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• Tên thật: Nguyễn Thanh Trang, sinh năm 1942  

• Nguyên quán:Thái Hà Ấp, Hà Nội, vào Nam năm lên 8 (1950) do thân phụ thay đổi nhiệm sở.  

• Tiểu học: trường "Jaureguiberry" (sau 1956 đổi thành "St-Exupery") trên đường "Thevenet" (sau đổi thành đường Tú 
Xương, con đường yên tĩnh, có những hàng cây thật đẹp, nằm sâu trong ký ức cậu học trò nhỏ, sau này sẽ làm nền cho bài 
hát "Những con đường thành phố tôi yêu".) 

• Trung học: Lycée Chasseloup Laubat (sau đổi tên ra "Jean Jacques Rousseau"), tốt nghiệp Trung Học ban "Sciences 
Expérimentales".  

• Vào Ðại Học Luật Khoa năm 1961. (Bài hát "Duyên Thề" viết khi ở năm thứ 2 Luật Khoa).  

• Tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa năm 1963. Xong Cao học Kinh Tế năm 1966. Thời gian sinh viên, cộng tác với Nhật 
Báo "Tự Do" và một số nhật báo, tạp chí văn học khác; bút hiệu "Thanh Nguyễn" (bút hiệu sau nay vẫn tiếp tục xử dụng 
trên các nhật báo ở Nam Cali như Người Việt, Viễn Ðông, hoặc các Tạp chí Thế kỷ 21, Văn Học, Hợp Lưu...)  

• Nhập ngũ năm 1968 (cùng lượt với Lê Tất Ðiều, Dương Kiền, Dương Cự v.v..).  

• Rời Thủ Ðức, cuối năm 1968 lên giảng dạy Luật và Kinh Tế tại trường Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt (những bài "Tình Khúc 
Mùa Ðông" và "Huyền" viết vào thời điểm này).  

• Cuối 1969, du học tại Hoa Kỳ môn "Development Economics", Ðại học Vanderbilt tại Nashville, Tennessee (Luận án 
tốt nghiệp: "The absorptive capacity of Foreign Aid")  
• Trở về nước năm 1973, tiếp tục giảng dạy Kinh Tế ở Võ Bị Quốc Gia và Viện Đại Học Đà Lạt (Phân Khoa "Chính Trị 
Kinh Doanh") cho đến tháng Tư năm 1975 khi đơn vị di tản về Sài Gòn. Bị đưa vào trại tập trung của Cộng Sản từ sau 
ngày Việt Nam Cộng Hòa thất thủ cho đến năm 1982.  

• Tái định cư tại Hoa Kỳ vào giữa năm 1990 theo diện "Political Refugee". Hiện cư ngụ tại Covina, California.  

Tác Ph�m: (tính đến 12/2009) 
Bài Hát Mùa Xuân, Bài Thơ Xưa Cho Em, Bài Tình Ca Trong Chiều, Bài Tình Ca Trong Đêm, Bến Xưa, Thuyền và Biển, 
Chiều Biển Vắng, Chiều Đông Nhớ, Chiều Mưa Phố Nhỏ, Còn Lại Ta Với Phím Đàn, Còn Nhớ Gì Khi Xa Huế, Có Sớm 
Ta Về, Cô Hàng Cà Phê, Dạ Khúc, Duyên Thề, Đi Giữa Mùa Xuân, Đường Chiều Lộng Gió, Góc Trời Chân Mây, Hoa 
Tàn Trong Gió, Hoàng Hạc Lâu, Huyền, Lá Thu Rơi, Lá Rơi Trong Chiều, Lời Kinh Cầu, Lời Nào Em Còn Nhớ, Lời Ru 
Của Mẹ, Lời Tình Cuối, Lời Xa Vắng, Liễu Buồn Xanh Ngắt Mùa Thu, Một Đời Tôi Hát, Một Ngày Qua Đi, Một Ngày 

Một Đời, Mắt Buồn Hà Nội, Màu Xanh Ban Chiều, Mùa Xuân Ngày Trở Lại, Mùa Xuân Nơi Xa, Mùa Xuân Quê Tôi, Mùa 
Thu Về Thăm Mẹ, Muộn Màng, Ngày Mưa Trên Thành Phố, Ngày Tháng Nào Yêu Em, Ngày Vui Đôi Lứa, Nhớ Em Một 
Ngày Nắng Sài Gòn, Như Còn Đấy Mùa Xuân, Những Con Đường Mình Đã Đi Qua, Những Con Đường Thành Phố Tôi 

Yêu, Nét Hoa Tường Cũ, Nói Với Mùa Thu, Nơi Ta Hẹn Gặp, Sài Gòn Nhớ Sài Gòn Thương, Tình Khúc Mùa Đông, Thiên 
Lý Bên Đời Vẫn Ngát Hương, Thóang Nhớ Mong Manh, Tiếng Buồn Đêm Mưa, Tình Thương Đất Mẹ Phù Sa, Tóc Buồn 
Muôn Thuở, Tóc Em Vẫn Là Hương Của Mẹ, Tống Biệt Hành, Trở Về Nha Trang, Trăng, Từng Chiều Mây Bay, Vần Thơ 

Xuân Cho Em …



 



V� ca khúc “CV� ca khúc “CV� ca khúc “CV� ca khúc “Chi�u bi�n v�nghi�u bi�n v�nghi�u bi�n v�nghi�u bi�n v�ng””””    

Người ở Nam Cali đi nữa mà có dịp bén mảng đến bờ biển Long Beach rồi thay vì lái xe chạy dọc theo “Ocean 
Boulevard” để  ghé vào những địa điểm ven bờ thì chả có sao hết, nhưng nếu tò mò mà mon men vào những cái 
“exits” mình không quen đuờng quen xá , nhất là vào khu bến cảng “Port of Long Beach” thì trước sau gì cũng 
như lọt vào một cái mê hồn trận, vất vả lắm thì mới tìm đuợc lối ra !  
Vùng biển Long Beach đối với riêng tôi thì cả hai mươi năm nay đã là chốn quen mắt quen chân, thế nhưng nó 
vẫn là một vùng biển thuộc vào hàng lâu đới, dài và rộng nhất nước Mỹ cho nên lọt vào khu bến cảng thì lắm 
phen tôi vẫn lạc đuờng như thường. ( Không dài và rộng lớn thì ai người ta đặt tên cho nó là “Bờ Biển Dài” làm 
gì ? ) 

Vậy thì một sớm mai kia, chúng tôi đang từ những đuờng ngang ngõ tắt của Long Beach lại lái xe chạy tọt vào 
một cái “Exit” không vì gì khác hơn là “tiện tay lái thì rẽ vào” ! Quanh co một hồi, tuy vẫn theo những “nẻo 
đuờng quen”, thế nào lại trờ tới khu xuất phát của những chiếc tàu đưa người từ đất liền qua đảo Catalina ở 
ngòai khơi !  Sáng hôm đó, vào lúc đó, thì trời quang mây tạnh; có nắng đâu đấy đàng hòang ! Thấy thiên hạ từ 
các  chiếc tàu vừa cập bến lũ lượt kéo nhau lên bờ và những đám khác lũ lượt theo nhau xuống tàu để chuNn bị 
ra khơi thì chúng tôi cũng chợt háo hức có ý tưởng muốn ra đảo Catalina để “thay đổi tí không khí”! Lần trước 
chúng tôi ra đấy thì cũng đã năm sáu năm nay rồi chứ nào có ít ỏi gì !  
Nghĩ sao làm vậy; đậu xe xong xuôi, kéo nhau vào quầy vé, mua vé lên tàu ! Chỉ phiền có mỗi một điều là vì 
quyết định ra khơi kiểu ngẫu hứng như thế cho nên sáng ra đã không để ý gì đến cái vụ dự báo thời tiết ! 
Ra đến đảo thì, hỡi ôi, từ một khung trời quang đãng chỉ mới cách đó có vài tiếng đồng hồ,  mây đen từ mãi tận 
đâu đâu đã kéo đến phủ kín đầy trời ! Tàu cập bến ở Catalina thì trời đã lất phất mưa. Nhưng cũng chả sao; sáng 
ra chưa cùng nhau ăn cái gì vào bụng trừ mục cà-phê lúc ban sớm thì đôi bên bèn kéo nhau vào một trong cả 
chục cái tiệm ăn phục vụ du khách ở bên trong bờ, ngay khu phố chính. Là hòn đảo cho nên kỳ thực cũng chỉ có 
một khu phố duy nhất chứ cũng chả có đâu gọi là “chính” hay “phụ”! Còn nhà cửa của cư dân địa phương ở rải 
rác đó đây thì lại là chuyện khác, tuy cũng không ra khỏi phạm vi của cảnh “kiến bò miệng chén” ! 

Ngồi trong quán ăn vừa ăn trưa vừa nhìn ra phố phuờng thì cơn mưa đã bắt đầu ào ạt; trời đất mỗi lúc một thêm 
tối sầm lại. Đang còn phân vân với ý nghĩ “Trời nước như thế này, kéo nhau ra đây mà làm cái quái gì ?”  thì - ơ 
hay  - cơn mưa giông lại tNu tán khỏi khung trời như thể không hề có chuyện gì đã xNy ra ! Trời đất lại quang 
đãng, mây lũ lượt theo nhau đi hết,  nắng lại lên rực rỡ, sóng lại êm .. Đúng “gió mưa là chuyện của giời” như 
trong thơ Nguyễn Bính ! 
Ấy thế mà  … Ra khỏi tiệm ăn, đang hí hửng về việc “tiền hung hậu cát” có liên quan đến thời tiết, chỉ không 
đầy một tiếng đồn hồ sau, đâu lại vào đó ! Mây đen từ đâu cũng lại kéo đến ! Nắng tắt, biển gầm, mưa giông lại 
kéo đến ! Và ba chân bốn cẳng từ ngòai cái “walk” vòng theo bờ, chúng tôi  lại tất tưởi chạy vào phố tìm chỗ trú 
mưa !  

Thế rồi xê xế trưa thì sao nào ? Thì trời đất lại “bổn cũ soạn lại” ! Đâu lại vào đấy ! Mây trên trời lại tNu tán, 
nắng lại lên, sóng lại êm… 
Có điều là vòng theo bờ, ở những chỗ không có lát gạch hay nền xi-măng , những chỗ du khách có thể cởi giày 
ra mà đi trên cát, với lóang ánh nước cứ thế mà trồi lên sụt xuống bờ cát, thì thiên hạ đuờng như đã “biết thân”, 
không còn dám coi như ánh nắng kia, khung trời quang đãng kia sẽ vẫn quang đãng cho đến chiều tối ! Vì thế 
những bờ cát xa phố đều tương đối vắng vẻ.  
Chúng tôi thuê một chiếc xe lọai “Golf Cart”, trả tiền theo giờ, lái vòng vo lên đồi xuống dốc, đến những khu 
vực hoang vu của đảo. Ở đấy, khi chiều xuống thì bờ biển vắng tanh vắng ngắt ! 

Thanh Trang 
Nam Cali., đầu mùa Xuân 2009      



 



V� bài hát "Li#u bu$n xanh ng�t mùa Thu"V� bài hát "Li#u bu$n xanh ng�t mùa Thu"V� bài hát "Li#u bu$n xanh ng�t mùa Thu"V� bài hát "Li#u bu$n xanh ng�t mùa Thu" 

Trước hết, toàn bộ lời lẽ nơi bài hát là lấy thẳng từ sự việc ở ngoài đời - thực! Chả có chữ nào chứ đừng nói một 
câu là không từ cuộc sống thực. Tôi hoàn tất bài hát trong vòng ba tiếng đồng hồ cách đây ba hôm; và hôm nay 
là đầu tháng Tám 2008, đang giữa mùa Hạ. 
Nói về tựa đề của bài hát! 
Trong Thi Ca Việt Nam thời "Tiến Chiến" có hai bài Thơ có nhắc đến cây Liễu và mùa Thu khiến tôi chú ý hơn 
cả!  Một là bài "Đây mùa Thu tới" của ông Xuân Diệu, và hai là bài "Buồn Thu" của ông Hàn Mặc Tử (Nguyễn 
Trọng Trí). 
 
Ông XD mở đầu bài Thơ của mình bằng bốn câu rất thê lương ảm đạm: 
"Rặng Liễu đìu hiu đứng chịu tang" 
"Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng" 
"Đây mùa Thu tới, mùa Thu tới" 
"Với lá Mơ phai dệt lá vàng" 
Chữ nghĩa, âm điệu thiệt là hay! Mà đấy cũng là cái kiểu Thơ của thời ấy; nhất thiết phải có cái gì đấy buồn 
buồn! ( Nói vậy chứ sau thời ấy cũng đâu có Thơ nào, dù hay dù dở mà chả có tí buồn buồn?) Có điều là ông 
XD ông ấy mở đầu bài Thơ của mình với bốn câu ảm đạm như vậy nhưng tôi không nghĩ là ông ấy buồn! Theo 
tôi thì Thơ Xuân Diệu bao giờ cũng có chất "nhí nhảnh", vui vẻ lạc quan một cách kín đáo ở bên trong! Mà đâu 
có phải đấy là do mình suy diễn khơi khơi mà ra? Trong bài "Xuân không mùa", chả phải là chính ông ấy đã 
viết rõ ràng hai năm rõ muời: 
""Miễn trời sáng mà lòng ta dợn sóng" 
"Thế là Xuân hà tất đủ chim hoa !" 
"Kể chi mùa, thời tiết với niên hoa ?" 
"Tình không tuổi và Xuân không ngày tháng !"    
Còn ông Hàn Mặc Tử thì có khác! Khác nhiều! Bài Thơ "Buồn Thu" của ông ấy kết như sau: 
"Nằm gắng cũng không thành mộng được" 
"Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi !" 
"Nghìn trùng bóng Liễu kia xanh ngắt" 
"Cảnh sắp về Đông, mắt lệ vơi ,,," 
( Câu cuối có nơi chép khác ! ) 
Ông HMT thì cho dù là Xuân hay Hạ gì của thời ấy, vào thời điểm ông ấy làm bài "Buồn Thu" thì ông ấy cũng 
cứ là buồn chứ đừng nói gì Thu một khi mà căn bệnh ngặt nghèo nơi ông chỉ còn chờ cho đến ngày cuối ! Tâm 
trạng của ông HMT lúc bấy giờ là tâm trạng của sự "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" như trong thơ Cụ 
Tiên Điền Nguyễn Du ! 
Tôi đặt tựa đề cho bài hát một phần cũng là vì trong lúc viết lời thì có "đụng" đến hai chữ "Thu" và "Liễu" ! 
Ngoài đó ra thì trong bài có câu "Trạnh lòng Thu, Liễu xanh ngần !". Ý tình rất cụ thể và giản dị: Nếu như có 
hai con người người ta xa nhau, vắng nhau, rồi Thu đến khiến người ta buồn thêm do cảnh vật  rầu rĩ vì nhìn 
quanh đều thấy úa vàng héo hắt ( trừ đất Cali nơi tôi ở, cũng như vài Tiểu Bang hoặc đất nước "kỳ thị" mùa 
Thu) thì cây Thông và cây Liễu có khi cũng đem đến cho ta tí "an - ủi - gọi - là"  do nơi cái sắc xanh xanh vẫn 
cứ mơn mởn trên cành lá! Cứ như thể là một cảnh Xuân muôn thuở! Ai đấy có buồn tình đời gì thì cũng từ đó 
mà nguôi ngoai đuợc tí nào chăng? 
 

Thanh Trang 

Nam Cali, mùa Hạ 2008  



 



Bài vi)t v� "Ti)ng Bu$n Đêm M-a"Bài vi)t v� "Ti)ng Bu$n Đêm M-a"Bài vi)t v� "Ti)ng Bu$n Đêm M-a"Bài vi)t v� "Ti)ng Bu$n Đêm M-a"    
“Tiếng buồn đêm mưa” ở đây là nói về những đêm mưa ở Sài Gòn khi xưa, thuở tôi còn niên thiếu cho đến 
khoảng mười tám đôi mươi. Tất nhiên suốt quãng đời tôi còn sinh sống ở quê nhà thì đâu mà chả có mưa, thế 
nhưng cảm xúc của tôi đối với những ngày mưa là ở Sài Gòn, khi tôi còn trẻ. Yếu tố thời điểm cũng như địa 
điểm là quan trọng bởi đuờng phố Sài Gòn thời tôi từ bảy tám tuổi cho đến khỏang mười, mười hai tuổi thì còn 
hoang vắng nhiều so với về sau khi tôi từ mười hai mười ba cho đến mười bảy mười tám. Sau đó, từ thập niên 
60 trở đi thì không còn như trước. Và từ sau năm 75 thì thành phố Sài Gòn nơi tôi lớn lên chỉ còn gợi lại trong 
tôi tòan là những mất mát, ngậm ngùi và luyến tiếc; không phải những cái riêng đã mất đi mà là những cái 
chung làm nên linh hồn của một thành phố của một thời, đối với riêng một con người!  

Vào cái thời tôi mười bốn, mười lăm tuổi thì nhà tôi ở đuờng Duy Tân, phía gần chỗ ngã ba với đuờng Hiền 
Vương. Thời đó những mặt đuờng như Duy Tân kéo dài tuốt luốt ra mãi tận đuờng Thống Nhất (chưa đổi tên 
thì còn gọi là đuờng “Norodom”) và tất cả những con đuờng cắt ngang đó như Phan Thanh Giản, Phan Đình 
Phùng, rồi ngay cả Đại Lộ Hai Bà Trưng ở hướng Đông, song song với đuờng Duy Tân, ban ngày thì còn tương 
đối tấp nập với xe cộ qua lại ; ( dùng hai chữ “tấp nập” thì xin chớ có hiểu theo cái nghĩa “tấp nập” của thập 
niên 60 trở về sau), còn về đêm thì lại rất “hoang vắng”, vẫn theo cái nghĩa tương đối so với những năm tháng 
về sau ! Và những đêm mưa thì lại càng hoang vắng nữa ! Ấy là những con đuờng có những hàng cây cao, rậm 
lá, với những ngọn đèn đuờng cách quãng, dọc theo hai bên. Những đêm mưa nặng hạt trên những quãng đuờng 
đó, với ánh đèn đuờng màu vàng tranh tối tranh sáng với những tàn cây chĩu xuống dưới cơn mưa thì quang 
cảnh trông rất là buồn và hiu hắt.  Ầy là cái thời mà người nghe hai Đài Phát Thanh ở Sài Gòn, một Đài Quốc 
Gia và một Đài Quân Đội vẫn thường xuyên có dịp nghe những bài hát có cảnh đêm mưa như “Phố buồn” của 
Phạm Duy, “Xóm đêm” của Phạm Đình Chương”, “Mưa đêm” của Huyền Linh, v.v..  

Chuyện mưa nắng ở ngoài đời, ở miền Nam nơi tôi lớn lên thì là chuyện của hàng ngày; chuyện thường tình ! 
Một ngày không có mưa thì ắt phải là ngày nắng, hoặc ngược lại ! Chỉ có xoay vòng theo hai mùa mưa nắng 
như thế, chả có “Thu” thiếc hay “Đông” điếc gì cho thêm lôi thôi, rắc rối ! Còn cái gì nó “chốt” hay đọng lại 
trong tâm hồn mình thì ấy không có gì khác hơn là kỷ niệm; kỷ niệm của ấu thời, của thuở niên thiếu hoặc khi 
trưởng thành. Tùy nơi mỗi con người, tùy từng chặng đời, tùy cảnh ngộ ! Chẳng hạn như người ta đi ăn cưới 
nhắm một đêm mưa tầm tã thì chỉ lo đi cho đến nơi, về cho đến chốn mà không bị ướt át, cảm lạnh ! Nhưng 
cũng cái đêm mưa đó mà một anh đang ngồi trầm ngâm bên tách cà-phê nơi một ngõ ngách nào đấy, với mNu 
thuốc lá còn cháy dở, và người yêu của mình thì lại đang có mặt ở một đám cưới nào đấy trong vùng Chợ Lớn 
chẳng hạn, thì chắc chắn là những hạt mưa kia khó mà không làm cho đuơng sự thêm thấm thía cái sự đời !  

Thời đó tôi đang học lớp “Quatrième” bên trường “Chasseloup Laubat”, còn cô bé Thiên Hương thì đang học 
lớp Đệ Ngũ bên một cái trường tư thục ở phía bên đuờng Hai Bà Trưng. Nhà cô ta, một ngôi biệt thự gần đấy, 
chỉ  cách trường khoảng năm phút đi bộ; còn nhà tôi thì cũng lại cách nhà cô ta khoảng ba bốn phút bằng cái xe 
gắn máy hiệu “Folis” có gắn máy “Sachs”! Gặp đêm nào trời mưa kiểu rả rích chứ không phải mưa ào ào thì tôi 
chạy cái xe gắn máy, đến nhà con em họ-xa, con của một ông Cậu họ-xa phía bên Mẹ tôi, nhà ngay cạnh  ngôi 
biệt thự của cô bé Thiên Hương kia, gửi cái xe ở đấy rồi đi qua nhà cô bạn mình ! Bước đến cổng, hai con chó 
từ bên trong thay vì sủa inh ỏi thì lại kêu ư ử và vẫy đuôi loạn xạ khi đánh hơi thấy người quen ! Cô nàng, đã 
chờ sẵn ở bên trong khi nghe tiếng xe gắn máy quen thuộc dừng lại ở ngòai đuờng vừa mới rồi, mở hé cánh cửa 
từ mãi phía bên trong sân, ra hiệu cho tôi chờ đấy ! Cô ta  trở vào nhà quan sát tình hình ở lầu trên, tầng dưới; 
xong đâu đấy thì  bèn lấy cái áo mưa khoác lên người, có cả phần trùm kín đầu, và thế là hai đứa bước ra mặt 
đuờng vắng, đi dạo dưới mưa. Đi quanh co trên những quãng đuờng vắng gần đấy chừng một tiếng đồng hồ là 
tối đa thì quay trở về.  Con em họ-xa dễ thương kia của tôi thì nó đã miễn cưỡng đồng ý là nhỡ “có động tịnh 
gì” từ  phía bên nhà cô bé Thiên Hương thì sau đó nó sẽ khai báo là Thiên Hương chạy qua nhà nó “nói chuyện 
bài vở “! Cái màn đi dạo dưới mưa rất trữ tình vào thuở đầu đời đó của tôi kéo dài êm thắm đuợc đâu chừng ba 
tháng trong mùa mưa của cái năm 1956. Và khi “bị động” thì lại không phải từ phía bên nhà bố mẹ của cô bé 
Thiên Hương mà là từ phía bên ông Cậu họ-xa của tôi ! Cái con nhỏ em họ-xa của tôi kia nó đi học một “Cours 



particulier” về Toán bên Tân Định vào khoảng sáu bảy giờ chiều gì đấy. Để lấy lòng nó về cái vụ đi dạo dưới 
mưa, chiều đến tôi thường lấy xe gắn máy chở nó đi học, mất không đầy bảy phút, sau đó ghé nhà cô bé Thiên 
Hương rồi đến giờ thì quay lại đón nó về !  Lũ bạn ở cái “Cours particulier” kia thì cứ đinh ninh tôi là bồ bịch gì 
đấy của con em họ-xa nọ ! Mỗi lần cái đám tụi nó tan học và thấy tôi chạy xe đến là chúng trêu chọc con em họ 
của tôi :”Bồ mày đến kìa !”  Là con gái đang lớn thì có lẽ con bé nó thấy cái ý đó cũng có vẻ hay hay sao đấy ! 
Chỉ biết là đến một ngày thì nó dựng chuyện ra rằng nó không còn bảo đảm an toàn cho cái vụ đi dạo dưới mưa 
hoặc không mưa của hai đứa chúng tôi nữa, vì “Ba nói là anh không lo ở nhà học hành, chỉ lo đi chơi với con 
gái nhà người ta !”  Rồi muốn cho chắc ăn trong kế họach ly gián của nó nữa thì nó bèn đem chuyện đi dạo của 
hai đứa chúng tôi cho bố nó nghe. Một ngày đẹp giời, vợ chồng ông Cậu họ-xa nọ đi dự một cái đám cưới và 
gặp Ba Mẹ tôi ở đấy ! Ông Cậu bèn nói gần nói xa với Mẹ tôi là  nên trông chừng thằng con trai của Bà !   

Chuyện sau đó thì tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó ! Chỉ có điều là ai khác sao không biết. Ai khác nhìn mưa 
rơi trong đêm ở một nơi nào đấy rồi liên tưởng đến cái gì, đến ai, rồi buồn vui ra sao đấy thì tôi không biết. Tôi 
chỉ biết là tôi ít có buồn vu vơ hay vớ vNn khi thấy mưa rơi vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều. Tôi chỉ cảm 
thấy một nỗi buồn dịu dàng nó cứ thế thâm nhập vào lòng mình khi tình cờ cho dù là ở bất cứ nơi đâu, vào một 
đêm nào đấy, đi đâu đấy trên một quãng đuờng vắng có lất phất mưa rơi trong ánh đèn đuờng thì không liên 
tưởng đến cái gì khác hơn là những hình ảnh cũ kỹ, năm mười bốn mười lăm tuổi, khi đi dạo dưới mưa với một 
cô gái đang lớn, cùng lứa tuổi, tên là Thiên Hương !  

Thanh Trang   



 



V� bài hát "L.i nào em còn nh2 ?"V� bài hát "L.i nào em còn nh2 ?"V� bài hát "L.i nào em còn nh2 ?"V� bài hát "L.i nào em còn nh2 ?"    
Mình thân thật là thân với một ai đấy. Thế rồi vì hoàn cảnh này, nguyên do nọ, người ta phải xa mình, mình 
phải xa người ta ! 
Năm tháng qua đi, mọi việc tưởng chừng như đã lui vào quên lãng vì hàng ngày vẫn còn những chuyện sát sườn 
hơn cần phải nghỉ đến, cần phải lo liệu... thì bỗng một ngày đẹp giời ( nói như một cách nói vậy thôi, chứ thực 
tế có khi chả là một ngày đẹp giời tí nào ) mình nhận đuợc một lá thư từ đâu mãi tận phương xa ! Nhìn tên 
người-gửi đề trên phong bì thì như sực nhớ ra một điều gì đấy... Mở phong thư ra đọc lá thư ở bên trong thì bấy 
giờ mới  biết rõ thêm khúc nhôi sự tình. 
Một số hình ảnh cũ kỹ lại lảng vảng trong tâm trí. Một số cảm nghĩ quen thuộc lại từ bộ nhớ ở trong đầu cục 
cựa muốn nhoi lên !  

Đọc những dòng chữ nơi lá thư, thấy ngay cái khoảng cách về thời gian hiện ra rõ rệt ! Là chố thân tình cũ kỹ 
đấy, thế nhưng ngôn ngữ bây giờ lại hết sức dè dặt ! Người ta viết lách theo kiểu "ngó trước nhìn sau"!   
"Ngó trước" có nghĩa là nhìn về phía phương trời nơi người nhận thư, cố hết sức mường tượng xem khi thư đến 
tay người ấy thì có ai đứng cạnh đấy để cùng đọc lá thư hay không ! 
Còn "nhìn sau"  thì có nghĩa là ngó chừng phía sau vai mình xem có ai tò mò lẻn bước ra quan sát để coi xem 
mình đang viết gì, cho ai, mà trông điệu bộ có vẻ ưu tư, trầm ngâm khác thường như thế ! 

Nói về hai chữ "thân tình" thì ấy là giả sử như có cái "kịch bản" xưa kia đôi bên đang ngồi hay ngả người ra sát 
cạnh nhau rồi bỗng một bên, bằng cái giọng mười sáu mười bảy tuổi gì đấy, nói hổn hển, đứt quãng :"Ối ! 
Không đuợc đâu ! Lỡ có sao thì chết !" 
Giả sử là thân cỡ chừng mực đó ! 

Vậy thì bây giờ sau bao nhiêu năm xa cách, ngôn ngữ trong thư của người ta thường là thế nào ? Nó thường là 
như thế này ( chỉ cần đổi vị trí các chữ "anh" và "em" cho phù hợp; tùy nơi người viết là "chàng" hay "nàng"; 
tuy kể ra, vào cái lứa không còn là Xuân xanh nữa mà cứ gọi nhau bằng "chàng" với "nàng" thì còn "Cải 
Lương" hơn cả "Cải Lương ! ) :" Đuợc tin anh ở bên ấy và em có đuợc địa chỉ thì em mừng lắm ; em vội viết 
mấy hàng này để thăm anh . Anh cho  em gửi lời thăm Chị và các cháu ! "   
Có chán không ? 

Không có chuyện tình xưa nghĩa cũ thì ai lại đi viết cho nhau làm gì sau cả chục năm xa cách hoặc xa cả chục 
nghìn cây số ? Nhưng nhận đuợc lá thư của chỗ tình cũ duyên xưa mà kiểu "bài bản" như thế thì còn "tình" với 
"tứ"  đuợc ở cái chỗ nào ?  

Tuy biết rằng ở đâu đó giữa các hàng chữ vẫn chập chờn cái câu mà người Mỹ họ gọi là "magical words" 
:"Anh/ em bấy nay có bao giờ nghĩ rằng  
em /anh vẫn không quên chuyện mình ?"  

Bởi thế mới có bài hát "Lời nào em còn nhớ ?". Tức là trong lá thư em/anh gửi thì câu nào đích thực là câu 
em/anh xác định rằng em/anh còn nhớ "chuyện mình" , đến "tình ta" ? 

Thanh Trang 
Nam Cali., mùa Xuân 2009 



 



Lá Rơi Trong Chiều - Thanh Trang 

Lá rơi trong chiều một ngày chớm Thu 
Đêm xuống nghe lòng sương khói mịt mù 
Em có khi nào trạnh lòng tiếc nhớ 
nỗi niềm ngày xa xôi đó 
đã qua đi như tuổi thơ? 

Lá rơi âm thầm một ngày cuối Đông 
Năm tháng qua rồi em có trạnh lòng? 
Đâu giấc Xuân nồng mùa xanh mái tóc  
tiếng buồn về theo “Miên Khúc” (*) 
ngày đó trong em còn không? 

Câu hát xưa một thời  
còn vọng về mãi không thôi 
trong ngày Thu lá rơi ... 
Câu hát quen từng lời 
kể chuyện tình ngày chung đôi  
rồi ngày không chung lối (**) 

Ôi gió mưa cuộc đời, 
chuyện thường tình thế gian  
mãi theo ta như không rời  
Lời cuối cho người 
dù chẳng còn yêu nhau mãi: 
-“Niềm xưa vẫn không nguôi!” 

Lá rơi trong chiều, lại ngày chớm Thu 
như mới hôm nào sương khói mịt mù 
như mới hôm nào mình còn quyến luyến 
tay tròn vòng tay thương mến 
giờ đã xa rồi đành quên! 

(*) “Khúc nhạc chiều” (“Sérénade”) 
(**) Bai hát “Les feuilles mortes”, Thơ: J.Prévert, Nhạc: J.Kosma 



V� bài hátV� bài hátV� bài hátV� bài hát        “Lá r4i trong chi�u”“Lá r4i trong chi�u”“Lá r4i trong chi�u”“Lá r4i trong chi�u”    

Năm 94 khi vừa mới mua xong ngôi nhà nơi tôi cư ngụ cho đến nay  thì ba hôm sau tôi chạy ra cửa hàng 
“Home Depot” ở gần đấy để mua về một cây “Maple” loại thân trắng, tức là loại có cành lá uốn éo lả lướt chứ 
không như loại thân đen có dáng dấp của cành lá không hấp dẫn bằng. Cũng đều là chuyện có liên quan đến kỷ 
niệm cả!  

Xưa kia, khi tôi du học ở bên Tiểu Bang Tennessee thì thành phố Nashville được coi như đất dụng võ của loại 
cây “Maple”! Đi khắp đuờng ngoài ngõ trong nào cũng thấy hết rặng “Maple” này đến rặng “Maple” khác! 
Ngày ấy tôi thuê một cái “studio” thuộc loại tối tân ở lầu 5 của một tòa cao ốc 11 tầng mới đuợc dựng lên trong 
khu Đại Học (mà bạn Phan Anh Dũng trong ban biên tập của tờ Cỏ Thơm này, nhân một chuyến đi công-vụ, đã 
từng có dịp đền tận nơi, nhìn tận mắt. Tôi báo trước là trông nó sẽ ra sao và bạn Dũng cũng đã thấy y hệt như 
tôi tả ! ). Trọn một mặt “studio” là cửa kính dài suốt như màn ảnh xi-nê “đại vĩ tuyến” trông ra những ngọn đồi 
xanh mướt , xa trong tầm mắt. Và sát với khung cửa kính là tàn lá của một cây “Maple” với phần ngọn cao lên 
tuốt lầu 6. Vậy thì Xuân đến, khóm lá ngay trước mắt trông xanh mơn mởn. “Trước mắt” có nghĩa là cách mắt 
mình không quá hai “mét” ! Sang Hè nó bắt đầu xanh thật đậm. Thu đến thì tất nhiên là nó bắt đầu ngả vàng. Và 
đến mùa đông thì chỉ còn trơ những cành khô với tuyết trắng phủ lên trên, vào những ngày có tuyết rơi. 

Tôi trú ngụ ở cái “studio” ấy kể từ một tháng sau khi nhập trường vào cuối thập niên 60 , và rời khỏi đó để đi 
Washington D.C. trước khi đáp máy bay trở về nước vào năm 73, sau cái “Thỏa Hiệp Paris” ! Quãng đời sinh 
viên của tôi ngày ấy cũng gắn liền với quãng đời sinh viên của Michelle, cô gái người Ý ở nhóm “under- 
graduate”, Phân Khoa khác!   

Cái cây “Maple” tôi mua về trồng trước nhà là để giải quyết hai việc: Một là thỏa mãn nỗi hoài niệm cũ, và hai 
là để có chỗ trú nắng cho mấy cái xe trong nhà nếu như hai cái đã có chỗ tránh nắng trong “ga-ra”. Tính tôi xưa 
giờ vốn lạc quan cho nên khi đem cây về trồng thì tôi cứ nghĩ theo kiểu lạc quan là “chả mấy chốc tha hồ mà có 
bóng mát!” Nhưng tính một đàng, ra một nẻo! Phải mười bốn năm thì cái cây “Maple” đó mới cao đuợc khoảng 
gần mười “mét” như ngày hôm nay. Nhưng vì căn nhà của tôi xoay ra hướng chính Tây cho nên mùa Hè có tí 
bóng mát thì bóng lại ngả trên thảm cỏ chứ không ngả lên cái “driveway”, chỗ có thể đậu xe! Đến mùa Thu, với 
mặt trời lặn về hướng Tây Nam thì trưa đến  bóng mát của tàn cây bắt đầu trải lên trên cái “driveway”, thế 
nhưng vào mùa này thì nắng đã dịu, tôi còn cần quái gì đến bóng mát với chả bóng râm? Mà ngần ấy con cái 
đều đã khôn lớn, trưởng thành, ra ở riêng hết rồi thì “ga-ra” thừa chỗ cho hai cái xe duy nhất còn lại, việc gì lại 
phải cầu cạnh đến bóng mát của cây “Maple”? Vậy thì cây “Maple” trồng ngay trước nhà ấy chỉ còn mỗi một 
chức năng duy nhất là giúp tôi dễ quên đi những cái vớ vNn hàng ngày, để cứ mỗi lần bước ra cửa nhìn thấy nó 
là tôi thấy lòng mình dịu lại một cách rất tự nhiên.  

Vừa mới đây, một buổi chiều đi làm về, tạm đậu xe trên “driveway” để mở vòi nước tưới bãi cỏ và luống hồng 
trước sân nhà, tôi nhìn những chiếc lá vàng đầu tiên trên cây “Maple” trong ánh nắng cuối ngày  và sực nghĩ: 
"Ừ nhỉ ! Còn đôi ba bữa gì nữa đây là theo niên lịch của xứ này thì trời đã chính thức vào Thu!”  Tối đến, tôi 
lấy giấy kẻ nhạc ra, tìm một “motif” khởi đầu bằng cái ý “lá rơi trong chiều”. Những kỷ niệm từ những ngày cũ 
ở Tennessee cứ thế  mon men theo ý nhạc hiện ra trong tâm trí. Và tầt nhiên hình ảnh trở về rạng rỡ nhưng buồn 
lãng đãng nhất theo bài hát vẫn là hình ảnh cô gái người Ý năm xưa! 

Thanh Trang 

Nam Cali - Đầu mùa Thu 2008    





 



 



V� bài hátV� bài hátV� bài hátV� bài hát        "M�t Bu$n Hà N6i""M�t Bu$n Hà N6i""M�t Bu$n Hà N6i""M�t Bu$n Hà N6i"        

Bài "Mắt Buồn Hà Nội" tôi viết cách đây cũng kha khá lâu! Khi viết bài này thì tôi nhắm ông Anh Ngọc vì lý 
do giản dị: Ông là người của Hà nội cũ! Nhưng ông Anh Ngọc thì cũng đã nghỉ hát từ lâu về mặt "nghề nghiệp". 
Mà xem ra thì hình như ông ấy cũng không mấy "khoái" cái bài "Mắt Buồn Hà Nội" này! Tôi không đuợc gần 
gụi cho lắm với Hà Nội vì năm lên tám thì đã theo bố mẹ vào Sài Gòn! Kỷ niệm của tôi với Hà Nội là mơ mơ 
màng màng như mọi thứ ký ức của tuổi thơ. Sau đấy lớn lên ở trong Nam thì cái Hà Nội "mơ mơ màng màng" 
trong tôi lại càng thêm huyền ảo sau khi đọc sách của cánh "Tự Lực Văn Đoàn", của Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, 
v.v.. Cộng thêm bài hát bất hủ "Hướng Về Hà Nội" của Hoàng Dương!  

Năm 1987, khi chưa rời khỏi nước, tôi có dịp về thăm lại Hà Nội. Những cái tôi thấy đã không còn ăn nhập, 
không còn "mắc mớ gì", nói theo kiểu dân gian ở Nam Bộ, với những ấn tượng tôi có về Hà Nội! Những ai có 
tình cảm gắn bó với một địa danh, thành phố, làng thôn nào đấy trên đất nước mình sẽ để ý là bao giờ cái tình 
cảm ấy cũng đuợc "chốt" lại ở một khoảnh khắc nhất định nào đấy trong kỷ niệm của riêng mình!  

Cái "duyên" của mỗi con người đối với một vùng đất nước, đối với một tỉnh lẻ hay một thành phố nào đấy thì 
cũng gần như cái "duyên" đối với một con người. Có những nơi chốn mình gần gụi thường xuyên thì mình lại 
không mấy thích. Có những nơi mình thích nhưng chỉ ghé qua trong đôi ngày, ít tháng, thì mình lại thấy "hợp" 
với mình hơn và cứ muốn ở lại đấy lâu dài. Có điều là cuộc sống nói chung ít khi để cho mình đuợc chọn lựa 
theo sở thích riêng. Bởi thế những hình ảnh cũ kỹ về Hà Nội trong tôi, những ấn tượng theo dạng "mơ mơ màng 
màng" mà tôi có về Hà Nội như đã nêu ở trên thì kể như là vĩnh viễn không còn! Vậy thì cũng như đối với một 
con người, nếu "kiếp này ta không có đuợc cơ duyên để gần gụi, thôi thì hẹn nhau kiếp sau vậy!" 

Trong bài hát có câu: "Môi em nồng hơi ấm, sưởi lại tình tôi cho mối duyên sau" thì chắc chắn không nói về 
một người bên phái nữ. Chữ "em" ở đấy thì cũng chả khác gì chữ "em" trong câu « Mơ thấy "em" một ngày 
sang Thu .. » như trong bài hát "Giấc Mơ Hồi Hương" của một người Hà Nội di cư vào Nam sau năm 54 là cố 
nhạc sĩ Vũ Thành! (Trong bài hát đó, ông Vũ Thành đã cNn thận gói chữ "em" trong dấu ngoặc kép!)  

Thanh Trang 



 



Đôi dòng v�Đôi dòng v�Đôi dòng v�Đôi dòng v�        “V9n th4 Xuân cho em”“V9n th4 Xuân cho em”“V9n th4 Xuân cho em”“V9n th4 Xuân cho em”    

Xem qua tựa đề bài hát thì người nghe thể nào cũng dễ có ý nghĩ :”Lại một bài hát cho tuổi trẻ, mùa Xuân” ! 
Nhưng tại sao mùa Xuân lại cứ phải đi dôi với tuổi trẻ nhỉ ? Phải chăng vì đầu đuôi cũng chỉ vì hai chữ “thanh 
xuân” đã có tự lâu đời ?  Người Pháp họ nào có thành ngữ “Âge de Printemps”, và dân Anh họ cũng nào có 
những chữ như “Springtime age” ? Ấy là tại dân Trung Hoa với dân mình, vì chữ nghĩa mà “kẹt cứng” với cái 
vụ ấy thôi ! 
Bởi nếu tuổi “thanh xuân” còn có nghĩa là tuổi của vụng dại, ngờ nghệch dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho 
về sau thì ai khác không biết chứ còn riêng tôi mà nếu có thể đi tắt, bỏ qua cái tuổi “thanh xuân” với những cái 
nông nổi vụng dại như vừa kể thì thà cho đi thẳng luôn đến tuổi .. trung niên cho tương đối khôn ngoan hơn một 
chút –tuy không có gì đảm vảo là qua đến tuổi trung niên thì con người ta khôn ngoan chín chắn hơn-  thì tôi 
vui vẻ chọn giải pháp “đi thẳng” đến tuổi trung niên ! Có điều là ngẫm lại thì cũng thấy không xong ! Không 
ngây ngô vụng dại thì lấy đâu kinh nghiệm để mà “khôn ra”, tuy vẫn không hiếm người kinh mấy thì kinh, 
nghiệm mấy thì  nghiệm nhưng “khôn ra” thì mãi vẫn không chịu “khôn ra” ! Và lại còn các chuyện hành chánh 
hành chiếc nữa chi ? Ba bốn chục tuổi thì ai cho mình ghi danh đi học Tiểu Học ? Bởi vậy mà hay dở gì đấy thì 
cũng cứ phải qua cái “tuổi thanh xuân” cái đã rồi thì ra sao đó về sau sẽ tính ! 

Nhưng có điều chắc chắn  ở đây là “Vần thơ xuân cho em” không chỉ dành cho tuổi thanh xuân ! Bởi nếu vậy 
thì tôi đã chẳng mở đầu bài hát với câu “Rồi mùa Xuân đến sông ra biển rộng với trăng” ! 
Sao lại có chuyện “sông ra biển..” như thế này nhỉ ? 
Giản dị : Xuân đến thì từ thượng nguồn, băng giá đã bắt đầu tan. Nước sông ngòi dâng lên và trôi ra biển. Và từ 
nghìn xưa đến nay thì sông với biển, tuy hai nhưng coi vậy mà vẫn là một. “Nước sông ra biển, lại mưa về 
nguồn”; dân gian họ nói thế ! Và đấy cũng là ý nghĩa của tình vợ chồng khi có sự hòa nhập hai dòng đời lại với 
nhau ! 
Nhưng sao lại còn kéo theo cái vụ “trăng” ? Cũng giản dị nốt : gặp mùa trăng thì nước đi đến đâu, trăng “theo” 
đến đó.  Trăng theo sông ra tuốt ngòai biển khơi  Và đấy lại là cái ý “như hình với bóng” trong nghĩa vợ chồng ! 

Mà vợ chồng thì người ta không còn yêu nhau cái kiểu như đôi trẻ còn son rỗi của tuổi ‘thanh xuân”. Họ còn 
phải lo chuyện công ăn việc làm hàng ngày. Còn chuyện “cơm cháo gạo tiền”. Còn chuyện con với cháu; v.v.. 
và v.v.. Cái gọi là “tình yêu” của thuở ban đầu bấy giờ đã “chuyển mục” thành cái “nghĩa vợ chồng”!  
Thế thì một năm bốn mùa, đôi bên đều đầu tắt mặt tối không vì chyện này thì cũng việc kia. Nhưng khi Xuân 
đến ngòai trời thì trông ra ngòai sân thấy cây cỏ đâm chồi nNy lộc, gì mà chả có lúc người ta trầm ngâm tư lự , 
nhớ đến những “mùa Xuân xưa” tưởng chừng như đã xa lắc xa lơ trong đời, gì mà chả nhớ đến chử “Tình” của 
hai vợ chồng thuở mới “yêu” nhau ?  

Vậy thì vào  một lúc nào đấy trong ngày, gì mà chả có lúc ông chồng nói với bà vợ :”Em ( hoặc “Bà nó” ) ạ ! 
Xuân đang đến ngòai trời kia kìa ! Em ( “Bà nó” ) hãy tạm gác bỏ mọi chuyện qua một bên để nhân ngày Xuân 
đang đến ngòai giời kia, ta cùng nhau đi “dạo phố mùa Xuân một chuyến nên chăng ?” “   
Và nếu gặp người vợ hiền chuộng thực tế rồi thỏ thẻ trả lời :” Ừ, phải đấy ! Tiện thể thì em cũng ghé qua chợ 
mua con mực nan để về xào với bầu ”  thì cánh đàn ông từ trung đến “Đại Niên” chúng ta cũng đừng có vì thề 
mà đâm ra sầu muộn vớ vNn !  

Thanh Trang 
Nam Cali. đầu mùa Xuân 2009  



 



V� ca khúc “CV� ca khúc “CV� ca khúc “CV� ca khúc “Chi�u Đônghi�u Đônghi�u Đônghi�u Đông    Nh2Nh2Nh2Nh2””””    

Đây là bài hát duy nhất trong số những bài tôi viết từ xưa đến giờ mà quá trình hoàn tất kéo dài không duới 
40 năm !  

Khoảng năm 1958, năm tôi 16, lần đầu tiên lên Dalat vào đầu mùa Đông. So với cái lạnh bây giờ ở xứ này 
thì cái “lạnh” ngày đó vào dịp cuối Thu đầu Đông thực ra chả có thấm tháp gì, thế nhưng đối với một cậu thanh 
niên lớn lên ở Sàigòn thì như thế đã là rét mướt lắm rồi ! Vậy thì lần đó, một buổi chiều tôi  ngồi trong xe chạy 
ngang một dọan đuờng đèo, một bên là một cánh rừng già, một bên là thung lũng sâu nhấp nhô trải rộng mãi ra 
tận những ngọn núi xa, xanh thẫm trong cảnh trời chiều hoàng hôn. Và trên không thì có vài cánh chim bay thật 
chậm rải về phía mặt trời đang lặn. Lúc ấy tôi có cảm tưởng như đã thấy cảnh tượng này nhiều lần ở một nơi 
nào đấy. Mãi một lúc sau, tâm trí vẫn còn giữ nguyên cái ấn tượng ấy thì tôi mới sực nhớ ra là mình chả có 
“thấy” nó ở đâu khác hơn là trong câu Thơ của Xuân Diệu đã có lần đọc: “Mây theo chim về dãy núi xa xanh, 
từng đàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ.. ” Mấy hôm sau nữa thì một buổi tự dưng trong đấu nNy ra cái câu “Chiều 
xa khuất nằng chim bay về ngàn ..” Đi theo câu ấy thì có ngay câu nhạc như người nghe bây giờ có thể nghe ở 
ngay đầu bài “Chiều Đông nhớ”. Nhưng rồi đến đấy thì tịt ngòi, chả có ý gì khác ! Phần nhạc thì cũng ngưng ở 
đấy luôn ! Ngày ấy tôi nghĩ là nếu như hoàn tất đuợc một bài hát mở đầu bằng cái ý đó thì tôi sẽ viết về một 
buổi chiều Đông. Ít lâu sau thì một ngày đẹp giời lại tình cờ đuợc nghe bài “Chiều Đông” của Phạm Duy, phổ 
Thơ của Cung Trầm Tưởng. “Chiều Đông tuyết lũng âm u.., bâng khuâng chiều tới tiếp Thu trời buồn ..” ! Nghe 
rất Thơ, thế nhưng lại có tuyết ở mãi đâu bên trời Tây chứ không phải cái cảnh chiều Đông của tôi !  

Thế rồi năm tháng trôi qua, cái duyên cái nợ của tôi với Dalat thế nào mà rồi lại một ngày , sau cái kỷ niệm 
cũ kỹ ấy, năm 26 tuổi tôi nhập ngũ và lên Dalat giảng dạy ở một quân trường. Thì ấy là cái thời điểm của bài 
“Tình khúc mùa Đông”, nảy sinh từ kỷ niệm với người sau đấy tôi lấy làm vợ. Nhưng cái câu “Chiều xa khuất 
nắng chim bay về ngàn..” thì đâu vẫn nguyên đấy, không cục cựa gì cả !  

Sau “Tình khúc mùa Đông” một thời gian rất ngắn thì lại là những năm tháng dài của những mùa Đông  ở 
xứ người với tuyết và băng giá  thứ thiệt chứ không còn chỉ là cái lạnh “hiền lành” của những ngày Đông ở 
Dalat; tuy cứ mỗi lần nói đến “mùa Đông” là tôi liên tưởng đến những mùa Đông khi xưa ở Dalat chứ còn 
những mùa Đông ở xứ người thì chả có ảnh hưởng gì đến tôi, cho dù tuyết rơi trông có “đẹp” đến mấy !  Rồi 
một ngày thì những diễn biến ngoài đời-thực cứ thế mà từ từ, tuần tự diễn ra khiến cho từng chữ từng câu trở 
thành những “phó bản” của cảnh đời thực, tình người thực ..  

Thuở nay khi viết bài hát thì bao giờ, đối với tôi, phần nhạc cũng đuợc xây dựng trước trên một cái ý chủ 
đề, rồi phần lời sau đó “bám” vào đấy mà hình thành. Riêng bài “Chiều Đông” thì cuộc đời thực dẫn lối cho 
những lời hát, rồi nét nhạc cứ thế mà tuần tự mon men theo !  

 
Thanh Trang 
Nam Cali, mùa Đông 04-05       

 



 

 

 



V� bài “MV� bài “MV� bài “MV� bài “Màu Xanh Ban Chi�uàu Xanh Ban Chi�uàu Xanh Ban Chi�uàu Xanh Ban Chi�u””””    
Âm nhạc phương Tây có mấy thể điệu lấy tên của thời điểm trong ngày: "Serenade", "Nocturne" chẳng hạn. 
  
"Serenade" là nhạc theo phong cách đặc biệt lãng mạn: buổi chiều tà, mặt trời vừa lặn, trăng vừa lên, một chàng 
lãng tử si tình đem đàn đến đứng dưới bao-lơn của một nàng thục nữ mà hát lời tỏ tình. Câu mở đầu nơi bài hát 
"Một Buổi Chiều Mơ" của Trần Hoàn khi xưa đã diễn tả đúng cái khung cảnh đó:" Êm đềm ánh trăng lan, màu 
sáng huy hoàng qua lầu nàng .." Ấy là lúc chàng đang đứng dưới "balcon" (tiếng Pháp) nhà người đẹp mà bắt 
đầu lên giây đàn! 

Nhưng đến khuya rồi thì người đẹp đã đi ngủ mất đất, chàng nghệ sĩ thay vì "tỏ tình" thì chỉ còn có nước ôm 
đàn về nhà mà "tự tình". Âm hưởng của một thứ "Tự Tình Khúc" nơi thể điệu "Nocturne" tương đối rõ nét là vì 
thế! (tỷ dụ như bài rất nổi tiếng "Nocturne en Mi bemol majeur" của Chopin). Nếu âm hưởng của các bản 
Serenades la dìu dặt, réo rắt thì âm hưởng nơi thể điệu "Nocturne" thường là "sầu lắng" (theo nghĩa 
"profound"), thanh thoát, trầm mặc.  
  
Mà cái thời người ta viết ca khúc theo thể Serenade thì tuy gọi là "lãng mạn", trữ tình, thế nhưng ý nhạc không 
tầm thường ở cái mục chỉ là chuyện tình duyên đôi lứa (Xét cho cùng thì "Nhạc Tiền Chiến" mang rất rõ phong 
cách của thể Serenade và Nocturne khi xưa ở phương Tây) 

Hai bài nổi tiếng nhất từ xưa đến giờ, viết theo thể Serenade: "Serenade de Schubert" và bài "Serenata" của 
Enrico Tosselli, người Ý Hình như cho đến bây giờ chưa có bài nào theo thể điệu này mà vượt qua được hai cái 
bài bất hủ ấy! Mà của đáng tội khi hai ông nhạc sĩ viết hai bản nhạc đó thì nào có phải là họ viết ca khúc. Hai 
ông chỉ viết nhạc, dùng "ngôn ngữ" của nhạc để nói lên thứ tình cảm mà nghe qua là thấy ngay vai trò của 
không gian, của thiên nhiên nhiều hơn là con người. 

Thanh Trang 





 



V� bài “NV� bài “NV� bài “NV� bài “Nói V2i Mùa Thuói V2i Mùa Thuói V2i Mùa Thuói V2i Mùa Thu””””    
 
Dalat 1969, trong những ngày chờ xuất ngoại. Một hôm đọc tạp chí "Văn" thấy có bài Thơ "Nói với mùa Thu" 
của Kim Tuấn (tác giả những bài Thơ trước đó được Nguyễn Hiền phổ nhạc, như bài "Anh cho em mùa Xuân") 
Thơ Kim Tuấn thì thường rất là dịu dàng và dung dị, đầy chất thiên nhiên ở trong đó. Đọc bài thơ, tôi tưởng 
chừng như có nét nhạc nằm mai phục sẵn. Tôi phổ nhạc cho bài Thơ, tuy có sửa đổi , sắp xếp lại khoảng 50% so 
với nguyên tác để giai điệu được thoải mái, không bị lời thơ gò ép.  Làm xong thì vừa lúc khăn gói lên đường đi 
Mỹ. Cất nó vào "hồ sơ văn nghệ cá nhân" ròng rã hơn 30 năm ! Suốt thời gian đó tác giả bài hát còn mải lo đeo 
đuổi việc học hành, rồi về tiếp tục công việc giảng dạy ở Dalat, rồi sau đó là đối phó với cuộc sống đã hoàn toàn 
bị đảo lộn từ tháng Tư năm 75 ! 
 
Thanh Trang 
 
 



 



V� “BV� “BV� “BV� “Bài tình ca trong đêmài tình ca trong đêmài tình ca trong đêmài tình ca trong đêm””””    
Trong một ngày thì người ta có đuợc bao nhiêu tiếng đồng hồ để nhớ chuyện này chuyện kia ? Tùy ! Tùy tình 
hình, nếp sinh họat riêng tư nơi mỗi con người. Đề tài để mà nhớ thì cũng thiên hình vạn trạng. Người nhớ 
chuyện này, kẻ nhớ chuyện kia. Kẻ nhớ nhiều, người nhớ ít. Người nhớ qua loa rồi quên, kẻ thì nhớ dai dẳng ! 
Tất nhiên là trước sau gì thì cũng còn tùy cái để mà nhớ ! 

Riêng về mặt tình yêu thì cứ tổng quát mà xét, lúc còn trẻ người ta nhớ nhau hầu như là hai-mươi-bốn-trên-hai-
mươi-bốn, tức là cái nhớ nó kéo dài luôn cả vào trong giấc mơ, khi ngủ. Kết quả nếu may ra mà mỹ mãn, tức là 
người ta lấy nhau làm vợ làm chồng thì cũng chả cần gì phải nhớ nhung cho nhiều so với  trước đấy là bởi đã có 
nhau rồi. Nhưng nếu cũng chẳng may mà do hòan cảnh, chẳng hạn như công ăn việc làm, mà người ta phải tạm 
xa nhau định kỳ thì có khi người ta cũng lại nhớ nhau chả khác gì thuở còn trẻ. Trừ khi do tính chất của công 
việc làm hàng ngày mà người ta phải đầu tắt mặt tối, chả còn chỗ nào trong tâm trí để mà nhớ với nhung. Thế 
rồi khi chiều đến, sau một ngày làm việc vất vả, chạy ngược chạy xuôi, bấy giờ người ta mới lại bắt đầu nhớ 
đến chuyện nọ chuyện kia. Nhớ chuyện trong ngày. Nhớ chuyện hôm qua hôm kia. Nhớ chuyện năm trước. 
chuyện mười, hai mươi năm trước, chuyện vui, chuyện buồn. Người nhớ chuyện công danh đại sự, kẻ nhớ 
chuyện gia đình, bạn bè, bằng hữu. Người nhớ quê nhớ làng, kẻ nhớ … Ôi ! Kể làm sao cho hết ? 

Chỉ biết là chiều chiều đến thì hình như người ta có khuynh hướng để cho trí nhớ làm việc nhiều hơn là buổi 
sáng hoặc buổi trưa trong ngày. Riêng buổi trưa thì ấy là nói về vùng đô thị, chứ còn ở nhà quê vào giấc trưa 
vắng vẻ, lại có tiếng gà gáy xa xa ngòai bờ tre với tí gió đong đưa thì lại khác.  

“Bài tình ca trong đêm” nói về một người nhớ nhung một người. Chả có ai phụ bạc hay hờ hững với ai, thế 
nhưng không có nhau hòai hòai chỉ vì “hòan cảnh” ! Tạm gọi cái lý do nó là như thế ! 

Thanh Trang 

Nam Cali., tháng 05, 2007 



 
 



Bài vBài vBài vBài vi)t v� ca khúc "Mu6n Màng"i)t v� ca khúc "Mu6n Màng"i)t v� ca khúc "Mu6n Màng"i)t v� ca khúc "Mu6n Màng"        

Hai chữ “sớm, muộn” đi đôi với số phận con người chả khác gì bốn chữ “sinh, bệnh, lão, tử”. Bởi ở đâu, thời 
nào thì mỗi con người cũng đều sống trong một khoảng không gian nhất định cũng như một khoảng thời gian 
nhất đinh. Trong đời sống hàng ngày thì chữ “sớm” có hai hệ quả, thường khi thì có lợi nhưng lắm khi cũng bất 
lợi. Riêng đối với chữ “muộn” thì thường khi là bất lợi, còn thoảng hoặc lắm thì mới có lợi. Có lợi là chẳng hạn 
như một người ra sân bay muộn màng, máy bay đã bay đi mất đất, phải chịu cái bất lợi trước mắt là lo đăng ký 
chuyến bay cũng như giờ bay khác, phải chịu trả tiền phụ trôi hoặc có khi phải mua lại vé khác, rồi nếu đi là 
nhắm cho kịp một công ăn việc làm gì đấy hoặc lo về cho kịp trứơc khi một thân nhân nhắm mắt lìa đời, v.v…, 
thì khoảng vài tiếng sau lại được tin là chuyến bay mình đi hụt đó chẳng may đã rơi xuống biển. ( Hai chữ 
“phúc, họa” thì xưa nay, như ta vẫn biết, là cặp bài trùng ) !  

Muộn màng nhưng “có lợi” là chẳng hạn như một chàng yêu một nàng nhưng cứ tính lui tính tới, cân nhắc đi 
cân nhắc lại, kết cuộc là người đẹp điên tiết lên, đi lấy người khác, để rồi vài năm sau thì chàng mới biết ra rằng 
trong đới sống lứa đôi - dù là với người khác- thì nàng chả có tác phong của một hiền thê hay hiền mẫu một tí 
nào ! (Tất nhiên có người vẫn có thể lý luận rằng nếu lấy chàng thì nàng đã ra một “con người khác’ ! Có thể là 
như vậy ! ) 

Có bao nhiêu thứ muộn màng trên cõi đời này ? Vô tận ! Hệ quả của chúng ra sao thì cũng là vô tận nốt !  

Người viết bài hát ở đây chỉ nhắm vào một số muộn màng trong đời mỗi con người “bình thường” trong chừng 
mực như sau: 

Ta có một người cha, một người mẹ. Khi còn trẻ trung, ta còn lo liệu cho thân mình, gia đình riêng của mình, 
bước đuờng công danh của mình, v.v.., rồi tự nhủ :”Ba Mẹ mình thì dù sao cũng còn trẻ ( tức là chỉ hơn mình 
chừng hai mươi hoặc ba mươi tuổi ), đến chừng nào cuộc sống của mình đã “ổn định” rồi, Bố Mẹ cũng già yếu 
thêm rồi thì mình lo thăm nom Bố Mẹ cũng chả muộn gì.”. Chỉ phiền có mỗi điều là càng sống ta càng thấy là 
khó mà có một thời điểm nhất định nào trong đời mà cuộc sống của mình –cả về mặt vật chất lẫn tinh thần lại 
có thể được coi như thực sự “ổn định” ! Và trong khoảng thời gian chờ cho có đuợc ngày “tươi sáng” đó thì 
hoặc Bố hoặc Mẹ của mình –hoặc cả hai- đều đã lìa đời. Đối với một người con hiếu thảo thì cái đau trong sự 
muộn màng đó nó theo đuổi mình đến suốt đời. 

Hoặc cũng lại về mặt tình cảm: Một chàng yêu một nàng khi tuổi còn Xuân. Nàng thì dài cổ chờ cho chàng chịu 
“nói ra một tiếng dứt khóat để cho người ta còn tính”, nhưng chàng thì –cũng chả khác gì trong ví dụ nêu ở trên- 
có suy nghĩ là “Chuyện đâu còn đó; hai bên đều gắn bó với nhau; để chờ đấy cho mình lấy xong cái bằng Đại 
Học hay có công ăn việc làm ổn định cái đã, rồi bấy giờ có vợ có con thì mới đảm bảo đời sống vật chất cho vợ 
con đuợc, (bởi đời sống vật chất mà không ổn thì đời sống tinh thần trong gia đạo cũng èo uột lắm !) “ ; v.v. và 
v.v..  

Suy nghĩ kiểu đó thì xem ra cũng có lý lắm; thế nhưng “con gái người ta có thì” ! Trong lúc chàng còn “cân 
nhắc cho chắc” thì vì một lẽ này hay lẽ nọ -tạm gác ra ngoài giả thuyết là nàng gặp người “có lý hơn”- thì nàng 
đành bỏ chàng để đi lấy người khác cho đuợc việc ! Nếu chàng coi mối tình đó là quan trong thì tất nhiên cái 
đau nó cũng gậm nhấm khá bền bỉ trong đời. Còn nếu như chàng chép miệng :”Tưởng sao chứ còn con người 
không biết nghĩa thủy chung như thế thì tiếc mà làm chi cho bận tâm”, … thì sự thể lại khác ! 

Vì dụ cuối cùng, cũng thuộc lĩnh vực tình cảm của con người- : Yêu nhau nhưng hoàn cảnh này , lý do khách 
quan nọ không cho phép hai người yêu nhau có thể ăn đời ở kiếp với nhau. Đến gần cuối đời thì tình cờ -tức là 
“duyên” coi vậy chứ vẫn còn nhưng “nợ” thì còn chờ hạ hồi phân giải- đôi bên gặp lại nhau ! Có ai còn nhớ bài 
Thơ xưa –thuộc lọai “Thơ Mới” của Cụ Phan Khôi ? Đoạn đầu có câu :”Ôi đôi ta tình yêu nhau thì đã nặng, 
nhưng lấy nhau đà không đặng, thôi thì sớm liệu mà buông nhau !” Câu cuối, mười mấy năm sau gặp lại nhau 
nơi đất khách quê người, chuyện trò với nhau đôi câu, đến khi từ giã thì “nhìn nhau con mắt còn có đuôi” ! 



Ôi là lưu luyến và bịn rịn !  

Còn một tình huống nữa, cũng khá phổ biến: Lấy vợ lấy chồng, có con có cái với nhau đầy đàn rồi, đến một lúc 
nào đấy trong đời chợt gặp người “lý tưởng”; ( người Mỹ họ gọi là “Ms Right” hoặc “Mr Right” ). Không muốn 
lôi thôi, thì tốt hơn cả là nên mượn thuật ngữ trong các Truyện Tàu khi hai người tri kỷ gặp nhau muộn 
màng:”Lấy làm một sự gặp nhau quá muộn” ! Bởi gì chứ còn tình yêu theo dạng “chen lấn nhau” thì chỉ có đưa 
đến phiền lụy. Người bên xứ này hoặc bên Anh người ta có lối nói:”In love, three people together become a 
crowd ” – “trong tình yêu mà có đến ba người thì cứ kể như đã trở thành một “đám đông chật chội” rồi”! 

Đều là những chuyện muộn màng cả !  

Bài hát này, cả phần lời lẫn phần nhạc, tác giả đều sọan trên đuờng lái xe đi làm hàng ngày hoặc gặp hôm nghỉ 
việc thì phải đi giải quyết một việc riêng nào đấy ! Cũng là để tránh cho khỏi muộn màng ! 

Thanh Trang 

Nam Cali, mùa Đông 2005 qua 2006 

 


