên 
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bà nội ăn phở, chúng nó lại hỏi là bà có cái 

twisted không. 

Hiện nay món phở bò VN đã nổi đình nổi đám 

trên khắp thế giới.  

 Nhưng nếu chỉ ca tụng phở bò mà không 

nói đến phở gà thì e có điều thiếu sót lớn… 

 Ở Saigon trước kia có ít tiệm bán phở Gà 

mà chỉ toàn là phở Bò, trái lại bây giờ ở Hanoi, 

quán phở Gà hình như phố nào cũng có. 

Nhưng phở gà ở Hanoi khác với phở gà 

Saigon, đó là gà-đi-bộ ăn kèm với lá chanh. Lá 

chanh được thái rất nhỏ, nhỏ như sợi tóc, bỏ 

một dúm nhỏ vào ngay tô phở, lấy thìa húp 

một chút nước dùng, tất người ăn sẽ cảm 

nhận được cái vị “con gà cục tác lá chanh” 

ngay. Tình thực mà nói, cả một thời trai trẻ 

sống trong Nam, tôi chưa hề có lần nào được 

thưởng thức món phở Gà có rắc lá chanh, chỉ 

được ăn thịt gà chấm muối chanh tiêu, nay 

được thưởng thức phở Gà kiểu này, thật là 

ngon hết chỗ nói. Hơn nữa, cũng đừng quên 

ăn với dầu-cháo-quẩy. 

 Tuy nhiên sau khi rời Hanoi, chúng tôi 

vào Saigon và được biết tiệm phở Gà ở gần 

Bitexco chỉ mở cửa bán từ chiều đến đêm, 

duy nhất ở đây có bán phở Gà có lá chanh 

tươi. Chủ nhân không phải là người ngoài Bắc 

mà là người từ Huế vào. Thế mới lạ! Phở 

ngon thật ! Nhất là gọi thêm một đĩa gà luộc 

với muối chanh tiêu đi kèm thì quả là trên cả 

tuyệt vời.  Tôi có mời một vài người bạn trong 

Saigon đến đây ăn thử, ai nấy đều hồ hỡi quá 

trời vì trước đây họ đã không hay biết tiệm 

Phở Gà này. Phở Saigon, Phở Bolsa không ăn 

với quẩỵ. Mà hình như Phở bây giờ cũng biết 

phân biệt địa phương đấy chứ ! 

 

Miếng Bánh Đa Kê. 

Một buổi sáng, chúng tôi mới từ khách sạn 

bước xuống đường thì thoáng nghe đâu đó 

tiếng rao chào khách:”A…i…bánh đa kê !”. 

Giật mình… nhìn ngang ngó dọc, tôi chỉ thấy 

một cô đang lọc cọc dắt chiếc xe đạp trên hè 

phố cổ, phía sau boọc-ba-ga là một chiếc 

thúng nhỏ được phủ kín bằng một vỉ cói đan 

cốt để giữ cho hàng nóng và một chồng bánh 

đa treo lủng lẳng trước ghi đông. Mới chỉ 

nghe đến tên Bánh Đa Kê, mà tôi như bàng 

hoàng chợt nhớ tới hình ảnh U tôi, người quê 

mùa chất phác, chít khăn mỏ qụa, răng đen 

cánh kiến, lúc sinh thời, hàng tuần, thường 

đắt tôi xuống chợ Rộc Vỏ ở Hạ Long ăn quà 

khi tôi mới được khoảng năm sáu tuổi. U tôi 

thường mua cho tôi bánh đa kê hoặc một đọi 

(chén nhỏ) rượu nếp của Bà Đồng Phiệt. Tôi 

chưa thể quên được dù cho đã sáu bẩy chục 

năm trôi qua…Tôi nói với cô bé bán hàng, làm 

cho tôi hai cái.  

 Tôi cầm miếng bánh còn nóng đầy ắp kê 

vàng đậu xanh và đường đứng ngay trên vỉa 

hè giữa lòng phố Cổ, ngoặm ráu một cái, mùi 

vôi ăn trầu trong lớp kê thơm phức đưa vào 

mũi …Chao ôi! Thơm ngon làm sao! Món quà 

sáng rất là chân quê không cầu kỳ cao sang, 

nhưng quả thực đã đánh thức được hồn quê 

trong tôi… 

 Đơn giản hàng bánh đa kê chỉ là một rổ 

kê đã được nấu chin mà trong đó nhất thiết 

Kê phải được pha nấu với nước vôi ăn trầu. 
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 Kê luôn luôn được ủ nóng. Khi có khách 

mua, người bán sẽ bẻ chiếc bánh đa làm hai, 

he hé rổ kê, lấy một phần kê nóng phết lên 

một nửa miếng bánh đa này, cạo một lớp đậu 

xanh phủ đè lên, rồi rắc một lớp đường cát 

mỏng lên trên. Gấp một phần tư miếng bánh 

lại. Thế là xong ! Đơn giản có thế thôi! Đối 

với tôi, đây mới thực sự là hình ảnh của một 

“chùm khế ngọt”. Ở bên trời đất khách, nơi 

tôi đã sống được quá nửa đời người, có bao 

giờ lại được thưởng thức món quà này không 

nhỉ ? Cái hình ảnh thôi thúc trong tôi trong 

buổi sáng ngày hôm ấy là niềm hạnh phúc 

bất chợt được liên tưởng đến hình ảnh U tôi… 

 Ở nơi tôi đang sống, người ta cũng có 

bán kê. Chúng tôi cũng đã đôi lần mua làm 

thử món bánh đa kê này, nhưng vẫn không 

thể tìm được hương vị một loại quà dân dã 

quê hương… 

Buồn thật… 

 

Bia Cỏ vỉa hè Phố Cổ.- 

Khách sạn chúng tôi thuê toạ lạc ngay trong 

khu Phố Cổ sát bên bờ Hồ. Giá phòng hợp với 

túi tiền và nhất là tiện lợi cho việc ăn uống. 

Nói chung chung thì hàng ăn quán uống gì ở 

khu này cũng rất gần, đi bộ chừng dăm ba 

phút. Đường phố cổ rất ngắn và hẹp. Trung 

tâm của khu phố Tây này là góc đường Lương 

Ngọc Quyến và Tạ Hiện và chẽ ra vài con 

đường khác làm thành khu phố Tây của Bia 

Cỏ. Đường Tạ Hiện dài chừng hơn 100 mét, lề 

đường rất hẹp nhưng chiều tối nào cũng thế, 

trai gái, nhất là du khách nước ngoài đến tụ 

điểm này đông vô số kể. Tối ngày thường còn 

có lai rai xe Honda lách mình qua lại nhưng 

mới đây, vào ba ngày cuối tuần, khu này chỉ 

dành riêng cho người đi bộ, do đó càng đông 

người hơn. Thực ra nơi đây không phải là một 

khu thương mại theo đúng nghĩa của nó mà 

chỉ là tụ điểm bán Bia Cỏ. Giá cả rất mềm. Có 

quán giá 4000$, có quán giá 5000$ một cốc 

bia. Bàn ghế có gì đâu, quán nào cũng chỉ có 

một số ghế nhựa, cái thấp làm ghế ngồi, cái 

cao hơn chút đỉnh làm bàn. Chỉ vậy thôi… 

 Nhưng bia Cỏ là bia gì nhỉ ? Bia Cỏ là 

tiếng lóng tên gọi của bia hơi, bia tươi. Sở dĩ 

cư dân Hanoi thường gọi tếu là bia cỏ vì là 

thứ bia do tư nhân tự chế biến, không theo 

một quy trình sản xuất nào, không bảo đảm 

vệ sinh (?) và gía cả lại quá rẻ. Ai cũng biết 

thế, nhưng uống một cốc thì nhằm nhò gì 

…Mặc dù giá bia chai bia lon cũng như mọi 
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nơi. Hỏi ra thì được biết, theo hiệp hội những 

nhà sản xuất nước giải khát, thì mỗi ngày cư 

dân Hanoi tiêu thụ chừng 50000 lít bia cỏ trên 

địa bàn Hà Nội. 

 Khách Tây Đầm, sinh viên trai gái đến 

khu Tạ Hiện, tuyệt nhiên rất ít khách cao tuổi, 

chỉ để uống một cốc bia, ăn vài hột lạc rang 

húng lìu. Sang hơn chút nữa là nghêu sò ốc 

hến luộc. Nhưng độc đáo nhất và khiêu khích 

mũi của du khách là món thịt nướng, chim sẻ 

nướng. Chúng tôi có ăn thử một xâu. Ngon 

thật ! Nhưng vẫn nghi ngờ là có phụ gia của 

Chú Ba (?) và không biết là chim thật hay là 

gà, vịt con chết …   

 Nhưng chắc chắn một điều, anh chàng 

quạt thịt nướng nói nhỏ với tôi, “nói thật với 

chú, chú đi từ đằng xa kia đã nghe thấy mùi 

thịt nướng, là vì chúng cháu đã quệt chút xíu 

mỡ chó vào xiên thịt nên lúc nướng mới có 

mùi thơm quyến rũ như thế. Người ngọai 

quốc họ mê lắm…”. Nhưng tại sao khu phố 

này lại trở thành một trung tâm hòa hợp cả 

hai nếp văn hóa ẩm thực đường phố Tây Ta 

như thế ? Chúng tôi đã trao đổi với nhiều bạn 

trẻ thì tìm được câu trả lời nghe ra rất có lý. 

Họ đến đây sau một ngày tù túng trong văn 

phòng, hay sau những giờ vật lộn với sách 

đèn. Một cốc bia hơi quá rẻ, giới nào cũng có 

thể làm thỏa mãn nhu cầu giải khát của mình 

nhất là trong giới thanh niên, trong cuộc hẹn 

hò của đôi trai gái. Nếu trong những ngày hè 

oi bức của Hà Thành, sung sướng làm sao, 

khi được cạn một cốc bia lạnh. Và khi gió 

muà đông bắc tràn về thành phố, ngưòi ta đã 

tìm được hơi ấm bên nhau trong hương men 

bia cỏ vỉa hè…như một cảm tác của nhà thơ Ý 

Anh (USA): 

Em yêu dáng thu gầy Hà Nội 

Chiều mênh mang thoảng chút nắng Hồ Tây 

Tà áo ấy gió hôn lên khe khẽ 

Gợi trong tôi một Hà Nội rất đầy 

Chao ôi! Hạnh phúc làm sao! 

Chợ Đêm Phố Cổ 

Đã nhiều lần tôi trở về Hanoi, nhưng không có 

nhiều thời gian lưu lại lâu hơn nên việc đi thăm 

chợ đêm nghĩ ra chưa cần thiết vì trong tư 

tưởng của tôi chợ đêm tại khu phố cổ Hà Nội, 

tại khu chợ Saigon trong Nam hay ngay chợ 

đêm khu Phước Lộc Thọ ở Little Saigon cũng 

vậy thôi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là hàng 

nhập cảng từ Trung Quốc. 

     Tuy nhiên, lần thứ ba mới đây vào khoảng 

đầu tháng 5 năm ngoái, chúng tôi có nhiều 

thời gian hơn nên nhất định phải dành ra một 

tối để đi quan sát sinh hoat chợ đêm tại nơi 

đây.  Nếu chợ đêm trong Saigon nhóm họp 

mỗi tối thì chợ đêm tại khu Phố Cổ Hà Nội chỉ 

họp vào ba đêm cuối tuần. 

     Khách sạn nơi chúng tôi tạm nghỉ chân 

nằm ngay đầu đường Đinh Liệt với đường 

Cầu Gỗ, trong khu phố cổ Hồ Hoàn Kiếm. Từ 

Khách Sạn Hà Nội chúng tôi có thể tản bộ ra 

bờ Hồ không đầy 5 phút và ghé đến khu chợ 

đêm thì quả là gần.      

     Vừa chập tối, khi đường phố đã lên đèn, 

sinh hoạt chợ đêm bắt đầu nhộn nhịp.  Từ 

phố hàng Đào, hàng Ngang chạy suốt tới chợ 

Đồng Xuân, các bục chắn đã được kéo ra ở 

các góc phố để chặn không cho xe máy qua 

lại  Thời gian này người buôn bán hối hả đẩy 

những xe ba bánh hoặc xe Honda chất đầy 

hàng hoá vào khu chợ đêm.  Nháy mắt, 
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những sạp bán đã được dựng thành từng 

hàng ngay giữa lộ.  Các cửa tiệm buôn nằm 

hai bên đường phố Hàng Bông, Hàng Buồm, 

Hàng Cót v.v… giờ cũng đã đem hàng hóa 

bầy ra trước cửa.  Chúng tôi nhận thấy hầu 

hết là quần áo phụ nữ, giầy dép, ví sách tay 

chất lên thành từng đống cao. Tại một góc 

phố, một họa sĩ trẻ, đang ngồi vẽ chân dung 

một cặp trai gái mà tôi nghĩ họ là người 

Trung Đông với nước da hơi đậm ngồi làm 

mẫu.  Tôi liếc trộm vào bức tranh mà người 

họa sĩ gần hoàn tất…phải nói, tôi hết sức 

ngạc nhiên khi thấy bức ảnh này giống họ 

như khuôn.  Một bức vẽ như vậy khách phải 

trả 200 ngàn đồng, cỡ 10.USD, và thường 

thường được hoàn tất trong vòng một giờ 

đồng hồ.  Tôi nghĩ quá rẻ so với tay nghề của 

người hoạ sĩ.  Ban ngày khi đi dạo quanh bờ 

Hồ tôi thường thấy có nhiều họa sĩ trẻ tuổi 

như vậy ngồi vẽ chân dung cho du khách, 

hầu hết họ là những sinh viên trường Mỹ 

Thuật Hanoi.       

 Đặc biệt tại khu chợ đêm này có nhiều lò 

bán “hot dog Đức” và thịt nướng… Từng xâu 

thịt có nhẽ đã đuợc ướp đầy đủ gia vị, đặt 

trên một vỉ nướng, bên dưới là những thỏi 

than hồng cháy xèo xèo mỗi khi mỡ ở những 

sâu thịt rớt xuống, mùi thơm toả lên thực hấp 

dẫn những ai đói bụng khi đi ngang qua chắc 

thế nào cũng phải ăn thử. Thơm đến cháy cả 

mũi. Chúng tôi không ăn nên không hỏi giá 

cả.  Rồi những quầy kính bán bánh mì thịt 

nguội trông cũng hấp dẫn đáo để. Người ta 

vây quanh đợi đến lượt mua, làm chú bán 

hàng trở tay không kịp. Bánh mì ở đây so ra 

có phần ngon hơn ở bên Mỹ, vậy mà tôi cũng 

chỉ dám ăn bánh mì không, vì vỏ ròn tan thực 

khoái khẩu. Thực ra những đồ ăn bán ở bên 

hè ít khi chúng tôi dám chiếu cố.  Vậy mà 

nhìn quanh tôi thấy có nhiều người ngoại 

quốc sà vào mua và ăn tỉnh bơ thực ngon 

lành.  Người nước ngoài không mấy dè dặt 

như chúng tôi nên các đồ ăn bày bán trong 

khu chợ đêm như soài xanh, ổi, cóc, v.v… 

ngâm nước cam thảo… họ ăn tuốt luốt.  Một 

bà bán kẹo kéo ngồi phía trước cửa một tiệm 

vải, đang loáy hoáy với hai cây đũa để kéo kẹo 

mạch nha đựng trong một cái khay cho thêm 

dẻo thêm dai. Tôi sáp vào mua đại một cây, 

gía 3 ngàn đồng.  Đây là một loại kẹo kéo làm 

bằng mạch nha bên trong có lạc rang mà tôi 

rất thích ngay từ hồi còn bé mỗi lần theo U tôi 

đi chợ, U tôi đều mua cho tôi ăn.  Kế bên là 

một gánh hàng bán bắp nếp, và khoai lang 

nướng than; mùi thơm của khoai nướng bốc 

lên sao mà thơm ngon lạ!  Chẳng thể bỏ qua, 

chúng tôi sà vào mua một cái bắp nướng và 

một củ khoai lang ăn thử.  Quả là tuyệt vời với 

món ăn quốc hồn quốc tuý của quê nhà.  

Những người bán hàng rong vỉa hè trong khu 

chợ đêm như thế này được thoải mái mời chào 

khách không phải chạy trốn công an xua đuổi 

như khi họ bán rong ban ngày ở khu ven bờ 

hồ.  Tôi đã từng chứng kiến cảnh công an bắt 



SỐ 70                                                                                                                                   123 

họ đưa lên xe đem về ty.  Tâm sự với mấy cô 

bé bán bánh rán (bánh cam) bên bờ hồ mới 

biết là nếu bị bắt như vậy, họ sẽ bị phạt và bị 

tịch thu hết cả đồ bán. Cuộc sống của họ qủa 

là khó khăn và chật vật. 

     Càng về khuya cảnh chợ đêm càng đông 

và tấp nập.  Người ta chen chúc nối đuôi 

nhau đi mua sắm và ăn uống. Phần đông là 

du khách nước ngoài lẫn với dân chúng từ các 

miền lân cận đổ về Hà Nội trong dịp ba ngày 

nghỉ lễ cuối tuần.  Vợ chồng, con cái bế bồng  

nhau lếch thếch, nói chuyện oang oang một 

cách rất ư là vô tư.  Chúng tôi ghé ngang qua 

những sạp bán đồ trang sức, sạp bán các sản 

phẩm tiểu công nghệ, đồ chơi trẻ em và còn rất 

nhiều mặt hàng khác mà thường ngày đuợc bán 

tại các khu phố khác hay trong chợ Đồng Xuân. 

Xem cho biết chứ thiệt tình chẳng thứ gì mà tôi 

nghĩ đáng giá để mình mua sắm vì phẩm chất 

của nó.  Tuy nhiên bà xã tôi cũng mua được 

một cái máy xấy tóc hiệu Đại Hàn tại khu chợ 

đêm này với gía cả phải chăng vì khách sạn tôi 

ở hơi thiếu tiện nghi.   
 
Tráo Bài Tây 

Vào ngày chúng tôi trở về Thành Phố Hạ 

Long để đi tảo mộ tổ tiên, trước đây đi từ Hải 

Phòng phải qua Phà Bính, nay chỉ phải qua 

Phà Rừng – Bạch Đằng Giang.  Thời gian phà 

chạy khoảng 30 phút đến thị xã Quảng Yên - 

Tỉnh Quảng Ninh.  Khi phà vừa tách bến, 

hành khách chưa hẳn ổn định chỗ đứng, tôi 

trông lại phía đầu phà, thấy hành khách 

người thì dắt xe Honda người thì gồng gánh  

đã nhôn nhao cả lên... Tôi bỗng thấy một tốp 

thanh niên đang sà vào bàn bài Tây mà một 

anh nhà cái đang liên tục tráo qua sàng laị 3 

cây bài, miệng không ngớt rao to:”Đặt tiền đi 

bà con cô bác ơi !… Trông tinh thì được,Chỉ đi 

xem thiên hạ mua sắm mà mình cũng cảm 

thấy mỏi chân và uể oải. Nhưng vẫn cảm 

nhận được cái thú là được ngắm dòng người 

xuôi ngược chợ đêm. Nhưng rồi chúng tôi 

cũng phải quay về khách sạn để còn chuẩn bị 

cho chuyến đi tảo mộ tổ tiên ở Thành Phố Hạ 

Long sáng hôm sau.  Hình ảnh buổi chợ đêm 

khu Phố Cổ như vẫn còn vương vấn trong tôi 

với những khuôn mặt và dáng dấp của các bà 

bán hàng rong cũng như các em bé tật 

nguyền đi ăn xin.  Hình như trên khuôn mặt 

họ đều lộ vẻ ưu tư vì có thể ai nấy đều lo 

lắng cho buổi chợ đêm này không biết lời lãi 

ra sao…  trông lầm thì thua… Hãy nhanh tay 

lên kẻo phà sắp tới bến rồi”. Ngay trong giây 

phút này trong đầu óc tôi chợt lóe lên một 

hình ảnh của thời xa xưa… 

 Vào đầu những năm 1950, được gia đình 

gửi lên theo học ở Hà Nội, mỗi lần đi dạo bờ 

Hồ hay ra chợ Đồng Xuân, tôi thường mục kích 

những đám người ngồi tráo Bài Tây (Bài Ba Lá) 

như thế. Lại nữa, nhà tôi ở khu Trại Ngọc Hà, 

Đội Cấn Hà Nội, thường ngày sau bữa cơm 

chiều, tôi hay lang thang ra trước rạp Cinema 

Ngọc Hà nằm trên đường đi đến vườn Bách 

Thảo để lén đi hút thuốc lào. Do đó hình ảnh 

cảnh chơi bài ba lá trước rạp chiếu bóng chẳng 

xa lạ gì đối với tôi.  Món cờ bạc bịp này chỉ 

nhằm gạt gẫm những người quê mùa mới ra 

tỉnh kiếm công ăn việc làm hay những người đi 

làm thuê, làm mướn. Họ bị bịp mà không biết 

vì chung quanh họ là một đám cò mồi đặt tiền 

chỗ nào là trúng chỗ đó…làm lạc hướng người 

thích trò đỏ đen. 

 Nói chung đồ nghề của đám tráo Bài Tây 

chỉ có ba cây que nhỏ buộc vào nhau thành 

một cái gía ba chân, một tấm bìa cứng làm 

bàn (đôi khi ngồi xuống đất), và ba quân bài. 

Quân bài Tây là lá bài chủ để đặt tiền còn hai 

lá kia là Ách hay Xì. Anh nhà Cái cầm ngửa ba 

quân bài cho mọi người thấy, một tay cầm 

một quân, còn tay kia cầm hai lá bài, lá bài 

chủ và Ách, rồi anh ta lanh tay vất úp một 

quân xuống bàn, người đứng ngoài không ai 
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MẶC NIỆM CHIỀU XUÂN 

 

Mùa Xuân ai khóc nước non 

Thương về quê ngoại héo hon tấc lòng 

Cuối đời lạc bước hư vong 

Mẹ già tựa cửa chiều mong con về 

Viễn phương ngàn dặm lê thê 

Tóc mây sương khói hương thề nhạt phai 

Ngỡ ngàng mộng tưởng trần ai 

Người thương ly biệt miệt mài hồn đau 

Vì sao cờ đổi sắc màu 

Đêm thâu hoài niệm nát nhàu tâm tư 

Giật mình mờ ảo thật hư 

Bao giờ tìm được chân như cuộc đời 

Bềnh bồng mây nước chân trời 

Con thuyền viễn xứ xa vời ước mơ 

Tạ tình ươm lại hồn thơ 

Bao năm lòng vẫn còn chờ tri âm. 

 

Đỗ Thị Minh Giang 
 

 

biết chắc là quân nào – quân nằm trên hay 

quân nằm dưới được vất xuống bàn trước vì 

hai quân bài đã được nhà cái sử dụng ngón 

tay làm “xảo thuật” che mắt người chơi. Kế 

tiếp là màn sàng qua sàng lại ba quân bài 

trên mặt bàn. Đồng thời nhà cái rao to: 

“Trông tinh thì được, trông lầm thì thua”. 

Người chơi tưởng cây bài vật úp xuống bàn là 

con bài Chủ, nên đặt tiền và dĩ nhiên… thua… 

Đơn giản chỉ có thế thôi. 

 Trở lại hình ảnh đám tráo Bài Ba Lá trên 

chuyến Phà chiều, họ thấy tôi mang theo máy 

hình, liền nói chận đầu trước: “Xin bác đừng 

chụp ảnh, để cho chúng cháu làm ăn …”. Lý 

do là họ sợ bị CA theo dõi. Theo tôi tìm hiểu, 

địa bàn hoạt động của đám này là trên các 

chuyến Phà ngang-Hải Phòng-Quảng Ninh, 

gọi là Phà Rừng. Toán cờ bịch này, khi Phà 

cập bến, cũng đi lên như mọi hành khách 

khác, nhưng dừng lại ở Phòng Chờ Đợi ở bến 

Phà. Khi có đủ hành khách đi Phà trở lại phía 

bên kia, bọn họ lại mua vé đi lên như khách 

thường và khi Phà nổ máy rời bến, chúng lại 

giở mánh bài Ba Lá ra dụ đám khách mới lên. 

Tính ra một ngày chúng qua lại hai bến hàng 

chục lần, mỗi lần chỉ cần bịp được một người, 

là bọn họ cũng đã làm ăn khấm khá để chia 

chác nhau.  Hôm đó chính mắt chúng tôi thấy 

một khách qua phà mặt mày méo xẹo vì đã 

cúng cho họ cả triệu đồng.  

 Món cờ gian bạc lận này hiện đã mất 

dấu ở Hanoi có lẽ vì đời sống văn minh đô 

thị, chỉ còn lác đác ở một vài tỉnh lẻ - nơi 

bến xe, bến tầu, đầu chợ…và ngay trước 

cổng Chùa Bái Đính… 

 Vắn tắt vài dòng kể chuyện bụi đường 

cho vui. Ai chưa tin cứ về thăm VN và thử 

chơi cho biết… 

 Trông thì ngon cơm lắm đấy nhưng cuối 

cùng “không chết thì cũng bị thương”. 

     Bốn tuần lễ quanh quẩn ở Hanoi, tính ra 

chúng tôi đã cuốc bộ mỗi ngày chừng bốn, năm 

tiếng đồng hồ. Phần là để nhìn lại những con 

đường ngày xưa mình hàng ngày đã đi qua, 

phần vì không có phương tiện tập thể dục như ở 
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nhà, nên đi bộ là cách tốt nhất để “luyện cơ 

bắp”, tôi nghĩ thế. Đo đó khi trở về đến Mỹ, 

chúng tôi đều tụt xuống bốn, năm pao. Thế ra đi 

bộ có kết quả thật! Mà cũng phần vì chúng tôi 

không dám ăn uống bừa bãi. Bữa chiều thường 

ghé vào một tiệm cơm ở khu phố cổ, hôm thì gọi 

rau cần xào, hôm thì canh rau ngót nấu với giò 

sống hoặc cá rô cá trê chiên dòn chấm mắm 

chanh gừng… đôi khi gọi đậu phụ rán chấm 

mắm tôm bắc. Những món ăn rất dân dã này đã 

giúp chúng tôi xuống cân. Giá phần ăn cho hai 

người khoảng 150,000$ ($7us) trở lại. Cô con gái 

chủ tiệm hiện là sinh viên trường Dược (?) tiếp 

đón khách ngoại kiều chúng tôi rất niềm nở. Có 

một lần tôi hỏi cô nửa đùa nửa thật:” Bác hỏi 

thật cháu, trong các món ăn ở tiệm này, cháu có 

dùng nhiều phụ gia của Tầu không ?  - Dạ …Xin 

Bác yên tâm. Bác cứ nhìn số thực khách trong 

phòng sẽ là câu trả lời chính xác nhất của cháu 

đấy ạ !. Gia đình cháu phải giữ đúng phẩm chất 

và hương vị của các món ăn nên cư dân ở đây và 

du khách nước ngoài mới chiếu cố đến tiệm đông 

như thế ! Nếu làm bậy là tiệm đây bị đưa lên 

mạng ngay …thưa bác.”  Cô gái Hà Thành trả lời 

khéo léo và ngọt sớt! Nhưng quả thực, nhiều gia 

đình đưa cả nhà đến ăn vì tiệm khá sạch sẽ với 

lối tiếp đón rất ân cần niềm nở. Khách cần món 

gì thêm, gọi một tiếng, chỉ một phút sau có 

người mang ra ngay. 

 Nhưng chưa hết …Trong một buổi chiều đi 

dạo ở phố Hàng Đào, chúng tôi vừa đến trước 

cửa một tiệm bán vải, có hai cô trong độ tuổi 

ngoài ba mươi đang đứng nói chuyện gì đó với 

nhau: “Đ’…mẹ cái thằng hâm ấy, quên nó đi” 

(hâm=gàn, dở người).  Chúng tôi gỉa vờ như 

không nghe thấy và vẫn tiếp tục bước đi. Tôi 

biết, đó là lối đàm thoại thường nhật của người 

Hà Thành bây giờ. Cũng như báo chí Hanoi và 

nhiều người VN từ Hanoi trở về vẫn than phiền 

việc “quát tháo, chửi mắng” trong một vài tiệm 

ăn như Bún Chửi ở ngõ Ngô Sĩ Liên gần Ga Trần 

Qúy Cáp, Cháo Quát ở Lý Quốc Sư hay Ốc Lắm 

Mồm ở Nam Đồng …. Đó là những sự kiện có 

thật nhưng không hẳn hoàn toàn đúng như 

thế…Không phải là chủ nhân quát hay chửi 

mắng khách hàng mà là om sòm la lối “lũ con 

cháu chạy bàn”: “Thằng kia …mày mù hay sao 

mà không trông thấy khách đang đợi chanh 

ớt…” hoặc “Mày què hay sao mà không biết đến 

lau  sạch cái bàn cho khách …” Đại khái là 

những câu ra lệnh như thế. Chẳng qua chủ 

nhân quá bận rộn với đôi tay làm món ăn cho 

khách, phần vì phải điều động nhân viên, nên 

phóng ra những lời nói tục tằn quen miệng kiểu 

ngôn ngữ vỉa hè đưòng phố… Nghe nói ngay 

bên California cũng có một chủ nhân tiệm phở 

gì đó, la hét trong tiệm chẳng kém gì những 

“ngôn từ đặc sản văn hóa đường chợ Hà Nội” 

mà tiệm vẫn tấp nập khách vào ăn. Được biết, 

chủ nhân là một cư dân gốc Bắc… 

 Thôi … chuyện bên đường kể ra thì biết 

đến bao giờ mới hết trong chuyến đi dài ngày 

cuả một người đi xa trở về muốn cảm nhận 

được hết sự tận cùng của nỗi nhớ. Xin đành 

để bụi đường hòa cùng những bọt bia hơi 

trên vỉa hè phố cổ… 

 

 
 

Phạm Bá  (MD 2015)
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Xướng 
 

XUÂN TẾT  
THA HƯƠNG 
  

Trời hôm nay đẹp nắng vàng hoe 

Đây đó đào mai nụ mới xòe 

Tiếng pháo đì đùng trai gái dạo 

Chợ hoa dìu dập áo quần khoe 

Bà ôm bó lộc mắt cười híp 

Cháu đếm lì xì miệng nở toe 

Kẻ nguyện giáo đường, người Phật tự 

Dẫu gì, Xuân Tết cũng xun xoe 

 

2015,  (Tặng bằng hữu) 

NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG 

   
 
 
Kính họa 

ĐÁM CƯỚI XUÂN XƯA 
 

Đầy đường xác pháo đỏ hoe hoe 

Giữa đám phù dâu mặc váy xòe 

Chủ rể áo dài ngây ngất ngắm 

Cô dâu yếm thắm nõn nường khoe 

Trai tân hút thuốc tay ngoe nguẩy 

Bô lão ăn trầu miệng toét toe 

Hai họ xướng danh chào giới thiệu 

Giai nhân trình diện… mắt tròn xoe! 

 

2/8/2015 

HỒ CÔNG TÂM 

Họa 
 

BUỔI SÁNG  
NGÀY XUÂN 
 
Hoa lá bình minh sắc đỏ hoe 
Mặt trời như chiếc quạt đang xòe 
Văn thơ óng ả còn mài giũa 
Khăn áo mầu mè đã muốn khoe 
Phố xá khang trang người hí hửng 
Cửa nhà rộn rã trẻ ti toe 
Nhiệt tình đón Tết cùng tham dự 
Đâu phải bề ngòai xun với xoe. 
 
2/9/2015 

NGUYỄN-PHÚ-LONG 
 

 

 

 

XUÂN… XUÂN 
 

Xuân thắm xuân tươi nở nụ hồng 

Xuân tân xuân trọn vẹn hằng mong 

Xuân yêu xuân mến theo năm tháng 

Xuân mộng xuân mơ ngập cõi lòng 

Xuân cảm xuân hoài thơm ngõ hạnh 

Xuân hòa xuân hợp ngát hương nồng 

Xuân tình xuân ý muôn cung điệu 

Xuân hẹn  xuân chờ cả núi sông 

 

PHAN KHÂM 
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SƠ LƯỢC VỀ HÁT BỘI 

----- 

Ðào Ðức Chương 
 

uồng là bản ca kịch cổ truyền của dân 

tộc, viết theo lối hợp thể gồm văn vần 

như thơ lục bát (chính thức và biến thể), 

song thất lục bát, tứ tuyệt (vần trơn hay vần 

có bình đối), thất ngôn bát cú Đường luật, nói 

lối; văn xuôi như trong hường và kẽ; và thể 

câu đối. Đề tài tuồng thường dựa vào lịch sử, 

truyện tích xưa và đề cao gương trung hiếu 

tiết nghĩa. 

Mô hình nghệ thuật này người Miền Bắc gọi 

là Hát tuồng, ở Miền Trung và Nam nói là 

Hát bội. Một lối hát bài bản, có lớp lang, các 

đào kép dùng điệu bộ đặc biệt mang tính cách 

tượng trưng và ước lệ để diễn tả nội dung của 

vở tuồng.  

 

 I     - SỰ HÌNH THÀNH 

 

Hát bội có từ lâu, theo Đào Tấn bộ môn này 

có dấu vết manh nha từ thờì Đinh (968- 980), 

Lê (980- 1009), Lý (1010- 1225), đến đời 

Trần (1225- 1400) mới hoàn thành, vì đã hội 

đủ ba yếu tố: ca, múa và diễn câu chuyện [1]. 

 Thật vậy, dưới thời Lê Đại Hành, niên 

hiệu Thiên Phúc thứ 6 (天 福), ngày rằm 

tháng bảy năm Ất Dậu (985), lễ sinh nhật của 

vua, lấy tre làm núi giả đặt trên thuyền gọi là 

Nam Sơn, rồi bày trò vui đua thuyền, sau 

thành thường lệ [2]. Đời Lý Nhân Tông, niên 

hiệu Thiên Phù thứ 4 (天 符), ngày 25 tháng 

giêng năm Quý Mão (1123), nhân ngày sinh 

nhật của vua, làm nhà múa có bánh xe đẩy 

để cho cung nữ múa hát và dâng rượu [3]. 

Dựng sân khấu ca múa và ý niệm về kịch 

nghệ bắt đầu từ đấy.  

Sang nhà Trần (1225- 1400), đời Trần Nhân 

Tông, năm Ất Dậu (1285) quân Nguyên do 

Toa Đô (Suo Du) chỉ huy sang chiếm nước ta, 

bị Hưng Đạo Vương đánh bại phải tháo chạy 

về Tàu. Quân ta bắt sống rất nhiều tàn binh, 

trong đó có kép hát Lý Nguyên Cát (Li Yuan 

Ji). Được nhà Trần hậu đãi, Lý Nguyên Cát đã 

truyền cho vũ công của triều đình môn hát bội 

[4]. Song chỉ học về hình thức như quy tắc hóa 

trang, cách phục sức, lối dàn cảnh, diễn điệu 

bộ nhân vật; nhưng không rập khuôn hẳn theo 

Tàu. Còn về nội dung như nhạc đệm, giọng 

hát, lời tuồng đều theo âm điệu có sẵn của 

nước ta; chỉ có điệu hát khách (hát Bắc) là ảnh 

hưởng phần nào của Tàu mà thôi. Tóm lại, bộ 

môn này, chúng ta chỉ du nhập cái khung sườn 

nghệ thuật của Tàu rồi đẽo gọt những góc cạnh 

không phù hợp để có một dáng dấp mới mang 

phong vị sắc thái Việt Nam.  

 Cũng theo Đào Tấn [5], tuồng trong thời 

kỳ này bắt đầu thịnh hành và chia làm 12 loại 

vai tuồng: Trung thần, liệt sĩ, hiếu nghĩa, liêm 

sỉ, suất gian (nạt kẻ gian), mạ sàm (mắng kẻ 

gièm pha), trục thần (bề tôi bị đuổi), cô tử (con 

mồ côi), thần đầu (đầu thần), quỷ diện (mặt 

quỷ), yên hoa (chốn yên hoa), phấn đại (nơi 

son phấn). Tuồng đang đi vào giai đoạn trưởng 

thành với đủ các yếu tố nghệ thuật như ca, múa 

và diễn truyện.  

 Sang đầu đời Lê (1428- 1459) bộ môn 

này tiến lên một bước dài vì văn chương và 

âm nhạc tuồng được coi trọng. Nhưng đến đời 

Lê Thánh Tông (1460- 1497) nghệ thuật sân 
khấu nói chung, hát bội nói riêng bị loại ra 

khỏi cung đình, giới cầm ca bị khinh rẻ và liệt 

diễn viên vào hạng “xướng ca vô loại.” 

T 
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 Vào thời Lê Trịnh, Đào Duy Từ  (1572- 

1634) gốc người Thanh Hóa, là con của kép 

hát, phải đổi sang họ Vũ của mẹ để đi thi. 

Ông đậu được Á nguyên, vào thi Hội xong, 

chờ xướng danh, nhưng bị phát giác, bộ Lễ 

rút lại văn bằng và lột áo mão cân đai [6]. 

Ông phẫn uất, vào xứ Đàng Trong theo Chúa 

Nguyễn, lập nghiệp tại phủ Hoài Nhơn, nay là 

tỉnh Bình Định. Những lúc rỗi rảnh, ông sửa 

điệu tuồng hát cho hợp với giọng địa phương 

và truyền bá nghệ thuật này. Vì thế, miền đất 

Hoài Nhơn trở thành chiếc nôi của nền hát 

bội Xứ Đàng Trong. 

 

 II    - TÌM HIỂU DANH XƯNG 

“Hát bội” hay “hát bộ” đã gây nhiều tranh cãi 

bất phân thắng bại trong giới văn học, làm 

nhiều người phân vân không biết phải gọi thế 

nào cho đúng. 

Tiêu biểu cho phe chủ trương dùng danh từ 

“hát bộ” có Đoàn Nồng, trong tác phẩm Sự 

Tích và Nghệ Thuật Hát Bộ, Văn Học Tùng 

Thư xb, Mai Lĩnh, 1942. 

 Nhưng theo Huình (Huỳnh) Tịnh Paulus 

Của, Đại Nam Quấc (Quốc) Âm Tự Vị, Sài 

Gòn, Imprimerie Rey, Curiol, 1895; là quyển 

từ điển tiếng Việt xưa nhất vẫn dùng từ ngữ 

“hát bội.” Sách đã dẫn, nơi trang 67, định 

nghĩa chữ “bội” là “hơn, bằng hai” và các từ 

kép của “bội” là “gia bội, quá bội, trò bội, bội 

bè, hát bội.” Tác giả giải thích: “Hát bội là 

con hát, kẻ làm nghề ca hát.”  

Cũng theo J. F. M. Genibrel, Dictionnaire 
Annammite Francais, in tại Sài gòn năm 1898, nơi 

trang 47, đã chép: “Bội: bằng hai = double” và các 

từ kép như: “Bội bè = Comédie; Bội nhị = Doubler;  

Bội số = Multiple; Hát bội = Jouer la comedie.” 

 Và Hội Khai Trí Tiến Đức, Việt Nam Tự 

Điển, Hà Nội, nhà in Trung Bắc Tân Văn, 

năm 1931, nơi trang 56, cũng chép “Bội là 

cuộc diễn trò, cuộc hát tuồng: Hát bội.” Các 

quyển từ điển trên không có chữ “hát bộ.” 

 Trong Vè Chàng Lía, bài vè xưa nhất của 

Bình Định có từ thời chúa Nguyễn, nơi câu 

1185 đến câu 1188, cũng đã gọi bộ môn nghệ 

thuật này là hát bội: 

 Lía ta đẹp dạ chi tày 
 Truyền cho làm tiệc vui vầy với nhau 

 Tính ưa hát bội xiết bao 
 Giao cho bộ hạ lo sao việc này. 

Trong thơ văn, Phan Văn Trị tức Cử Trị (1830- 

1910) qua bài Hát Bội thể thất ngôn bát cú 

Đường luật, ở câu thúc và kết (hai câu cuối), 

cũng đã dùng lối đồng âm dị nghĩa để xác định 

bộ môn này có tên là hát bội: 

  Hèn chi chúng nói bội là bạc, 

  Bôi mặt đánh nhau cú lại thoi.  

 Căn cứ vào các văn liệu trên, cho thấy từ 

ngữ “hát bội” đã có từ lâu. Lối hát này đòi hỏi 

rất nhiều công sức của diễn viên, từ cách hóa 

trang đến giọng hát, và nhất là điệu bộ đều 

phải gia tăng gấp bội, thể hiện đúng ý nghĩa 

của bộ môn này nên người ta gọi là hát bội.   

 Còn tiếng “hát bộ” có lẽ xuất hiện sau 

biến cố nghệ thuật sân khấu vào năm 1915 tại 

Vĩnh Long, khi ông Tống Hữu Định đã sáng 

kiến đưa hát cải lương lên sân khấu, trình 

diễn bài Tứ Đại Oán với các vai Bùi Ông, Bùi 

Kiệm và Nguyệt Nga; diễn viên vừa ca vừa 

làm dáng điệu của nhân vật. Và cải lương là 

nghệ thuật sân khấu tả chân, diễn viên phải 

nhập vai, nghĩa là thủ vai nào chỉ cần nhại 

cho giống hệt dáng điệu nhân vật đó ở ngoài 

đời là được.  
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H 2: Kép hát đang trình diễn. 

Ảnh từ Cuongde.org 
Vì vậy, có người muốn phân biệt giữa cải lương 

tả thực, và hát tuồng đòi hỏi diễn viên phải múa 

bộ nghĩa là mỗi cử chỉ, phong cách của từng 

nhân vật phải theo quy ước tượng trưng và ước 

lệ, nên mới gọi là hát bộ. Nhưng để giữ giá trị 

lịch sử và ý nghĩa của từ nguyên, chúng ta nên 

gọi bộ môn này là hát bội. 

 

III -THÀNH VIÊN CHÍNH TRONG  

       GÁNH HÁT BỘI 

 

Gánh hát là một tổ chức gồm diễn viên chuyên 

nghiệp và những người điều hành, họp thành 

đoàn, chuyên đi trình diễn lưu động, và được 

phân quyền phân nhiệm rõ ràng: 

 

1 - Ông Bầu: 

Người làm chủ gánh hát gọi là Ông Bầu, 

trước kia người ta dùng tên của ông bầu đặt 

tên cho gánh hát, nay các gánh hát thường có 

tên riêng. Với những ông bầu thông chữ 

nghĩa lại có trình độ cao về hát bội, có thể 

kiêm luôn vai trò thầy tuồng và chỉ cần tìm 

người phụ tá. 

  

2  - Thầy Tuồng: 

Người thứ hai trong cấp điều hành gánh hát là 

Thầy Tuồng. Nhân vật này rất quan trọng vì 

nắm vai trò đạo diễn và cai quản nội bộ. Thầy 

tuồng phải là người thông thái chữ Nho, rành 

âm luật điệu hát, có trình độ về nghệ thuật sân 

khấu, biết soạn tuồng mới và thông thuộc các 

tuồng tích. Thầy tuồng có quyền tuyển dụng 

hoặc sa thải đào kép, chỉ định phân vai, tổ 

chức tập tuồng và đào tạo diễn viên. Ngay cả 

ông bầu cũng phải hỏi ý kiến thầy tuồng về 

phương diện chuyên môn trước khi có quyết 

định. Một gánh hát tầm thường hay nổi tiếng 

là do tài đạo diễn của thầy tuồng, vì vậy 

không những được thành viên trong gánh hát 

kính nể mà khán giả cũng mến phục. 

 

3 - Chú Nhưng: 

Nhân vật thứ ba trong ban điều hành là Chú 

Nhưng. Nhiệm vụ chính của “nhưng” là nhắc 

tuồng. Khi diễn xuất, người này đứng sẵn 

trong màn cánh gà, nếu có diễn viên nào quên 

lời tuồng thì kịp thời nhắc ngay. Tài khéo của 

chú nhưng là nhắc tuồng không lộ liễu, không 

tạo gượng ép cho diễn viên, tùy ứng biến 

nhắc gợi nhớ hay nhắc cả câu.  

4 - Diễn viên: 

Đây là thành phần đông đảo nhất và chịu 

trách nhiệm trực tiếp cuộc trình diễn, gồm có 

đào, kép và những vai phụ như thị tì, tiểu 

đồng, gia đinh, quân lính, hề, lâu la. 

 

a/ Kép hát: 

Trong các tuồng cổ, kép đóng các vai: vua, 

hoàng tử, phò mã, quan văn hay võ, tôi trung 

hay nịnh, tướng phiên, học sanh, pháp sư, tiên 

ông... Kép được phân làm 3 loại: 

- Kép đỏ : diễn những vai trung thần như 

Địch Thanh trong tuồng Ngũ Hổ Bình Tây 

(còn gọi là Liêu), vai Thái sư Văn Trọng 

trong tuồng Hoàng Phi Hổ Quá Giới Bài 
Quan, vai Từ Thứ trong tuồng Tân Dã Đồn. 
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- Kép rằn hay kép xéo : diễn những vai tướng 

trung như Tiết Cương trong tuồng Hộ Sanh 

Đàn, vai Tạ Ngọc Lân trong tuồng Khuê Các 

Anh Hùng (tên cũ Tam Nữ Đồ Vương), Châu 

Thương trong tuồng Cổ Thành, Đổng Kim Lân 

và Khương Linh Tá trong tuồng Sơn Hậu. 

- Kép trắng hay kép mốc : diễn những vai 

nịnh thần và gian thần như vai Bàng Hồng 

trong tuồng Diễn Võ Đình, vai Tạ Thiên Lăng 

(Thái sư) và bốn người em là Tạ Ôn Đình, Tạ 

Lôi Phong, Tạ Lôi Nhược, Tạ Lôi Phong Vân 

trong tuồng Sơn Hậu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H 3: Đào hát bội, ảnh tài liệu xưa. 

 

 b/ Đào hát:  

 Bao gồm các diễn viên đóng vai hoàng 

hậu, cung phi, công chúa, tiểu thư, nữ tướng... 

Tùy theo hành trạng của nhân vật, đào hát 

phân làm 4 loại: 

- Đào thương diễn những vai tiết nữ như Lan 

Anh trong tuồng Hộ Sanh Đàn. 

- Đào độc diễn những vai gian dâm ác phụ như 

Đát Kỷ trong tuồng Trầm Hương Các. 

- Đào lẳng diễn những vai lẳng lơ, gợi tình như 

Điêu Thuyền trong tuồng Phụng Nghi Đình. 

 - Đào điên diễn những vai người bị bệnh 

tâm thần, phải tỏ ra hành động và lời lẽ không 

bình thường, như Phương Cơ trong tuồng 

Khuê Các Anh Hùng. Trong các vai tuồng, 

đào điên khó đóng nhất. 

 

IV - HÌNH THỨC CỦA HÁT BỘI 

Hát bội là nghệ thuật sân khấu lấy nguyên tắc 

tượng trưng và truyền thống làm gốc. Sân 

khấu cũng có màn, trướng, chấn nhưng không 

cần tranh vẽ phù hợp với khung cảnh trong 

tuồng. Phông làm vách ngăn giữa sân khấu và 

hậu trường, hai bên có cửa thông vô buồng 

gọi là nghi môn, bên tay phải của khán giả là 

cửa sanh có đề chữ “xuất”, bên trái là cửa tử 

có chữ “nhập.” Sát vách và ở giữa đặt một cái 

bàn, hai bên là ghế ngồi và cách bày biện đơn 

giản như vậy cho suốt cả buổi diễn. 

 Trang trí trên sân khấu với sự tưởng 

tượng dồi dào, lấy nghệ thuật ước lệ làm căn 

bản. Muốn có cảnh thành trì hay núi non, chỉ 

cần một cái rương lớn, trên đặt vài cái ghế, 

diễn viên vừa hát vừa xăn tay áo, mặt nhăn lại 

tỏ vẻ khó nhọc để diễn tả sự trèo thành hay 

vượt đèo. Chiếc roi, tượng trưng cho con 

ngựa, diễn viên cầm roi bên tay phải là biểu 

hiệu đang cỡi ngựa, tay trái co vào dũi ra như 

đang cầm cương và tùy động tác nhanh chậm, 

thể hiện ngựa đang phi, tế hay nước kiệu. 

Diễn viên còn dùng điệu bộ thể hiện động tác 

lên ngựa, xuống ngựa, ngã ngựa, dắt ngựa đi 

vòng qua núi, lội suối, cứu ngựa bị nạn, và 

cột dây cương ngựa vào gốc cây... Với cảnh 

đi thuyền, diễn viên đứng giữa, trước và sau 
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có hai người làm động tác chèo. Nếu có bốn 

người đứng bốn góc, cầm cờ đuôi nheo chúc 

đầu phía trước là dấu hiệu xe đang chạy.   

 

 
H 4: Mặt nạ Quan Công, Trương Phi, Châu 
Thương, Tiết Cương, Dư Hồng, Lưu Khánh, 

Công tử bột, Triệu Đình Long (kép trắng), 

Lão Tiều. Việt Thao chụp, 1995. 

 

 Y phục cũng theo quy ước truyền thống. 

Chẳng hạn, vua mặc áo cẩm bào màu vàng, 

thêu rồng năm móng, đầu đội hoàng đế quan 

3 tầng 2 tua. Hoàng hậu mặc áo nữ mãng bào, 

đội mũ trân châu thêu chín con phụng, có tua. 

Tướng triều đình, mặc áo giáp đội kim khôi; 

tướng Phiên cũng đội kim khôi nhưng có 

thêm hai lông trĩ dài. Đại thần mặc triều phục 

màu đỏ hay tía, thêu rồng bốn móng, đội mũ 

cánh chuồn đính nhiều trân châu. Hia có hai 

loại, mũi cong vểnh dành cho vua và quan 

văn, mũi cụt và bằng dành cho quan võ vì dễ 

xoay trở khi múa thương đao. Hài cũng chia 

làm hai loại, ưng chủy (mỏ chim ưng) và thể 

hài (mũi cụt). 

 Các nhân vật trong hát bội thường mang 
râu, còn trẻ râu đen, già râu bạc. Râu năm chòm 

dành cho Quan Công hay các vai vua, tể tướng. 

Râu ba chòm dành cho triều thần. Tướng nóng 

nảy và dữ tợn mang râu đen và quắn. Tướng 

Phiên có râu đỏ hoe. Nịnh thần mang râu liên tu 

lên tới mép tai, nên có câu “mặt mốc râu rìa”. 

Bọn hạ cấp nịnh bợ thì râu chuột. 
 

 
H 5: Mặt nạ Bao Công, Kép con, Kim Hùng, 
Triệu Văn Hoán, Tạ Ngọc Lân, Bát Vương, 

Mạnh Lương,Trụ Vương, Dương Chấn Tử,  

Tư Cung.Việt Thao chụp, 1995. 

 Việc hóa trang trong hát bội đòi hỏi nhiều 

công phu và tốn thì giờ. Nếu ít đào kép, nên 

dùng mặt nạ cho tiện thay đổi vai tuồng, 

nhưng diễn xuất không linh hoạt, vì diễn viên 

không thể thay đổi nét mặt (vận dụng cơ bắp 

để nhăn mặt, nhíu mày) cho phù hợp với nội 

dung từng câu hát. Nếu đoàn hát có đủ nhân 

sự, vẽ mặt là cách hóa trang tốt nhất vì diễn 

viên dễ nhập vai, tức là tự đặt mình vào nhân 

vật mà họ đang đóng. Cách hóa trang ở mỗi 

nhân vật đều được quy định và bất di dịch, 

đào kép thường chuyên lãnh một vai nào đó, 

trở thành quen thuộc nên tự vẽ mặt cho mình. 

Màu sắc vẽ mặt cũng được quy định, màu 

vàng óng dùng cho nhân vật thần thánh, mặt 

đỏ hay hồng và lán mịn dành cho người trung, 
mặt trắng mốc và xù xì dành cho các vai gian 

xảo nịnh bợ, màu đen tượng trưng cho nhân 

vật chất phát, ngay thẳng nhưng nóng nảy. 
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 V    - GIỌNG HÁT BỘI 

 Hát bội có nhiều giọng, sẽ phân tích ở 

loạt bài khảo cứu riêng, trong phạm vi bài này 

chỉ liệt kê tổng quát: 

 - Hát Nam, đào kép cất giọng xuân hoặc 

ai để hát, thường là những câu thơ lục bát. 

Giọng Xuân buồn nhẹ, giọng Ai não nề. 

Trước khi hát Nam phải khai mào bằng nói 

lối, nếu dùng giọng Lối xuân mở vĩ thì hát 

Nam xuân, trái lại mở Lối ai thì bắt qua hát 

Nam ai. Còn có giọng Nam dựng, Nam tẩu, 

Nam biệt, Nam thoàn và các điệu hỗn hợp Lý 

Nam qua Ai, Nam bán Xuân Ai. 

 - Hát Khách, dù vui hay buồn, giọng vẫn 

hùng hồn, thường là thơ Đường luật hay phú. 

Giọng Khách có năm điệu: Khách thi, phú, tử, 

tẩu mã, tửu; ngoài ra có điệu hỗn hợp Khách 

Nam liên xướng. 

 - Nói lối là dẫn đường, cần nói chậm vừa 

ra bộ tịch cho phù hợp với nội dung câu nói 

và thể hiện bản chất của vai tuồng. Nói lối 

cũng phân làm sáu loại: Lối xuân, ai, lụy, 

xẵng, thường, hường. 

 - Xướng là cất giọng nói lớn, có bốn loại: 

Xướng thường, biệt, lãng, rượu. 

- Ngâm dùng giọng ngân dài và trầm bổng 

của ngâm thơ.  

- Thán là cất lên giọng rền rĩ, than thở.  

- Oán phải thể hiện giọng đắng cay, bi hận. 

- Bán Thán bán Oán là điệu hỗn hợp. 

- Ban được dùng khi công bố một việc gì, 

gồm Thoại ban, Quân ban. 

- Bạch là giọng để bày tỏ 

- Lý là điệu hát của dân gian, với các điệu Lý 

đào điên, Lý quân canh, Lý năm canh, Lý 

thương nhau, Lý ai, Lý con sáo, Lý mọi, Lý 

Đồng Nai. 

- Ngoài ra còn có Tán, Giáo đầu và Chúc văn, hát 

bài, hát bả trạo, hát đưa linh, phường, điệu ru 

con, điệu thài, hô thần chú, hường, vĩ, láy, đệm. 

 

VI   - CÁC LOẠI NHẠC CỤ 

Bộ môn hát bội không thể thiếu các nhạc cụ 

sau đây: 

1  - Trống:  

Loại nhạc cụ có thân hình ống, bằng gỗ, hai 

đầu bịt da trâu căng rất thẳng. Hát bội, tiếng 

trống là vai trò quan trọng, mang tính ước lệ 

và quy định, biểu tả thời gian và không gian. 

Diễn tuồng, nghe tiếng trống thu không là 

biết trời sắp tối, trống tan canh là trời sáng, 

trống khắc canh và sang canh là đang đêm 

khuya. Tiếng trống còn báo hiệu có giặc giã, 

chiến trận, có ma quỷ hiện hồn, hay thần tiên 

giáng thế. Ngoài ra còn có tiếng trống đi đêm, 

trống rọi đèn, trống sững siếng (báo hung tin), 

trống trực diện (gặp chướng ngại vật), trống 

khóc mặt (khóc bằng nét mặt và đôi mắt). 

Căn cứ vào kích thước, phương pháp tác động 

và trường hợp sử dụng, trống có bảy loại:  

a/ Trống chầu, lớn nhất, kê dựng đứng trên 
giá thấp đơn, dùng một roi chầu, còn gọi là 
dùi, bổ từ trên xuống giữa mặt trống, dành 
cho vị khán giả có uy tín nhất, mời điều khiển 
cuộc hát. Đánh chầu là cả một một nghệ 
thuật, người sành điệu hát bội mới dám cầm 
chầu, nên gọi là đả cổ pháp, gồm ba phương 
cách. Thứ nhất, thủ pháp điều khiển, như 
khai, vãn, hối thúc, thậm chí đình chỉ cuộc 
hát. Thứ hai, thủ pháp điểm xuyết là tiếng 

trống chấm câu có tác dụng nghỉ hơi như các 

dấu phẩy, chấm... trong câu văn, giúp cho 

diễn viên nhả chữ nhả câu, luyến láy theo tiết 

tấu của làn điệu. Thứ ba, thủ pháp phê phán, 

như thưởng, phạt, khen, chê. Đây là một đặc 
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điểm của hát bội, khán giả nghe hát hay 

không vỗ tay trầm trồ khen ngợi, gặp lúc hát 

dở cũng không xầm xì chê bai, mọi việc phê 

phán đã có tiếng trống chầu định đoạt. Vì thế, 

rạp hát dù đông nghẹt người vẫn im phăng 

phắc, đến nỗi con muỗi bay cũng nghe. 

 

 
H 6: Mặt nạ Kim Lân, Linh Tá, Tạ Ôn Đình, 

Tạ Lôi Phong,Tạ Lôi Nhược, Đào Tam Xuân, 

Trịnh Ân, Mao Ất, Bạt Hổ, Triệu Khuông 

Dẫn. Việt Thao chụp, 1995. 

 

 b/ Trống quân, lớn thứ nhì, có móc treo, 

hoặc đặt nằm ngang trên giá đứng kép, dùng 

một roi chầu phạt ngang vào vòng tròn vẽ 

giữa mặt trống, và có thể tác động cả hai mặt; 

dùng khi diễn vua ra đại triều, hoặc báo hiệu 

giáo tuồng.  

 c/ Trống cái, có mặt lớn như trống chầu 

nhưng thân dẹp, đặt nằm ngửa trên giá, dùng 

một roi chầu và để báo hiệu cho diễn viên 

phải bắt qua nói lối hay chuyển qua hát Nam.  

 d/ Trống chiến là trống cỡ trung bình, có 

dây buộc hai khuy, đeo vào cổ, hay đặt trên 
giá nhỏ, dùng hai roi chầu, sử dụng lúc đánh 

giặc hay múa hát.   

 đ/ Trống cơm, mặt nhỏ, thân dài và thon, 

có dây chằng dọc theo thân kéo cho da trống 

căng thẳng, có dây đeo ngang, dùng ngón tay 

và hai bàn tay tác động lên hai mặt trống, phụ 

với đàn để đưa hơi khi diễn viên hát Nam 

xuân hay Nam ai.  

 e/ Trống tốc, còn gọi là trống bắc cấu, 

nhỏ như trống cơm, thân trống bầu và ngắn 

hơn, có dây đeo dọc, dùng tay tác động trên 

một mặt trống khi các quan lâm triều hoặc lúc 

vãn tuồng.  

  g/ Trống tum, nhỏ, dẹp, có cán, tay trái 

cầm trống, tay phải gõ dùi vào mặt trống; 

dùng trong lúc các quan đi đường. 

 2/ Nhạc khí bằng đồng, gồm: Đồng la, hai 

mặt tròn, rỗng ruột, có quai treo trên giá. Phèn 

la, mặt tròn, có quai xách. Chập chõa là hai 

miếng đồng hình tròn, ở giữa có quai nắm, cụng 

vào nhau phát ra âm thanh, dùng hòa âm với 

trống bắc cấu, tức trống tốc. 

  3/ Sanh là hai miếng gỗ, đập vào nhau để 

gõ nhịp. 

 4/ Kèn là ống bằng đồng, dọc theo thân 

có đục nhiều lỗ, đầu trước loe to ra, đầu sau 

túm lại có lưỡi gà, khi thổi phát ra âm thanh 

có sức gợi cảm, dùng giữa hai câu hát Nam, 

hay đệm khi hát Khách. 

 5/ Ống sáo là một lóng trúc dài, bịt kín 

một đầu, có đục nhiều lỗ; thổi hòa âm với 

tiếng đàn khi hát Nam và hát Khách. 

 6/ Đàn có nhiều loại: Đờn cò gồm một 

cần dài tra vào cái ống bịt da kỳ đà, có hai 

dây căng thẳng, và một cái cung cũng có dây 

căng thẳng; dây dàn và dây cung trượt lên 

nhau phát ra âm thanh. Đờn líu, như đờn cò 

nhưng nhỏ hơn. Đờn tam có ba dây, bụng đàn 

nhỏ, cần đàn không có phiếm. Đờn sến cũng 

ba dây nhưng bụng đàn lớn và hình hoa thị, 

cần đàn gắn phiếm. Đờn kìm chỉ có hai dây, 
cũng có gắn phiếm, mặt đàn hình tròn. 

(Còn Tiếp) 
ÐÀO ÐỨC CHƯƠNG 


