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CÁI VỐN PHẢI LÀ NHƯ THẾ 
hay 

MỘT BẢN THỂ LUẬN 
BỒNG BỀNH VỀ THƠ 

          — Tặng các thi nhân  
                                và những người  đọc yêu thơ 

 
 
Sóng Đầu Dòng, Tình Ca và Quá Độ là một bộ ba 

ghi những dấu chân lên đường còn giữ được của một hành 
trình thơ mà mục đích tiên khởi là chỉ để tiêu dao, cám cảnh 
và tỏ tình bông lông. Nhưng nay, sáu mươi năm sau, khi 
cuộc chơi sắp tàn, ngoảnh lại và giật mình thấy hành trình 
này lại là một dàn trải tiền định có lớp lang của một xâu 
chuỗi những liên luỵ hệ trọng và phức tạp hơn thế nhiều. 
Nói rõ hơn, đây là một tập hợp ngôn ngữ có tính thống nhất 
cao chứ không phải là một lắp ráp của những con chữ ô hợp 
hay lạ giống với nhau. 

Trong dòng chảy miên viễn của thời gian, một hướng 
đi và một đích tới đã “vô tình” được vạch sẵn và làm nên 
một bản sắc. Nói vô tình vì ta với tư cách một vật tự thân bị 
cuốn chập vào dòng chảy của sinh tồn nên không có một 
khoảng cách cần để tự nhìn ra ta và phản tỉnh; còn ý niệm 
đích giả định trước một lựa chọn tự do nào đó, ở đây là sự 
tự rút ra khỏi vật tự thân và dòng chảy của sinh tồn của cái 
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gọi là vật cho thân, trước để nhận dạng chúng, sau để tìm 
cách tác động lên chúng nhằm thay đổi chúng theo chiều 
hướng thuận thăng cho bản thân ta. 

Như vậy, về mặt biện chứng – từ này được hiểu theo 
một nghĩa nhẹ nhàng chứ không quyết liệt như định nghĩa 
mác xít của nó – làm thơ với tính cách một hành động 
sáng tạo là làm vơi đi sức ì của vật tự thân - ở đây là quán 
tính và kế thừa lịch sử - để tạo dựng cái cho thân như một 
thế đứng riêng biệt và một ý thức mới ngang tầm với yêu 
cầu của thời đại. Ví dụ lục bát sau 1954 là một cố gắng 
vượt khỏi vòng kiềm toả của hai khuôn vàng thước ngọc là 
lục bát tiền chiến và lục bát cổ điển để tạo dựng một lục bát 
khác nhưng không phải là khác lục bát. Thật ra, nó chỉ 
muốn cách tân một truyền thống chứ không nhằm san bằng 
quá khứ. Lựa chọn tinh tế này phù hợp với đức tính cân đối 
hài hoà tự thân của thể lục bát; và lịch sử văn học chỉ cho 
thấy mọi manh nha cách mạng đều chết yểu và bị coi là lạ 
giống với văn học. 

Dưới thôi thúc của một ám ảnh siêu hình mông lung, 
nhận định về tính liên luỵ trước sau của một hành trình thơ 
tự động dẫn đến hai câu hỏi cơ bản: vậy định mệnh là gì và 
ý chí con người có khả năng thay đổi được nó không? 

Nhìn từ phía thế tục, định mệnh là một thứ sơ đồ của 
những tiềm năng và khả hữu mà sự thực hiện tuỳ thuộc vào 
những điều kiện khách quan và chủ quan như hoàn cảnh lịch 
sử, toạ độ và khí hậu của môi trường sống cụ thể, và vào 
chính sự tự do lựa chọn trong bối cảnh ấy của chủ thể 
hành động. Vì liên hệ trực tiếp đến sinh mệnh ta, tự do lựa 
chọn này không thể không gây cho ta một cảm giác âu lo 
khi tự ta đi hình thành sinh lộ của chính ta. 

Cảm giác âu lo là tất yếu vì luôn luôn có một tỷ lệ bất 
trắc trong lòng định mệnh. Mà có bất trắc là có may rủi, tức 
hy vọng nếu không “nhân định thắng thiên” thì ít nhất cũng 
có khả năng xoay chuyển được một phần nào hướng an bài 
của định mệnh. Nếu làm được vậy, theo quan điểm của 
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trường phái tối thiểu, thường chỉ thấy nửa trên của ly rượu 
đầy một nửa và không mấy tin vào khả năng ứng phó trước 
những vấn nạn siêu hình của con người, thì cũng là vẻ vang 
lắm rồi. 

Ta có thể có hơn một lựa chọn để sống. Nhưng những 
lựa chọn khác nhau này nếu xảy ra sẽ nằm chung trong 
khung cảnh của một định mệnh thống soái ở những nét đại 
cương, như nền đá hoa cương bảo đảm tính thống nhất của 
những nét chạm khác nhau của một bức phù điêu. 

Ví dụ định mệnh muốn tôi phải là người thơ, nhưng vì 
một lý do nào đó, chẳng hạn như tôi biết làm thơ sẽ không 
nuôi sống được tôi, nên tôi phải xoay sang viết văn để mưu 
sinh. Nhà văn vì hoàn cảnh này của tôi không phải là một tự 
thân nhà văn mà là một biến tướng của người thơ đáng lẽ tôi 
đã phải là. 

Vì vậy văn tôi viết ra thể nào cũng ít nhiều mang hơi 
hướm thơ, như Mai Thảo là một điển hình đậm nét. Cơ bản, 
tôi là một thi sĩ hụt (poète manqué) viết văn hơn là một 
nhà văn tinh ròng viết văn. Văn của tôi thực sự chỉ là một 
sản phẩm khiên cưỡng, nặn lầm, sự thoái hoá (ngôn ngữ) 
của tình cảm hối tiếc khôn nguôi là, tôi đã không được sống 
trọn vẹn cái thiên chức thơ của tôi. Vì vậy nếu có điều kiện, 
tôi sẽ không ngần ngại bỏ viết văn để về làm thơ, như một 
số nhà văn miễn cưỡng đã làm lúc về già khi tâm hồn họ 
không còn phải bận bịu với miếng cơm manh áo nữa. 

Duy tâm mà xét, tuổi càng cao càng cảm thấy rõ hơn 
mỗi bài thơ tinh ròng (thơ của thơ) là sự sinh sau đẻ muộn 
của một tiền kiếp chưa tên, đa đoan với lịch sử, rồi đau đớn 
lâm bồn trong âm u lâm râm của vô thức. Từ hút thẳm của 
một khuyết sử câm nhoà và nhức nhối cô đơn, thơ chòi lên 
trong lao xao ánh sáng văn minh và làm nên một thế ngữ ưu 
việt.  

Là một hoá kiếp của uyên ngữ vô thanh, thơ hàn gắn 
vết thương toang hoác của con vượn mẹ thái cổ, thăng hoa 
tiếng kêu sinh lý và trấn an cuồng âm nhân loại. Thơ phối 
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điệu tâm hồn trong khi nhạc, hoá thân muôn điệu của nó, 
hoà âm vũ trụ. Với Carl Sandburg: “Thơ như một hồi vang 
mời một bóng hình nhảy múa với” (Poetry is like an echo 
asking a shadow to dance.) 

Bài thơ từ lúc đến tay người đọc bắt đầu một định 
mệnh mới : nó sống đời sống một tặng phẩm. Sự chuyển 
nhượng chủ quyền diễn ra êm ái, thanh tao, thầm kín và vị 
kỷ. Từ là vật sở hữu của người thơ gửi tặng ta là người đọc, 
bài thơ dần dà chiếm ngự hồn ta, ở lại với ta, rồi thuộc về ta 
và hoá thành một châu báu trang điểm hồn ta. Sự đổi ngôi 
này là một động tác đồng hoá nhuần nhuyễn và mầu nhiệm 
bởi vì đức tính tự thân của thơ nói riêng, và của nghệ thuật 
nói chung, là hoá giải sự mâu thuẫn giữa cái chung và cái 
riêng, phối kết chúng thành một cộng sinh hài hoà và giàu 
hương sắc. Nói cách khác, vẻ đẹp nghệ thuật giải trừ sự 
xung đột ý hệ, nó cứu rỗi loài người. Trong Thế chiến thứ 
hai, viên tư lệnh Đức Quốc Xã tại Paris đã từ chối thi hành 
lệnh phá huỷ những công trình kiến trúc vô giá nơi đây của 
cấp trên trước khi rút quân dưới quyền mình. 

Có một quá trình sinh học biến lượng thành phẩm 
tương tự trong thơ. Hiểu như một bài thơ bất hủ là một thế 
mẫu (mère porteuse) đẻ hộ đứa con bất tử của ta. Có nó và 
qua nó như một hoá thành thánh thích của tâm huyết người 
thơ, ta thoả nguyện được giấc mơ bất tử của ta vốn là một 
động vật muốn làm một thần linh. Điều này xét theo lý trí 
không chỉ viển vông mà còn phi lý. Nhưng nghĩ cho cùng, 
người là gì nếu không phải là một con vật phi lý biết mình 
phi lý. 

Vì vậy rất là người và toát ngời sự sống người cái phi 
lý của giấc mơ bất tử của mỗi ta. Loại trừ giấc mơ này là 
cưa cụt chính sự sống, phẫu giảm ta thành một nửa người. 
Mà, như lịch sử nhân loại chỉ cho thấy, một nửa người cũng 
không hơn gì quỷ. Nếu hiểu được vậy thì sẽ thấy sự cần 
thiết của thơ, và các hình thái nghệ thuật khác, trong việc 
tạo dựng cho mình, tức cái cho thân, một đời sống tinh thần 
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viên mãn. Một người vô thần triệt để như Sartre cũng phải 
nhìn nhận :“Giấc mơ bất tử là một ảo tưởng, nhưng vắng nó 
đời ta trở thành vô ý nghĩa.” 

Sở dĩ nghệ thuật thể hiện được giấc mơ bất tử của ta là 
vì nó biết níu giữ và kết tủa dòng sống không ngừng chảy 
thành một ở lại vĩnh viễn, tĩnh động giao thoa, quyện ấm hơi 
đời và hệ trọng cái hệ trọng của “đá vẫn trơ gan cùng tuế 
nguyệt/nước còn cau mặt với tang thương” của Bà Huyện 
Thanh Quan. Người mẫu Mona Lisa đã ra đi cách đây năm 
thế kỷ. Nhưng khi được cây cọ phù phép của Leonardo da 
Vinci hoá thân thành La Joconde, nàng trở nên bất hủ, tức 
không cũ, không phai tàn, với ánh mắt và nụ cười nhân hậu 
soi vang đến thiên thu. Nói chung, chức năng cơ bản của 
nghệ thuật là tạo dựng một mỹ học mang dáng người cho 
lẽ biến thiên muôn vẻ của cõi miên viễn vô thường. Mỹ 
học như vậy cũng là siêu hình học.  Một tuyệt tác phẩm vì 
vậy dù vô thần cũng hoá thiêng, hiểu như thắng được cái 
chết thể lý và hư vô.  

William Faulkner cũng có một nhận định tương tự về 
vai trò của nghệ thuật : “The aim of every artist is to arrest 
motion, which is life, by artificial means and hold it fixed, so 
that a hundred years later, when a stranger looks at it, it 
moves again since it is life — Mục đích của mỗi nghệ sĩ là 
làm ngừng lại sự chuyển động, tức sự sống, bằng những 
phương thuật nhân tạo và giữ nó cố định, để một trăm năm 
sau, khi một kẻ xa lạ chiêm quan nó, nó sẽ chuyển động trở 
lại bởi vì nó là sự sống.” 

Tuổi già, tuổi của nghỉ ngơi nhàn hạ và suy tư chín 
chắn. Tuổi của từ chỗ biết mệnh  trời ngoảnh lại ôn quá khứ 
để chiêm nghiệm đời và hướng về tương lai hỏi chết là gì. 
Chính vì vậy tuổi già là tuổi có nhu cầu trở về với thơ để 
thăm thú, tiêu dao, đón hưởng hương thơm những đoá hoa 
tâm tưởng thơ gửi tặng.  Qua thơ như một bến nghỉ, ta lấy 
lại được an nhiên tự tại và những cảm xúc đầu nguồn ta đã 
đánh mất trong lao xao cuộc sống cơ cầu trước kia. Hơn 
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nữa, qua thơ như một gương chiếu mộng muôn màu, ta còn 
thấy được bóng dáng giấc mơ bất tử của ta. 

Vần đề bản thể thơ và giấc mơ bất tử ủ trong lòng nó 
đại để là như trên. Tuy nhiên, nói như vậy vẫn chưa thấu lý 
(thơ), bởi vì bản chất vấn đề u minh, khó bắt, yêu cầu hơn 
một lý giải tinh tế và một đối đãi có tình để tự mở ra trong 
lúc đang tự khép vào; và, làm thơ, cơ bản, là tìm nghe tiếng 
gọi thầm của một hữu thể xa xăm như tiếng gọi đò trong 
mang mang sương, confusément vaste của một ai đó của 
Trần Tế Xương chẳng hạn. Ai đó chính là hữu thể xa xăm 
ấy, một hữu thể vô hình; đò ấy chính là phận ta đang trôi im 
trên một dòng sông vô thường, liên miên tĩnh động. Nghe ra 
hữu thể ấy gọi ta thì nó đến với ta và dẫn ta vào bờ, thứ bến 
giác ở đó ta hết vong thân. Vậy phải có cái giật mình (siêu 
hình) ghê gớm của thi nhân Trần Tế Xưong thì mới thấy 
tiếng ai gọi đò ấy chính là tiếng ta gọi ta. 

Đã hơn một trường phái hiện tượng luận dựa vào 
những khai phá của ngôn ngữ học hiện đại và lấy tính một 
thể của hiện tượng và bản chất sự vật làm tiền đề để xây 
dựng một lý giải cắn tầm bản thể thơ. Một trường phái khác, 
trường phái cơ cấu luận, chủ trương gạt bỏ những bối cảnh 
xã hội, thời đại và tiểu sử tác giả mà họ coi chỉ là những 
thông tin ngoại vi, không cần thiết, để tập chú vào văn bản, 
và tính liên văn bản, của tác phẩm nhằm tìm ra những quy 
luật chi phối cái cơ cấu nội tại của tác phẩm, xem nó thuộc 
vào một ngữ hệ chung nào chứ không thẩm định giá trị văn 
chương của nó, một công việc họ cho là khó đạt tính chính 
xác của khoa học. Tình hình phê bình văn học hiện đại đại 
để là như vậy. Riêng bản thân người viết dựa vào kinh 
nghiệm sáu mươi năm làm thơ của mình, nhận thấy có một 
liên hệ nhân quả giữa những chữ thơ gieo đầu đời và mùa 
gặt thơ mai sau.  

Gọi liên hệ duy tâm này là nghiệp, được hiểu ở đây 
như một sợi chỉ vô hình xuyên suốt quá trình sáng tác của 
người thơ, nhằm duy trì tính chất nhất quán của quá trình 
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này hơn là chuyên chở một thông điệp luân lý kiểu “ác giả 
ác báo” của chữ nhà Phật. Bởi vì chữ thơ tự nó không thiện 
hay ác mà cơ bản chỉ có chức năng gọi lên sự vật để nó 
đến với ta như nó là, nguyên vẹn, vô cớ, vô tình, vô tư và 
vô nhiễm. Đức tính tự thân của chữ thơ là soi lên cái màu 
vô nhiễm, tiền ý hệ này của sự vật.  

Nghiệp làm nghĩ đến số vì giữa hai bên có một liên hệ 
mật thiết. Nghiệp là một từ Hán Việt thuộc bộ mộc, có 
nghĩa sự tự tạo; còn số là số mệnh, với từ Hán Việt mệnh 
thuộc bộ khẩu, có nghĩa sai khiến, định trước (như trong 
khẩu lệnh). Nghiệp không phải là một tổng số mà là một 
tổng thể gestalt lớn hơn tổng số của những yếu tố cấu 
thành, hiểu ở đây theo nghĩa là một tổng hợp gắn bó hữu cơ 
của những hành động cụ thể hoá số vốn là một hiện hữu mơ 
hồ, khái quát và trừu tượng. Vậy tính bâng quơ của câu nói 
“tôi có số làm thơ” chẳng hạn chỉ thực sự chấm dứt khi câu 
hỏi tiếp theo “vậy bạn làm thơ như thế nào?” được trả lời 
thoả đáng với những dẫn chứng cụ thể từ nghiệp ở đây là 
toàn bộ những tác phẩm của bạn.  Nói cách khác, nghiệp là 
dương bản, còn số là âm bản; nghiệp là số nhận diện cá 
nhân (PIN = personal indentification number) giúp giải mã 
ra số, tức cái mật số ám ta suốt đời.  

Những nhận định trên tạo thêm cơ sở cho việc tìm 
hiểu thơ là gì. Hiển nhiên thơ một phần là một thể loại văn 
chương có vần điệu và niêm luật, có thể khắt khe hay lỏng 
lẻo, kể cả cái tưởng như vô luật của thơ tự do; thật ra cái 
này cũng là một thứ luật cá nhân tự biên, biến đổi theo từng 
yêu cầu của cảm hứng, nhưng vẫn bị chi phối bởi những 
quy tắc chung của tu từ học. Nếu không vậy thì không có 
thơ, hoặc thơ trở thành một thứ văn xuôi dị dạng, ngớ ngẩn. 
Nhưng bài viết không nhắm bàn sâu về kỹ thuật thơ mà chỉ 
muốn chú tâm vào việc tìm hiểu bản thể thơ như một phạm 
trù tinh thần mà người viết muốn xác định, cấu trúc và mật 
độ. 

Thơ lớn khi là sân khấu của cuộc đấu tranh faustian 
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giữa người và quỷ và của một đối thoại biện chứng giữa một 
niềm yêu đời nồng nàn rạng rỡ và nỗi ám ảnh lạnh lẽo âm u 
của cái chết. Thơ như vậy là một nghịch ngữ (oxymoron) vĩ 
đại, thấm thía nói lên nỗi trớ trêu thâm trọng của phận 
người.  Chiều sâu của thơ tỷ lệ thuận với khả năng biểu đạt 
(chủ yếu bằng ẩn dụ) của nó về sự trồi sụt nhiệt độ của cuộc 
giằng co âm ỉ bên trong giữa cái đầu tỉnh ngờ và con tim 
mộng tin. Với một hồn thơ siêu mẫn cảm, tranh chấp này có 
thể trở thành một nội phá đẫm màu bi kịch như Faust của 
Goethe. Và đã có hơn một người thơ điên sảng hay quyên 
sinh vì không chịu nổi cường độ của bi kịch. Trong trường 
hợp cực độ này, thơ hoá thành một ám chướng u mê hay 
một khổ nạn. 

Với tính cách một công cụ nhạy bén của cảm xúc, 
thơ tiếc cái đã qua, nuối cái đang là, đã bắt đầu là quá 
khứ của một mai sau nhớ nhung. Thơ trăn trở một hoài 
niệm triền miên về những mất mát tất yếu và cơ bản gắn 
liền với phận người, như mất một thiên đàng, sự trong 
trắng ngây thơ và hương sắc nguyên trinh của những ý 
tượng có từ buổi sơ ngộ với thế giới sự vật và thuở khai 
sinh của vũ trụ, thuở con người chưa có tội. 

Thời gian thơ, thời gian tĩnh lự; sự lắng đọng của 
dòng sử vô thường vào trong những khoảnh khắc lấp lánh, 
dấu dãn nhịp (point d’orgue) của một thiên thu trầm tưởng. 
Thơ như vậy là chùa chiền, nhà thờ, chỗ ở của một thời 
gian có tình và thuỷ chung, thời gian Mnémosyne, nữ thần 
của trí nhớ và là mẹ đẻ của nàng Thơ. 

Phạm trù thơ gồm hai phần: bản thể và sáng tác; sáng 
tác được hiểu ở đây là sự thực hiện một dự án mỹ học nhằm 
khai triển bản thể thơ thành một hữu thể toàn mãn. Và, 
người viết nhận thấy những luận điểm vừa được trình bày 
về bản thể thơ đã xây dựng được một số tiền đề cho việc tìm 
hiểu sáng tác trong thơ là gì.  

Hướng tiếp cận vấn đề là đối chiếu động thái sáng tác 
trong thơ với động thái sáng tác trong văn (xuôi) để qua đó 
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xác định bản chất của động thái trên. 
Cổ nhân ta nói : nhà văn viết văn, còn người thơ làm 

thơ. Cách gọi này hàm ý một khác biệt căn bản giữa hai 
hình loại văn chương này. Viết văn chủ yếu là một hành 
ngôn nhằm làm cho người đọc nhận và hiểu trọn vẹn hay tối 
đa những điều người viết muốn thông báo, dựa trên một 
thoả ước ngôn ngữ mặc thị, có tính xã hội mà cả hai bên 
hữu quan đều phải tôn trọng. Hai hệ luận được rút ra từ 
nhận định này. 

Trước hết, muốn được hiểu trọn vẹn, văn viết phải 
minh thị và chính xác, nghĩa là từ xử dụng phải như một 
chiếc lồng kính trong suốt qua đó ta có thể nhận được ngay 
từ nghĩa nằm bên trong – mà chỉ có duy nhất một từ nghĩa 
thôi. Thứ nữa, nói đến thoả ước là nói đến sự hiện hữu của 
một quy ước gồm một số điều lệ mà ở đây là những quy tắc 
tu từ, ngữ pháp, văn phạm phổ cập người viết phải tuân 
hành chặt chẽ, như vậy sẽ bị hạn chế rất nhiều về mặt sáng 
tác văn chương với tính cách một nghệ thuật hư cấu. 

Những gò bó trên của xã hội học văn học, tức là mối 
quan hệ giữa người viết và người đọc, mà người viết phải 
gánh chịu sẽ được nới lỏng khi ta chuyển từ viết văn sang 
làm thơ. Làm được hiểu ở đây theo nghĩa tích cực là thay 
đổi một nguyên trạng hay tạo ra một cái gì mới. Như vậy, 
đối với một nhà thơ thời đại, làm thơ không chỉ đơn thuần là 
để làm thơ mà còn để làm nên một trật tự ngôn ngữ mới với 
một phong cách và những con chữ mới nhằm thay thế một 
truyền thống mà nhà thơ thấy không còn đáp ứng được yêu 
cầu của thời đại mới. 

Do có mối liên hệ hữu cơ giữa ngôn ngữ và thời đại 
của nó, việc tìm hiểu diện mạo thời đại mới hiện nay là cần 
thiết cho việc nhận ra diện mạo của ngôn ngữ hiện đại. Nói 
một cách tổng quát, chúng ta đang sống trong một thời đại 
mà diện mạo ở những nét chính đã được làm nên bởi những 
thành tựu vượt bực của một cuộc cách mạng khoa học và kỹ 
thuật chưa từng thấy trong lịch sử. Những bước nhảy vọt đã 
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được thực hiện ở những ngành liên hệ đến đời sống vật chất 
và tinh thần của con người như hoá sinh học, gien học, vật 
lý sinh học, vật lý hạt nhân, computer học, tin học, tâm lý 
học, thần kinh học, môi sinh học, vũ trụ học, và gì nữa. Tất 
cả cộng hưởng thành một tác lực tổng hợp làm thay đổi 
mạnh mẽ cả chiều sâu lẫn chiều rộng nhận thức của con 
người về thế giới sự vật và chính nó. 

Sau sự nở rộ tại Âu Châu của chủ nghĩa nhân văn thời 
Phục Hưng và chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật biện 
chứng thời Khai Sáng (thế kỷ thứ 18), loài người đang sống 
trong một kỷ nguyên được mệnh danh là kỷ nguyên của nền 
Văn Hoá Thứ Ba (Brockman) mà một nét đặc trưng nổi bật  
là sự ngự trị của một chủ nghĩa toàn cầu hoá đang thu hẹp 
không gian nhân loại vào trong phạm vi một ngôi làng ở đó 
người ta sống với nhau trong một liên hệ hàng xóm láng 
giềng gần gũi, thông qua môi giới của một không gian sống 
ảo (cyberspace) và một thế giới ảo (virtual world). 

Một nét đặc trưng khác của nền Văn Hoá Thứ Ba là sự 
xuất hiện của hai mẫu người toàn năng: nhà khoa học kiêm 
tư tưởng và nhà tư tưởng kiêm khoa học. Đây là một liên 
minh của những bộ óc ưu tú đã làm nên diện mạo của nền 
Văn Hoá Thứ Ba bằng những sáng tạo tiền phong của họ. 
Về mặt nghệ thuật – chủ đề của bài viết – với những khám 
phá tuyệt vời của nó về những bí diệu của thế giới sự vật, 
khoa học hiện đại đã cung cấp cho người nghệ sĩ và người 
thơ một kho tàng chất liệu mà nếu được sàng lọc một cách 
sáng tạo thì sẽ giúp hình thành nên một mỹ học mới phong 
phú hơn cho nghệ thuật. 

Về mặt vĩ mô, qua lăng kính chiếu diệu của quang học 
hiện đại, người thơ đang được ngắm vẻ đẹp choáng ngợp 
chưa từng thấy của một vũ trụ đầy bí nhiệm nhưng không 
thiếu chất thơ. Vì vậy cung cách nhìn lên trời của hắn cũng 
thay đổi. Trước kia Lý Bạch chú tâm vào một vầng trăng 
gần và hữu hình :“Cử đầu vọng minh nguyệt / Đê đầu tư cố 
hương”; hay Tản Đà ngông, thách đố một hữu thể viết hoa, 
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nam tính, chung chung, không hình, không sắc : “Bắc thang 
lên hỏi Ông cầm sổ”; bây giờ, dưới tác động của những soi 
rọi mới nhất của vũ trụ học, có một người thơ bị hút hồn bởi 
cái hố thẳm vu viễn ấy và tự hỏi đây là điểm khởi hay điểm 
tận, hay diện mạo vô thuỷ vô chung của hoằng vũ : “Lỗ đen 
dấu hỏi bạc đầu / Vì chưa vẽ được cái màu thiên thu.” Làm 
thơ trong tình huống này là tạo ra một ngôn ngữ trấn an để 
cố định cơn hỗn mang miên man của Lỗ vào trong khuôn 
khổ bài thơ như một thế cân bằng không bền để mai sau, khi 
một người đọc xa lạ ngắm nó, nó sẽ hỗn mang trở lại bởi vì 
nó là sự sống vĩnh hằng. 

Sự hoằng vĩ của vũ trụ gây ra nơi con người vốn là 
một hiện hữu nhỏ bé và mong manh một phức cảm tự ti và 
một nỗi sợ bị đè bẹp. Nỗi sợ này làm nảy sinh ra một ý 
hướng vươn thướng như là mặt đối lập của nó. Vận động 
tâm lý dây chuyền tiếp diễn với sự ra đời từ ý hướng vươn 
thướng của một niềm hy vọng là, ở một tầm cao nào đó, nỗi 
sợ bị đè xuống sẽ vơi đi, loãng ra và tan biến. 

Khi nội dung của nó là một nội dung siêu hình, ý 
hướng vươn thướng từ là một phản ứng sinh học trở thành 
một niềm tin siêu hình, hiểu ở đây như một trạng thái giao 
thoa giữa linh hồn và nhịp đập của vũ trụ. Với một hồn thơ 
mẫn cảm và có niềm tin siêu hình, làm thơ trong trường hợp 
này là làm ra một ngôn ngữ kính vạn hoa, chiếu diệu, siêu 
dẫn, tích vang, qua đó ta nghe ra sự chuyển bậc của tiếng 
kêu u uất phát ra từ nỗi sợ bị đè xuống (bởi hoằng vũ) thành 
một thì thầm lấp lánh thăng siêu, vọng về từ một bỉ ngạn 
nào đó, làm ta giật mình, cái giật mình của Trần Tế Xương 
khi nghe ra tiếng ai gọi đò trong một đêm mang mang 
sương và confusément vaste. Thơ như vậy cũng là một thứ 
lầm rầm thánh vịnh, sự biểu thị âm thanh chung thuỷ và 
diễm lệ của Ngôi Lời im ắng bàng bạc muôn khắp: nó là hoá 
kiếp nào của một uyên ngữ vô thanh. 

Ta hãy tiếp tục đi theo các nhà vũ trụ học lỗi lạc trong 
chuyến viễn thám du vào cõi Vĩnh hằng của họ. Một hiện 



36 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

hữu mới đã được xác nhận là, bên cạnh vũ trụ dương còn có 
vũ trụ âm làm nên bởi một chất liệu gọi là vật chất tối, 
chiếm khoảng 80% không gian vũ trụ. Gọi vật chất này tối 
vì nó không phát ra ánh sáng, nên các phương tiện thám 
không hiện đại như kính viễn vọng vô tuyến, tia X, hồng 
ngoại hay cực tím không phát hiện được nó. Nhưng các máy 
dò đặt trên các trạm không gian đã đo được hiệu ứng của nó 
và thấy nó có thể nhỏ như một hạt li ti hoặc lớn như một 
thiên thể khổng lồ. Sự kiện này chứng tỏ nó hiện hữu trong 
vũ trụ. 

Mà nếu có vật chất tối thì ắt phải có năng lượng tối. 
Năng lượng này đã được xác nhận qua kính quang phổ là 
lực đẩy các thiên thể ngày càng trôi ra xa đối với trái đất; 
và, qua đó các nhà khoa học đã phát hiện là cả vũ trụ trên đà 
dãn nở của nó cũng đang ngày càng trôi xa khỏi Điểm Kỳ 
Dị, tức điểm tụ khởi đầu của vật chất và là điểm xuất phát 
của vụ nổ Big Bang mà âm vang còn xao xuyến nơi tâm tư 
một người thơ sinh ra mười lăm (15) tỉ năm sau : “Ta nghe 
cầu lửa ban sơ / Nổ nghìn vạn kỷ sau chưa nguội tàn.” 

Điều kỳ diệu có tính phép mầu là, nếu không có trọng 
lực khủng khiếp của khối vật chất tối hãm bớt lại, cả vũ trụ 
đã trôi phăng vào hư vô, tức sự cáo chung của chính nó; 
hoặc với sự ra đi không bao giờ trở lại của hằng hà những 
thiên thể, vũ trụ của chúng ta sẽ trở thành một cõi trống 
tuyệt đối. Đây là một giả thuyết khoa học, nhưng cũng là 
một vấn nạn tư tưởng, mang dạng một câu hỏi 
Shakespearean “To be or not to be, that is the question.” 
Phải chăng vũ trụ âm ấy, vật chất tối ấy, năng lượng tối ấy 
chính là những biểu hiện hữu vi của cái Lão Tử cách đây 
2500 năm gọi là Vô Vi? Một câu hỏi mở nhưng đã có một 
số không ít nhà khoa học kiêm tư tưởng và nhà tư tưởng 
kiêm khoa học cho rằng phương Tây đã trở về với phương 
Đông qua nẻo đường của vật lý hiện đại mà họ cho là một 
diệu thuật của Đạo (the Tao of Modern Physics). 

Về mặt vi mô, những bước nhảy vọt đạt được trong 
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vật lý hạt nhân, quang học điện tử và ion, và kỹ thuật nano 
(1 nano = 1 phần tỉ của giây) đã lập nên một thứ giàn phóng 
cho người thơ hiện đại thả hồn vào một thế giới kính vạn 
hoa ở đó những hạt cơ bản dung dăng – thứ vũ điệu của vật 
chất – trên những quỹ đạo giăng đan với nhau như mắc cửi 
và náo nhiệt như một bức tranh của Pollock. Chúng không 
phải là những bóng ma giả tưởng mà là những thực thể cá 
biệt, có một đặc tính riêng làm nên bởi lượng tích điện và 
tốc độ xoay quanh trục của chính mình hay trục của hệ 
thống mà chúng là những bộ phận cấu thành. Điều kỳ diệu 
là, dù chỉ có một trọng lượng rất khiêm tốn, khoảng 9x10-28  
gram khi bất động, chúng vẫn hoàn thành được chức năng 
hòn đá tảng cho toàn thế giới sự vật của chúng ta. Như đã 
nói ở trên, sự không có của những hạt ảo, tức vật chất tối, sẽ 
là cái chết chung của cả vũ trụ của chúng ta. 

Bản liệt kê lập ra tỉ mỉ và thi vị như cái tỉ mỉ thi vị của 
thế giới vi mô. Nào là những hạt meson biến ảo vô chừng, 
khi dương, khi âm, có lúc lại vô tính, tức không tích điện; 
nào là những hạt neutrino quá tài tình, không trọng lượng, 
không điện tích mà vẫn xuyên thủng được thân thể “hai tình 
nhân đang yêu nhau” (pierce the lover and his lass) một 
cách êm ái, không cần gây mê như “những cái máy chém 
không làm đau” (painless guillotines) (những hình ảnh này 
của Thi sĩ John Updike đã được nhà biên khảo văn học Trần 
Văn Nam trích dẫn). 

Mà nếu đã có hạt thì ắt phải có một cái gì đó đối lập 
với nó, như âm đối lập với dương, hay đáp số -2 đối lập 
với đáp số +2 của phương trình X2 = 4.  Giả thuyết này đã 
trở thành hiện thực với sự phát hiện ra antielectron, 
antiproton và antineutron, được gọi chung là phản hạt. Vì 
hạt là vật chất, nên phản hạt được gọi là phản vật chất 
(antimatter), có mặt ở muôn khắp. Hơn nữa, người ta còn 
biết hạt đi đâu, phản hạt theo đó như bóng bám hình; và sự 
cặp kè này không chỉ lúc nào cũng thuận hoà, suông sẻ; nó 
có thể dẫn đến một tương huỷ như cảnh nồi da xáo thịt đã 
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hơn một lần xảy ra trong xã hội loài người. 
Nhưng, như có một phép mầu đã xảy ra ngay tại nền 

tảng của vật chất : tất cả những biểu hiện lung tung của 
những hạt cơ bản đều được phối khiển nhịp nhàng bởi một 
quy luật thống hợp và tối thượng, bảo đảm cho sự sống 
chung hài hoà trong hỗn mang của muôn vật trong hoằng 
vũ. Quy luật này tất yếu và hiển nhiên, bởi vì nếu không 
có nó thì không có tất cả, kể cả nào là bầu trời, nào là trái 
đất, nào là con người với những thần linh và giấc mơ bất 
tử của nó.  

Chủ ý của những miêu tả thi vị hoá trên của người viết 
là muốn nêu bật cái chất thơ tiềm ẩn trong mọi bí diệu của 
vũ trụ. Và, làm thơ là diễm ảo hoá bí diệu này bằng một 
ngôn ngữ tương hợp, ngôn ngữ tia, ngôn ngữ hạt, ngôn ngữ 
lửa, ngôn ngữ “siêu tơ” (superstring); thứ ngôn ngữ thấu 
đáo, thuỷ chung, giàu trí nhớ và giàu ẩn dụ, gọi sự vật mà 
không gọi tên nó, như ngôn ngữ của thi sĩ Vũ Hoàng 
Chương chẳng hạn : 

Cực tử màu chen sắc ngoại hồng 
Ngàn tia sầu nhớ vút hư không 
Băng qua nguyệt trạm về nơi ấy 
Là gã thi nhân đã cháy lòng.  
Hay của một hậu sinh cùng nòi: 
Nhớ này giòn giã tâm tư 
Chữ thi nhân đốt hư vô lửa bùng 
Si ca ta cũng một dòng 
Vần thơ điên ném làm chùng không gian. 
Vũ trụ ăm ắp chất thơ; nó là một lẫm vựa vô tận của 

những mầm mộng vi diệu, hứa hẹn trúng lớn những mùa 
thơ huy hoàng. Làm thơ là kích trưởng mộng thành mùa 
bằng một chất bón có tính dinh dưỡng cao là ngôn ngữ 
thơ.  

Tuy nhiên, để sống sót được trong một thời đại có 
những yêu cầu cao về tri thức và một lối sống bận rộn, dễ 
gây căng não như thời đại siêu kỹ thuật này, người thơ phải 
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tập trung cao độ và thường xuyên vào việc trau giồi kiến 
thức của mình, nên chẳng còn nhiều thời gian và tâm trí để 
đáp ứng những đòi hỏi thường là mãnh liệt của nàng Thơ. 
Câu hỏi đặt ra là lối sống hiện đại này có cho phép thực hiện 
một cộng sinh hài hoà, tốt đời đẹp thơ không? Hay nó sẽ 
dẫn đến một phân xé hồn người thơ ra thành hai mảnh tương 
khắc, mảnh sống cho đời và mảnh sống cho thơ? Dù thế nào 
đi nữa, nguời thơ hôm nay không còn có cái tâm trạng thanh 
thản và trong sáng như người thơ thuở trước. Hắn sống 
trong thế bấp bênh của một kẻ đi dây giữa đời với cái túi 
kiến thức đè nặng lên vai và một cây sào cân bằng làm nên 
bởi một ý chí sinh tồn mạnh, một tâm hồn siêu mẫn cảm và 
một niềm yêu thơ da diết. Nghĩ cho cùng, sống ở đời như 
một người thơ là sống một nghiệp dĩ hay là vì có gien thơ 
của tổ tiên truyền lại. 

Muốn được nhận vào hội quán của nền Văn Hoá Thứ 
Ba, thơ bắt buộc phải đổi mới cả về ngôn ngữ lẫn thế giới 
quan và cung cách thẩm mỹ của nó. Điểm tế nhị là làm sao 
đừng để ham muốn đổi mới và phô trương kiến thức làm 
nhoè tính trong sáng cần có của cảm hứng khi làm thơ. Một 
bài thơ hay giống như một ly rượu đầy, hiểu như sự khai 
triển của nó đã đạt tới mức lý tưởng ở đó có một cân bằng 
tối ưu giữa ngôn ngữ và tư tưởng. Chỉ một chút phụ gia tư 
tưởng thôi, thường do ham muốn phô trương kiến thức gây 
ra, sẽ làm cho bài thơ lộ vẻ cố dụng, ý nặng hơn lời, và như 
vậy không chỉ phá vỡ tính nhất thể phải có của ngôn ngữ tư 
duy và tư tưởng hành ngôn mà còn phá vỡ chính cái trạng 
thái viên mãn vốn là tư chất của bất cứ bài thơ hay nào. 

Mỗi thời đại có một mỹ học riêng của nó. Nếu trước 
kia rượu của người thơ là “bồ đào mỹ tửu” chẳng hạn, nó 
bây giờ là một thứ nước cất từ những trận mưa hạt vũ trụ va 
vào bầu khí quyển của chúng ta; và ly thơ hôm nay không 
còn là “dạ quang bôi” của Vương Hàn nữa, mà là một kết 
tinh của những “ngọc trời lam vân” và “thạch sao vàng 
ửng.” Nói vậy không có nghĩa thơ mới hay hơn thơ cũ – 
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điều này không chỉ vô lý mà còn ngớ ngẩn; thật ra, người 
viết chỉ muốn nói đến sự khác biệt về cung cách thẩm mỹ 
giữa người thơ hôm nay và người thơ thuở trước. Sự khác 
biệt này xuất xứ từ sự thay đổi thế giới quan của mỗi thời 
đại. Dù có tuyệt hảo đến đâu chăng nữa, lục bát Nguyễn Du 
không còn là khuôn vàng thước ngọc cho lục bát hôm nay 
nữa, vì một lý do đơn giản là ngôn cách nôm pha điển cố 
của Đoạn Trường Tân Thanh đã sống xong từ lâu đời sống 
hữu dụng của nó. 

Nay xin được trở về với việc đối chiếu ngôn ngữ thơ 
với ngôn ngữ văn xuôi để qua đó hiểu rõ hơn bản sắc của 
ngôn ngữ thơ. Thật ra, những nhận định về nền Văn Hoá 
Thứ Ba trên đã một phần nào giúp nhận diện ra một số nét 
đặc thù của ngôn ngữ thơ; nhưng đó mới chỉ là một cái nhìn 
tổng quát vào ngôn ngữ thơ như một đại thể chứ không soi 
chiếu vào cái kích thước phân tử của nó là chữ thơ. 

Sở dĩ có sự khác biệt giữa việc viết văn và việc làm 
thơ là vì chúng xử dụng những chất liệu ngôn ngữ không 
giống nhau. Khác với chữ văn xuôi, vốn chỉ là một ký hiệu 
đơn thuần, một ngoại vật đối với nhà văn, chữ thơ vừa là 
phương tiện vừa là cứu cánh của người thơ : thơ khởi sự từ 
chữ và kết thúc với chữ; nó cơ bản là một ngữ sự. Giữa 
chữ thơ và người thơ có một tương quan gắn bó mật thiết, 
thứ liên hệ máu mủ, hiểu như chữ thơ là một bộ phận 
nống ra của tâm và thể người thơ, nó là đứa con đẻ của 
người thơ. 

Mà có một đứa con đẻ nào mà lại không được cha mẹ 
nó chắt chiu âu yếm và tăng dưỡng. Vì vậy không là nói quá 
khi bảo người thơ chân chính là một người thương từ như 
thể thương thân. Châm ngôn này nói lên đức tính tự thân 
của việc làm thơ (và của thơ); và, thiển nghĩ đó là lý căn tại 
sao cổ nhân ta gọi cái ký hiệu bằng đường nét để ghi tiếng 
nói là con chữ, chứ không phải là cái chữ hay chiếc chữ. 
Ngoài là một từ chỉ từng đơn vị một số vật, thường có đặc 
điểm hoạt động hoặc hình thể giống động vật, như con mắt, 
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con dao. . . con trong con chữ còn ngụ ý con cái, tức người 
thuộc thế hệ sau, trong liên hệ với người trực tiếp sinh ra 
mình. Vì vậy, do liên hệ gắn bó hữu cơ giữa chữ thơ và 
người thơ, ta có lý do để gọi chữ thơ là con (chữ) của người 
thơ, tức một sinh thể, trong khi chữ văn xuôi như một ký 
hiệu đơn thuần chỉ là một chất liệu vô sinh.  

Với tính cách con cái, chữ thơ là con mắt platonnien 
qua đó ta đọc được tâm hồn người thơ; vì vậy ta có thể định 
nghĩa bài thơ là một tổng thể của nghìn chữ thơ – con mắt 
lung linh. Chữ thơ là nhà ở của một đời sống lịch đại đầy 
ắp hồi quang và vang âm của một thiên đàng (ngôn ngữ) 
đã mất. Là sự rớt xuống thế tục của con chữ Thần ngôn, 
con chữ ngôi Lời (mot-Verbe), thuở nó chưa bị nhiễm bởi 
những tạp âm ồn ĩ của Tháp Rối Lời Babel; thuở nó chưa 
bị tha hoá bởi một lý trí ưa lý sự, lý giải, phân tách, cắt 
giảm, giam nhốt nó vào trong một chiếc lồng khái niệm 
lãnh cảm; thuở nó còn nằm trong vòng ôm ấm của thế 
giới sự vật, đập nhịp đập của vũ trụ muôn vì sao và tươi 
mát hương sắc cái biểu tượng ban đầu của cảm nhận hồn 
nhiên: thuở thế giới quan của con người còn đậm màu 
khách thể.  

Chữ thơ như vậy là chữ cụ thể, chữ - vật (mot-chose); 
là hiện thân của kinh nghiệm sơ ngộ với trạng thái alogon, 
trạng thái tiền ngôn ngữ, lúc bản thể sự vật (es-sens : từ 
nguyên của essence) chưa bị tư duy trừu tượng hoá thành 
nghĩa đơn thuần, tách rời khỏi bản thể (sens không es), tức 
là một trò chơi chữ với hậu quả chữ bị khuynh đảo bởi 
những ý đồ phi ngôn ngữ tối tăm và những thiên kiến giáo 
điều không lành mạnh. 

Sự tiếp tục đối chiếu việc viết văn với việc làm thơ sẽ 
giúp đào sâu thêm nhận thức về sự khác biệt giữa chữ văn 
xuôi và chữ thơ và qua đó giúp hiểu rõ thêm bản chất của 
chữ thơ. 

Như đã nói ở trên, nguyên tắc hàng đầu của viết văn là 
tôn trọng tính chính xác và minh bạch của từ xử dụng và 
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cách viết. Nguyên tắc này yêu cầu người viết văn phải tuân 
thủ chặt chẽ những quy tắc ngữ nghĩa và ngữ pháp phổ cập, 
nghĩa là phải giữ con chữ ở luỹ thừa một, tức ngang bằng 
với chính nó, nó như thế nào thì phải trình bày như thế ấy, 
không được bóp méo nội dung nghĩa duy nhất của nó. Vì 
vậy ta có thể gọi người viết văn vừa là một người thợ sao 
chữ, vừa là phu trạm đưa tin trong một xã hội được coi 
như một nhà bưu điện khổng lồ. 

Chức năng đưa tin này của việc viết văn quyết định 
bản chất và vai trò của chữ nghĩa trong văn xuôi. Khi nội 
dung nghĩa (cái được biểu đạt) hiện ra thì lập tức  chữ như 
một ký hiệu (cái biểu đạt) tan biến đi, và nhiệm vụ thông tin 
của chữ chấm dứt. Vì vậy tuổi thọ của chữ văn xuôi trong 
tâm trí người đọc rất ngằn ngủi : đọc xong nó thì vứt nó vào 
sọt rác của quên lãng. Bởi vì bản chất nó là không vị, 
không sắc, tức những chất kích thích ham muốn sở hữu 
nơi người đọc, muốn giữ nó lại để làm kỷ niệm và lên men 
cho trí nhớ. Với tính cách một ký hiệu thuần tuý, chữ văn 
xuôi là một hiện hữu trong suốt, giòn rụm, bẹt, khô, vô 
sinh và vô cảm: một cái xác không hồn. 

Tình hình đảo ngược khi tôi làm thơ. Mối quan tâm 
hàng đầu của tôi bây giờ không còn là sự tôn trọng nguyên 
tắc chính xác và minh thị của việc viết văn nữa, mà là sự tạo 
ra một ngôn ngữ mới, phi ước lệ, có khả năng soi thắp và 
nhân lên những kích thước tiềm ẩn của một thế giới sự vật 
câm, nhoà, hỗn mang và vô thường. Công việc này thường 
là một vật lộn cam go, vất vả, thứ lao tâm khổ trí, với những 
cái bóng ma lởn vởn trong đầu, cố làm sao khai triển và kết 
tủa chúng thành những hình tượng thơ thông qua một chất 
liệu ngôn ngữ được làm ra theo yêu cầu của từng hoàn cảnh 
sáng tác cụ thể một. Có thể gọi ngôn ngữ thơ là một thứ 
thể dẻo được nhào nặn theo nhịp cảm hứng của người 
thơ, thứ bột của cái bánh trôi Hồ Xuân Hương “rắn nát 
mặc dầu tay kẻ nặn.”   

Như đã nói ở trên, liên hệ giữa ngôn ngữ và tư tưởng 
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là một liên hệ gắn bó hữu cơ. Nhìn dưới góc độ này, làm thơ 
là làm ra một ngôn ngữ hình tượng giàu tính nhạc để chăm 
dưỡng và phát triển cái ý tưởng vừa mới nhú lên trong đầu 
thành một hạ sinh mẹ tròn con vuông là bài thơ. Nói cách 
khác, ngôn ngữ thơ là sự ra xương nở thịt của bào thai tư 
tưởng trong tiến trình sinh thành ra nó. Ngôn ngữ như 
vậy là ngôn ngữ của mỹ học tư duy mà cũng là nghệ thuật 
tư duy của tư tưởng, vốn là sở trường của thi sĩ với tư 
cách một nghệ sĩ dụng ngôn sành điệu. Và, cũng như 
thạch cao của một bức tượng ngoài đơn thuần là chất liệu 
còn chính là bức tượng, ngôn ngữ của thơ như chỗ ở của 
tư tưởng tư duy (pensée pensante) vừa là một vật tự thân, 
vừa là một vật cho thân. Nó là một thể của hai tính quyện 
đan nhịp nhàng vào nhau, sự cộng sinh hài hoà của 
những màu sắc tương phản : 

Điển chế thơ bằng ngôn ngữ đôi, 
Ý nâu xen lẫn nghĩa hung vàng. 
Như trong xanh hứa của màu mận, 
Nghe vỡ eo sèo trái nẫu đen. 
 
Thơ là nho mà cũng là sim, 
Mỗi chữ buông sang tiếng hạc cầm. 
Như trong vó cất của ngựa bạch, 
Có nhạc chim hồng vỗ cánh cam. 
Giống như một vận hành sinh học, làm thơ là sau khi 

nạp đủ những chất liệu đời ngoài cung cấp cho thì người thơ 
tự rút vào bên trong, như cái hột của quả đào, và bắt đầu 
sống một cuộc sống tự hành. Cách ly này ở tột điểm là một 
đoạn giao quyết liệt, thứ chết tạm, tự đẩy mình vào một nội 
trạng nôn nao, khó ở, có nhiệt độ, nửa tỉnh nửa điên: thứ 
cảm giác lưỡng cực quái đản, quỷ nằm vùng trong thánh, 
làm ra một cưỡng hôn không lành mạnh, đe doạ đến chính 
hạnh phúc làm người của người thơ. Như vậy làm thơ trước 
hết là dốc toàn lực để khai thông cơn ức tắc này của phế 
phủ, nhằm “Xổ tuôn quán ngữ giam cầm / Giọt lưng mắt, 
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chữ của trầm tích quên.” Và, sự ra đời của bài thơ ngoài 
phá vỡ cái tình trạng á ngữ “Thế âm nuốt ngậm phềnh 
diều kịch câm” đang mắc phải, còn mang hương vị của 
một giải phóng hân hoan, một tấn phong mầu nhiệm, 
tiếng khóc oà của một phục sinh chứa chan, thấm thía 
hơn lúc đời chưa có bài thơ. 

Làm thơ thường khởi sự từ một cảm hứng bâng quơ 
dấy lên từ việc bất chợt phát hiện ra tiếng gọi của một hữu 
thể xa xăm nào đó, chẳng hạn như tiếng gọi đò tưởng tượng 
của một ai Trần Tế Xương đã nghe ra qua tiếng kêu khuya 
khoắt của một con ếch bên nhà :“Đêm nghe tiếng ếch bên 
tai / Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò.” 

Trong thế giới sáng tạo của thơ, tiếng ếch Trần Tế 
Xương là một hiện tượng ngẫu nhiên có ích, hiểu như đã tạo 
được cho người thơ một ngẫu hứng tích cực, tức một tia lửa 
tưởng tượng xẹt trong đầu rồi truyền lan khắp cơ thể như 
một phản xạ, khiến cơ thể phải giật mình; mà phải giật mình 
thì mới ngộ được ai-đó-kẻ-khuất-mặt-lạ-quen (hay là karma 
của chính mình?) đang gọi mình với phận mình là con đò 
tưởng tượng ấy đang trôi câm trên một dòng-sông-dòng-đời 
khuya khoắt.  

Tưởng tượng như vậy bát ngát và phong nhiêu; khí 
thơ như vậy tĩnh lự man mác, một dấu dãn nhịp như vô tận; 
và, từ tiếng kêu tưởng tầm thường, nhàm chán, rời rạc, đơn 
lẻ và vô nghĩa của một con ếch vô hình mà gợi nên được cả 
một chuỗi liên luỵ thấm thía giữa những hiện tượng thế gian 
với nhau, phản ánh tính vạn thù nhất thể của muôn vật, thơ 
như vậy là hàm súc và thấu đáo siêu hình. 

Như một cái giật mình của siêu hình, thơ là một thứ 
học thuật phiêu bồng của trí tưởng muốn phục hoạt nguyên 
sắc những tia chớp của buổi kỳ ngộ đầu tiên với thiên chân 
vạn xác, khi tư duy chưa bị khuấy nhiễu bởi một lý trí duy 
nghiệm ưa xén bớt, thu nhỏ sự vật thành một lát cắt, tức là 
xác chết của nó. Trái lại, hướng đích của thơ nói riêng, và 
của nghệ thuật nói chung, là bảo toàn sự sống qua tác phẩm; 
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là cất ủ lửa đời vào trong bài thơ, bản nhạc hay bức tranh để 
mai sau khi một kẻ xa lạ nhìn hay nghe nó, nó sẽ cháy trở 
lại bởi vì nó là lửa của sự sống vĩnh hằng. Và, làm thơ trong 
trường hợp này là làm ra một ngôn ngữ ấm áp, có khả năng 
gìn lửa lâu, ngôn ngữ của một mỹ học mà đối tượng xây 
dựng là cái đẹp như một lý tưởng, đẹp như thơ, mãi mãi rực 
rỡ, hình bóng của cái đẹp đẹp nhất là cái đẹp của sự sống 
vĩnh hằng. 

Ngôn ngữ như vậy là ngôn ngữ của một kỷ niệm 
không bao giờ phai. Một ngôn ngữ nhớ ơn cái đáng được 
nhớ ơn nhất: đó là nữ thần Mnémosyne, cội nguồn của trí 
nhớ và là mẹ đẻ của nàng Thơ. Thơ thuỷ chung là thơ 
được làm ra bởi ngôn ngữ nhớ ơn này. Đây là một đáp lễ 
mận đào qua lại: mình về với Mnémosyne thì nàng cũng đến 
với mình; hay bờ nhớ ơn sông thì sông cũng nhớ ơn bờ : 
“Sông đăng vào tá túc / Thấu đáo một bờ thơ / Chở che lời 
tuất trợ / Nghe sông có gọi bờ.” Ngoài là một biểu lộ tâm 
tình thấu đáo, thơ thuỷ chung còn có khả năng chữa ba căn 
bệnh phổ biến của lối sống cơ cầu hiện đại : bệnh vong ức 
(a-mnesia), bệnh vong ân với Mnémosyne (a-mnemosynia), 
và bệnh vong thân [a-lien-ia hay a-ligamenia, tức cắt sợi dây 
buộc (mình vào chính mình)]. 

Như đã nói ở trên, ngôn ngữ thơ là tiếng gọi sự vật 
hơn là đặt tên cho sự vật. Mà cách gọi hữu hiệu nhất là làm 
cho nó đến với ta bằng cách tự khách thể hoá ta vào nó để 
nghe ra bản thể nó thủ thỉ với ta như thế nào :“Đầu ở trong 
phong, du Thổ Chu / Ngôn từ nhựa sốt vỡ da du / Rễ sâu 
ngầm nghĩ phong tư tưởng / Đảo ngữ từ trong cổ thụ gù.” 
Ngôn ngữ như vậy là ngôn ngữ sự vật; một ngôn ngữ phồn 
thực như cái phồn thực của thế giới sự vật. Một ngôn ngữ 
giải chấp, không ngừng đổi mới chất liệu làm ra mình là con 
chữ. Bằng một trong hai cách: hoặc tạo ra một từ mới cả về 
dạng lẫn nghĩa; hoặc lồng vào từ đã có một sắc thái nghĩa 
mới bằng cách bố trí nó vào trong một ngữ cảnh mới hay 
vào trong khí hậu chung của toàn bài thơ. Mà theo kinh 
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nghiệm sáng tác, ta có thể xây dựng hàng ngàn ngữ cảnh 
khác nhau cho cùng một ý thơ; như vậy khả năng tạo từ của 
người thơ có thể là vô tận. Nhưng dù có khác nhau đến đâu 
chăng nữa, những từ thơ mới làm ra theo yêu cầu của từng 
hoàn cảnh sáng tác đều mang một mẫu số chung: cái tạng 
của tác giả. Hiện tượng này giải thích tính định mệnh của 
ngôn ngữ thơ : từ những chữ thơ gieo đầu đời cho đến mùa 
gặt thơ cuối đời của người thơ có một liên hệ gắn bó nhân 
quả, sợi chỉ lam xuyên suốt, hình bóng của cái gọi là nghiệp. 

Bản chất của ngôn ngữ thơ và việc sáng tác thơ đại để 
là như thế. Làm thơ là làm việc trong một môi trường ngôn 
ngữ biến động và phi ước lệ. Là làm ra con chữ và một dự 
án ngôn ngữ nhằm hình thành ra bài thơ mà cổ ngữ Hy Lạp 
gọi là poieō: làm. Như đã nói ở trên, chữ thơ không phải là 
một ký hiệu mà là đứa con (tinh thần) của người thơ, nên 
làm ra chữ thơ, và làm ra bài thơ, cũng là làm ra chính 
mình như một hữu thể luôn luôn trở thành, tự phủ định 
cái tự thân của mình thành cái cho thân, tức một cái mình 
khác chứ không phải là cái khác mình. Vì vậy làm thơ 
cũng là một hành động làm ra đời mình theo cung cách của 
một quá trình phủ định có tính biện chứng; và, nhìn dưới 
góc độ này, ta có thể áp dụng một câu nói về hữu thể của 
Sartre vào trường hợp người thơ, hiểu như một người có chỉ 
tay làm thơ, sống với thơ và làm ra thơ: “Il est ce qu’il n’est 
pas et n’est pas ce qu’il est — Nó là cái nó không là và 
không là cái nó là.” 

Nay ta hãy xét đến một yếu tố khác không thể thiếu 
được trong việc tìm hiểu trọn vẹn bản chất của thơ: đó là vai 
trò và cách đón nhận của người đọc. 

Bài thơ như một chỉnh thể ngôn ngữ được chọn làm 
đơn vị điển hình để thẩm giá, vì ở đó cô đúc những tố chất 
đặc thù của thơ. 

Đọc thơ, hiểu ở đây theo nghĩa nghiêm túc là thẩm 
thức thơ, là một tiến trình tâm lý tuần tự, khởi từ một tiền 
đề: ta đã yêu thơ trước khi đọc bài thơ này. Bài thơ “thành 
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công” khi thoạt đầu nó gây được cho ta một cảm giác thích 
thú, hiểu như trực quan ta thấy ngôn ngữ của nó “ngộ 
nghĩnh”, đọc lên nghe “xuôi tai”; hình ảnh nó bày ra trông 
“bắt mắt” và tứ của nó “là lạ”, ý của nó “mùi”; tóm lại, ta có 
“cảm tình” ngay với bài thơ.  

Đọc thơ thường bắt đầu với một cái giật mình trước 
vẻ đẹp biểu kiến của bài thơ. Tuy nhiên tư duy của ta ở giai 
đoạn này mới chỉ là nhận thức của trực cảm (intuition 
intellectuelle) mà cũng là trực cảm của nhận thức 
(intelligence intuitionnelle), nên mới chỉ nắm được bề nổi 
của bài thơ, tức bản tóm lược căn cước của nó. Dù sao đây 
cũng là một tình cảm tích cực, phúc khởi của một túc 
duyên sẽ gắn bó ta chặt chẽ hơn nữa với bài thơ. 

Có thích thú thì mới muốn tìm gặp lại để thoả mãn 
đầy đủ hơn sự tò mò mới chơm nở và củng cố cảm tình ban 
đầu của ta với bài thơ. Thời điểm thuận lợi cho cuộc tái ngộ  
là một đêm khuya im ắng chẳng hạn, khi lòng ta có thể trút 
bỏ được những bận bịu vướng víu với thế giới bên ngoài để 
chỉ tập chú vào bài thơ thôi. Như vậy, cũng như làm thơ, 
đọc thơ là một lựa chọn tạm đoạn giao với ngoại giới; và, 
đây là một điều kiện tiên quyết, bên cạnh điều kiện ta phải 
yêu thơ trước khi đọc bài thơ, để cho việc đọc thơ được hiệu 
quả. 

Bước kế tiếp là tìm cách khách thể hoá ta bằng tự đặt 
ta vào trong lòng bài thơ, xướng nó lên để nghe nó muốn 
nói gì với ta, rồi so lại giọng mình theo nhịp trầm bổng của 
nó cho đến lúc đạt được một cảm giác giao thoa khoái trá. 
Đây là một hoà đồng tuyệt diệu, như một hành động ân ái 
lúc cực điểm, khơi thức những con chữ ngủ quên trong chờ 
đợi, và kéo lên từ đáy cùng bài thơ những kho báu ý tình, 
hương vị, màu sắc, âm thanh cho đến nay vẫn còn ẩn giấu. 
Gọi những cái này là duyên ngầm, ngôn dung bên trong, 
linh hồn của bài thơ. Tức cái thần khí hay nhuệ lực có mặt 
cùng một lúc ở khắp nơi, bơm sự sống vào từng bộ phận của 
bài thơ như từ, ngữ, cấu trúc ngôn ngữ, hình tượng, ý tứ, tiết 
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tấu, thanh điệu, phối khiển chúng thành một chuyển động 
toàn thân, đồng bộ, khiến bài thơ duy trì được tính đặc thù 
và tính nhất thể bất khả phân của nó. Hiểu như nếu ta chỉ cắt 
bỏ một vài chữ thôi hay thay đổi cách ngắt câu của nó chẳng 
hạn, bài thơ sẽ không còn là nó nữa và trở thành một dị 
dạng ngôn ngữ.  

Quan hệ giữa bài thơ với ta với tư cách một người đọc 
sành điệu và đồng điệu là một quan hệ mận biếu đi thì đào 
tặng lại. Nói cách khác, nếu ta trân trọng đến với bài thơ 
thì bài thơ cũng trân trọng đến với ta. Nó đến với một 
niềm hy vọng sẽ đạt được cái hướng đích nó hằng ấp ủ là 
chính ta như một người đọc tri kỷ. Cũng như một bản nhạc 
hay chỉ trọn vẹn là nó khi được diễn tấu bởi một diệu thủ, 
bài thơ như một ước muốn được gặp, một nỗi niềm muốn tỏ, 
một trống trải phải lấp, cần đến sự tiếp tay của một người 
đọc ân cần, am tất và điệu nghệ để phát tiết tối đa cái tinh 
hoa tiểm ẩn của nó, để hạnh phúc của nó được vẹn toàn.  

Đọc thơ như vậy thì được gia nhập vào hội quán ưu 
tuyển của những tâm hồn đồng thanh tương ứng, đồng khí 
tương cầu, ở đó người ta đối xử với nhau trong một quan hệ 
mận đào thanh tao, lịch sự và tương kính. Hơn nữa, đọc thơ 
như vậy còn là một hành động bổ trợ có tính sáng tạo, hiểu 
như lồng vào bài thơ một ánh sáng mới và một chiều kích 
mới, tức nhân nó lên hơn chính nó, và như vậy cũng là một 
cảm tạ sâu xa vì nhờ nó ta mới hưởng được một lạc thú tinh 
thần tuyệt diệu, thấm thía, khiến ta thấy đời ý nghĩa hơn và 
hồn ta phong phú hơn lúc ta chưa đọc bài thơ. 

Ân tình của ta đối với bài thơ càng sâu đậm khi tình 
yêu của ta đối với thơ nói chung và bài thơ nói riêng càng 
mặn mà. Gọi yêu bài thơ ở đây là ôm nó vào và giữ nó ở 
lại với lòng ta để nó thuộc vào lòng ta, tức ta thuộc lòng 
nó. Và, gọi một bài thơ là bất hủ khi nó không bao giờ cũ kỹ 
trong lòng ta, tức nó ở lại với ta suốt đời. Mà sự ở lại suốt 
đời này không chỉ của bài thơ với ta mà còn là của ta với 
bài thơ; bởi vì nếu không vậy, ta đã không thuộc lòng nó, 
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tức không thuộc vào lòng nó để nghe nó thổ lộ tâm tình 
sâu kín của nó với ta. Chân lý của nền cộng hoà tình cảm 
trong thơ là như vậy. Và, đọc thơ như vậy là ăn ở thuỷ 
chung với thơ; và thuỷ chung là sự thăng hoa cao quý 
nhất, đầy đủ nhất, chí tình nhất của trí nhớ như một tình 
tự nhân bản. 

Đọc thơ một cách thuỷ chung thì tương xứng với cái 
đức lý tự thân của thơ là ăn ở thuỷ chung với 
Mnémosyne; hiểu như ở đây là mang ngôn ngữ về áp sát 
lòng sự vật để nghe ra nhịp thở chìm của nó (Ta nghe đêm 
ấy tiếng tàu hạ non), thuở bản thể thuần phác của nó 
chưa bị tha hoá thành khái niệm bởi một lý trí bạc tình và 
lãnh cảm; thuở chưa có Tháp Rối Lời Babel và những mê 
cung của ngôn ngữ hư cấu; thuở người chưa mắc chứng 
vong ân với Mnémosyne và hồn nó còn mặn nồng hương 
trời và mùi đất; thuở nhãn quan của nó còn là một cái 
nhìn nhất lãm và liên hợp của thơ, không tách suối khỏi 
rừng, rừng khỏi núi, núi khỏi trời, trời khỏi chim của 
cùng một quang cảnh. Cũng như làm thơ, đọc thơ như vậy 
quả là một rong chơi thâm trọng và thấm thía. 

Sóng Đầu Dòng, Tình Ca và Quá Độ là một bộ ba 
tập hợp những bài thơ làm lúc đầu đời và còn giữ lại được 
của tác giả. Một số không ít những sáng tác này được hình 
thành từ những cảm xúc lô xô và những suy tư hàm hỗn về 
một phận người bị mắc kẹt trong một cuộc chiến trường kỳ 
và khốc liệt, thường xuyên bất trắc, triền miên trăn trở, và 
mông lung một niềm lạc quan và yêu đời làm đối trọng. 
Điều này cần thiết để giữ mình đừng trầm hà vào những tình 
cảm yếm thế hay phẫn tồn vốn lạ giống với dòng thơ chân 
truyền; đừng bị cuốn chập vào cuồng lũ của lịch sử, và để 
còn muốn làm thơ và ăn ở thuỷ chung với mẹ Mnémosyne, 
với nàng Thơ và với chính người thơ của mình là một kẻ 
may mắn được sống sót, nên mến yêu và trân quý cuộc sống 
vô kể.  

Nhưng định mệnh muốn rằng mình mẩy của thơ chân 
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truyền Việt Nam phải hằn những vết roi tra khảo của một 
thời đại cuồng bạo, xa đích và bất nhân. Đến nay, sau ba 
mươi bốn năm đất nước sống trong hoà bình, tình hình văn 
thơ vẫn chưa hết màu ảm đạm. Nếu trước kia, trong thời 
thịnh trị của một nhà nước kiểu stalinist-maoist - một cưỡng 
hôn chính trị quái đản – các nhà văn, nhà thơ đã bị đàn áp 
thẳng tay vì họ nhất quyết không chịu bẻ cong ngòi bút để 
phục vụ một chế độ độc đảng, toàn trị và phi nhân, thì nay 
dù đã có sự nới lỏng phần nào cái vòng kim cô của công an 
văn hoá, do áp lực của thế giới tự do bên ngoài và do chính 
cuộc tranh đấu kiên cường của bản thân họ, những người 
làm văn học trong nước vẫn chưa được hưởng thực sự và 
trọn vẹn những nhân quyền cơ bản như quyền tự do tư 
tưởng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do sáng tác, phổ 
biến tác phẩm, và quyền tự do giao lưu với các đồng nghiệp 
nước ngoài và Việt Nam hải ngoại. 

Thêm vào sự kiện trên, còn phải kể đến tác động tiêu 
cực của lối sống thời thượng xô bồ, bon chen, ham hố, tốc 
dục, máy móc, thực dụng, mưu cầu cận lợi, duy ích và duy 
kỷ. Tất cả cấu kết với nhau và làm cho con người hiện đại 
trở nên chai sắt tình cảm và dị ứng, để khỏi nói là thù ghét, 
với cái đẹp của nghệ thuật nói chung và cái đẹp của thơ nói 
riêng, và như vậy đã cướp đi của thơ một số không ít người 
đọc khả hữu. 

Đứng trước một nghịch cảnh như vậy mà vẫn cứ tiếp 
tục dấn thân vào làm thơ thì quả là điên, e khó chịu đặng 
nếu không vận vào thân cái nghiệp thơ và nếu không có cái 
khí ngông của Đôn Kihôtê. Trên thực tế đã có nhiều người 
thơ bỏ cuộc hoặc vì không chịu nổi những cuộc khủng bố 
tinh thần hay hành hạ thể xác của công an văn hoá, hoặc vì 
bị cụt hứng trước thái độ thờ ơ đến ghê rợn của đám quần 
chúng người đọc có mắt đá và tai thiếc (tin ear). Mà nghĩ 
cho cùng, làm thơ để làm gì khi chung quanh ta là một sa 
mạc vắng bóng người đọc. 

Và, để có được một giá trị nhân sinh đậm đà, thơ 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 51 

không thể không bợn gợn ít nhiều xao xuyến và như vậy 
phải mất đi một phần nào sự trong trắng thuần khiết của nó. 
Thật ra, dù thế nào chăng nữa, thơ cũng chỉ là chiếc bóng 
hắt của lý tưởng Viên ngôn lên trên mặt bằng của một thực 
tại người bị vướng mắc trong một không gian trần thế bụi 
bặm và một thời gian lịch sử ô trọc. Thơ lớn trong giới hạn 
của vướng mắc này và tuỳ theo mức độ biểu cảm của nó, 
tức nội lực của những con chữ do chính người thơ tự tạo ra, 
và khả năng của hắn nghe được tiếng gọi đò trong một đêm 
mang mang sương, confusément vaste của một hữu thể xa 
xăm nào đó của Trần Tế Xương. 

Thơ lớn vì giật mình cái giật mình của siêu hình và vì 
thính lực nhớ nghìn trước và nghe đến nghìn sau của thi sĩ. 
Khổ tạng nó tuỳ thuộc ở cường độ của một cảm giác khó ở 
bên trong, dưới lực đè của chồng chất những tiên thiên, tiền 
nghiệm, quán tính, và của một tiếc nuối nao nao về một 
thiên đàng đã mất. Chính mức độ và tầm vóc của cảm nhận 
về sự mất mát cơ bản và lớn nhất này quyết định hương, 
sắc, nhịp, điệu, chiều sâu và bề rộng của thơ. 

Nhưng dù thế nào chăng nữa, thơ cơ bản vẫn là một 
mái ấm ta nên tìm về để tá túc lúc hồn ta cô đơn và trống 
trải. Nữ thi sĩ khôi nguyên Anh năm 2009 Carol Ann Duffy 
nói : “Poetry is a place we can go to for comfort.” 

Những dòng chữ bồng bềnh trên là trận tung hứng 
bồng bềnh của một trí lự bồng bềnh theo cái bồng bềnh tràn 
bờ của bản thể thơ.  

                                           Minnesota đầu Xuân 2009 
                                          CUNG TRẦM TƯỞNG 
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SOÙNG ÑAÀU DOØNG 
1948 – 1953 

__________________________________________ 
 
 

 
 
 

LỤC BÁT THƯỢNG DU 
hay 
KỶ HÀ HỌC SÁU TÁM  
 
Chim ®i, n¾ng gièi gi¨ng ®åi. 
Ng−êi vÒ b¶n bá chßi ngåi ngãng tr«ng 
Hμng hμng nói nÝu thinh kh«ng, 
S−¬ng hoen mi lòng, mï x«ng ngÊn ®Ìo. 
Lao xao bãng tèi l¨n theo 
NhÊp nh« heo hót, cheo leo tiªu ®iÒu. 
ThuyÒn n»m, bÕn còng xiªu xiªu 
Con s«ng tíi giÊc m¾c triÒu lªn nhanh. 
Hån t«i c¸i ®Üa th©u thanh 
Trßn nguyªn nÐt nh¹c, trung thμnh ý ca. 
§å rª mi fa sol la ... 
NgÉm tõng ©m ®iÖu nghe ra chiÒu buån. 

                                                                — 1948 
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NGUỒN CƠN 
 

§ån thu qu©n, n¾ng gièi chiÒu. 
ThuyÒn l×a bÕn ë víi ®×u hiu kh«ng. 
Vang nói déi s«ng 
Mu«ng van rõng ró 
Cæ sÇu lÝnh thó 
O¸n thï ®Çu s«ng. 
Trêi c¨m phÉn quÊt cê lång, 
BÊc ch× chiÕt thæi mïa ®«ng x¸m vÒ. 
GiËt m×nh tØnh giÊc x−a mª, 
Löa lªn cho bít n·o nÒ nguån c¬n. 
V−în than v·n tròng cung ®ên 
VÉn thuÇn ®¬n mét ®iÖu hên miªn du. 
§ån nμy l−u ®· thiªn thu, 
C¸i sÇu trÊn thñ b−íu u n¸m hån. 

                                 —  ViÖt B¾c 1948 
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HUỲNH HOA EM  
VÀNG RỰC 
 

Anh lμ trai ph−¬ng B¾c 
Cña s«ng NhÞ nói Nïng 
Ch¼ng qu¶n rõng s©u, biÓn réng, nói trïng, 
Anh v« Nam t©m sù 
Nh÷ng nhí chê mong 
Ch−a tho¶ nçi lßng. 
 

Yªu em tha thiÕt 
Tù thuë giã thu sang 
§em thªnh thang 
Cho t×nh x−a giam hÑp 
Trong m·i hËn ph©n kú, 
Cho th−¬ng x−a l©m ly 
Khóc sÇu ca thÕ kû. 
 

Em lμ ng−êi em bÕn n−íc 
Tuæi rùc tr¨ng vμng, 
Lßng ®· v−¬ng mang 
Yªu anh, chê anh, 
T−¬ng t− tù thuë tãc m¬n xanh. 
 

Xø em cöa biÓn 
B¸t ng¸t xanh d−¬ng 
Trêi vïng n−íc mÆn. 
Xø em x¸n l¹n 
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Con s«ng n¾ng h−êng. 
Giã em hån cña ®¹i d−¬ng 
Thæi yªu trong mÆn, thæi th−¬ng trong nång. 
 

Quª  anh ®Êt  tæ, 
Áo n©u nghÌo khæ, 
Cã hoa hång cÈn në bê ao, 
Mai th«n trang n¸o nøc víi xu©n ®μo, 
HÌ th−îc d−îc, thu son hång, huyÕt dô, 
Xoan ngai ng¸i mïa ®«ng vïi giÊc ngñ. 
V−ên h«m nay bõng thøc mét mμu hoa, 
Mμu hoa em vμng rùc, 
H−¬ng hoa em th¬m phøc 
To¶ nøc trêi quª h−¬ng. 
 

ThuyÒn anh vÒ xø viÔn Nam 
Con s«ng l·ng m¹n, chiÒu lam h÷u t×nh. 
¤i! quª h−¬ng dõa xanh 
Víi lóa vμng ®on ®¶. 
Anh ngåi gâ nhÞp v¸n thuyÒn, 
Th−¬ng em lôc tØnh m¾t huyÒn chê anh. 

                                                       —  1949 
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TƯƠNG PHẢN  
 

§ªm chím, ngμy tμn 
Theo tiÕng xe l¨n vÒ viÔn phè. 
Em ¬i! 
S−¬ng r¬i 
Ngoμi song ®ªm h¹ 
¤i! buån phè x¸. 
Hoang l−¬ng vÒ chÕt tha ma 
TiÕng ch©n gâ guèc, ng−êi xa v¾ng ng−êi. 
 

Em cã nghe dån gi· 
B−íc ai vÊt v¶, 
Bãng ai chËp chên, 
Hån ai c« ®¬n 
Say s−a t×m vÒ Êm cóng? 
 

Em cã nghe bi ai 
T×nh ai Êp óng, 
Th−¬ng ai l¹c loμi 
¡n mμy x¸n l¹n mét ngμy mai ? 
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§ªm nay say ®Êt lë 
Em cã nghe r¹n vì 
Ra mu«n m¶nh ly r¬i 
Pha lª chuçi v¹n c−êi? 
 

Bªn ní d¹ thμnh khoe tr¸ng lÖ, 
Tr¬ trÏn giai nh©n ph« lo· thÓ. 
Bªn ni phè v·n lßng ngo¹i «, 
Em cã nghe m¬ hå 
B−íc ai thao thøc 
Gâ nhÞp hÑn hß, 
In dμi ngâ côt 
Bãng ai giang hå? 
 

Bªn ní bªn ni ®ªm l¹nh c¶, 
L¹nh ®ªm mμ ch¼ng l¹nh vu«ng phßng. 
Em ¬i! bªn trong 
Dï chia ly ®«i phót 
§ång mang nhí ®Ìo mong 
Hai linh hån ®an kÝn, 
Bèn m¾t xanh bÞn rÞn, 
Anh ngåi lμm th¬, 
Em ngåi bÊm ®èt con th¬ ra ®êi. 
Bªn ngoμi liÕp ngá s−¬ng r¬i, 
Bªn trong kÝn giã Êm ¬i  lμ t×nh ! 

                                   —  §akao 1950 
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THAI NGHÉN 
 

Da em thai nghÐn tr¸i −¬m xanh 
Xãt vÞ me chua ®Õn ng¸i m×nh. 
Qua ch¨m chót mím gi©m mÇm m¹ 
Chùc rít c¸i g× d−êng thuû tinh. 
 

Tr¸i hót nhùa san cμnh uèn trÜu 
Lay e cã thÓ sÈy nh©n dßn. 
DÉu ©n cÇn dùng c«ng tr×nh ®ì, 
Sî ®æ dËp vïi hån nhó non. 
 

Anh cói h«n tay dμi nân ngãn, 
M¾t hiÒn diÖu Èn ¸nh tμ h«n. 
Anh «m vãc d¸ng em mÒm lôa, 
Giã thæi bay lªn tãc ¶i bång. 
 

Anh giÊu em trong c¸nh tay ng¨n, 
Rμo em c¸ch biÖt mét kh«ng gian. 
Quanh em chØ cã hå ªm lÆng, 
Kh«ng th¸c vμ kh«ng n−íc lò ngμn. 
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M¾t anh ®Ìn b·o th¾p ®ªm th©u. 
Em ¹, ngùc ®©y em gèi ®Çu. 
Vai ®©y tÊm tùa hån nao nóng 
Råi lÆng lÏ chê phót trë ®au. 
 

Cø ngñ ®i em yªn thÊm méng. 
§¾p trªn bông mÑ yÕu vμ thiªng 
T×nh anh che chë lμm mÒn Êm. 
Mang nÆng ®Î ®au «i! ®øc mÑ hiÒn. 
 

Ấm ñ trong em huyÒn diÖu lý 
¢m d−¬ng giao h−ëng, m¸u chan hoμ. 
Nay n»m ngËm rÔ rau liÒn ruét, 
Mai më miÖng chμo tiÕng khãc oa. 
 

Mai nân nμ t−¬i ph¬i ¸nh s¸ng 
Thiªn nhiªn kiÕn tróc mét m« h×nh. 
Mét kú tÝch viÕt lªn da dÎ 
Søc sèng bõng bõng nÐt hiÓn vinh. 

                                                  — 1951 
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§£M THÁNH T¢M 
 

NiÒm tin hån bõng s¸ng 
Trêi giÕng m¾t quang m©y. 
§Êu yªu chõng l−ng vîi 
§· véi ®ong vèc ®Çy. 
 

TuÇn héi vui håi më 
T« th¾m l¹i mïa xu©n. 
§ªm hoa ®¨ng hín hë 
¤i ! thanh khiÕt v« ngÇn 
Lμ ngäc trêi lam v©n 
Vμ th¹ch sao vμng öng. 
 

Tr¨ng xanh ®ªm pha lª 
X−a kia mßn ®Õn ®é 
HÇu nh− quªn hiÖn vÒ 
Cho lßng t«i nøc në. 
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¤i! ®ªm nay rùc rì 
§Ó tr¨ng xanh thiªn ®−êng 
Rãt ngät ¸nh th¬m h−¬ng 
Xuèng hån t«i cßn hoi s÷a, 
Cßn thÌm mª bao lÇn n÷a 
Nh÷ng thóy ngäc thanh cao, 
Nh÷ng kim tuyÕn nhiÖm mÇu 
DÖt thªu võng diÖu ¶nh 
Ch¶y loang s¸ng ®Þa cÇu. 
 

Bao quanh t«i thÇn c¶nh 
Lung linh tõng ¸nh c−êi, 
Tõng giät nh¹c ngêi r¬i 
Át buån than ma quû. 
 

T«i biÕt cßn phiÒn lôy, 
Xin c¸m ¬n ngh×n lÇn 
Nh÷ng tÊm lßng tËn tôy, 
Nh÷ng ý t×nh th©m thóy 
Cho ®Çy tói léc xu©n. 
Tr¨ng sao léng lÉy ngÇn 
S¸ng hån t«i chung thñy. 

                                — 1952 
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THEO NHỊP 
§ƯỜNG VỀ 
 

Ra ®i tõ Phó Thä 
T«i ng−îc n−íc s«ng Thao. 
Mét th«i trêi n¾ng ngä, 
T«i ®μ ®Õn rõng cao. 
 

Nh÷ng dÉy chÌ cã giã ®Õn lao xao 
Song song ch¹y lªn ®åi trßn nóm vó. 
Mét khãm tr¾ng gi−¬ng vμnh vμ më nô 
Còng nghiªng nghiªng ®ãn giã l¶ l¬i c−êi. 
T«i thÊy th¬m c¶ c¸i n¾ng trong trêi 
Mïi l¸ døa, mïi rõng ng©y cá d¹i. 
 

Mét g¸nh b−ím mang mμu vμng ®o¸ c¶i 
Vç lªn ®åi mét vò khóc mª ®iªn. 
Nh¹c, h−¬ng, mμu lμm héi c−íi ®−¬ng nhiªn. 
¤i ! c¸i vÎ kh«ng t« mμ diªm dóa. 
 

Th«n Vò UyÓn gÇn t«i vμi mÉu lóa, 
Nh÷ng m¸i nhμ, nh÷ng ngän ®á xoan t©y 
HiÒn b»ng nhau trong mét ®¹i sum vÇy, 
T×nh ®Êt n−íc cã thuyÒn th©n bÕn b¹n. 
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Chßm l¸ tróc chao m×nh «m xãm v¹n. 
VÒ häp lμng trªn b·i c¸t ven s«ng 
Nh÷ng con cß, con sÕu, nh÷ng con n«ng : 
Em viÔn b¶n, anh rõng ch©u suèi phñ. 
 

Khi nói lín theo trêi choμng ¸o ngñ, 
T«i dõng ch©n ë qu¸n l¸ ven ®−êng. 
Nghe m«ng lung giã lÐn bÐn h¬i s−¬ng, 
T«i ngÈng mÆt : l¸ cau ®· vÉy hÑn. 
 

Dμn thiªn lý còng th«i ng©y hÕt thÑn, 
Ng¶ chμo t«i hoa víi l¸ rung rinh. 
ThÊy yªu yªu t«i h¸t khóc t©m t×nh 
¤i ! c¸i cuéc l−¬ng duyªn sao toμn diÖn. 
 

Anh Hμ Néi vÒ th¨m em cè huyÖn, 
Ng−êi em hiÒn chμm ¸o v¶i Tuyªn Quang. 
Lam non cao, xanh lòng thÊp ®Ìo ngang 
Pha mèi ®îi lßng em mμu v¹n cæ. 
 

Mai thiªu n¾ng hay trêi d«ng b·o ®æ, 
Mai anh vÒ nh− m¸u trë vÒ tim, 
D©ng lªn em, ng−êi xãm tróc ®åi sim, 
T×nh phè thÞ th−¬ng nói rõng trän nghÜa. 
 

Ch©n hμi x¶o, vai ba l«, ®Çu mò l¸, 
T«i lªn ®−êng ®Õn khæ sím h«m sau. 
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Nh÷ng hoa ®»m, nh÷ng l¸ th¾m chen nhau 
Lay rèi rÝt tiÔn ®−a ng−êi xø ngo¹i. 
 

V©ng, xin høa råi ®©y ngμy trë l¹i, 
Khi tr¨ng vμng võa ®ñ ®Ó liªn hoan, 
T«i sÏ vÒ «m lÊy c¶ rõng ngoan, 
Xa thÌm kh¸t míi gÇn mong tho¶ m·n. 
 

§i l¸t n÷a, giã r× rμo ve v·n 
Khãm tre luång phót bçng rÐo vi vu. 
Con oanh vμng th¸nh thãt víi lÝu lo 
Cø chμi hãt tai t«i nguêi dÔ tÝnh. 
 

Thμnh Yªn B¸i hiÖn bõng lªn lÊp l¸nh 
Cuèi ®−êng chong ®uèc ngãng mét sum vÇy. 
Chèn ng· ba ®«i n−íc chÝnh lμ ®©y 
Dßng héi tô ngh×n n¨m mμ ch¼ng c¹n. 
 

Anh ph−¬ng b¾c vÒ th¨m em t¶ ng¹n, 
Con s«ng Hång, con s«ng Ch¶y giao nhau. 
T«i ®ª mª chøng kiÕn víi hμng lau 
Héi t×nh Êy cña ®«i dßng dôc väng. 
 

Em s«ng Ch¶y reo ®iªn niÒm xóc ®éng, 
Thô cuång si cña th¸c mÑ ghÒnh cha, 
M¸u Yªn B×nh, m¸u Chî Ngäc trμo pha 
Cho chan chøa dßng th−¬ng yªu lÞch sö. 
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Trai ngo¹i ¶i vèn ngμn n¨m l·ng tö, 
Anh s«ng Hång s¹m c¸t ®á phï sa, 

¦¬m s−¬ng nguån, −íp tuyÕt nói ph−¬ng xa, 
Mang Yªn B¸i, Lμo Cai vÒ cöa vÞnh. 
 
Ng©y ngÊt giã, ®Ønh trêi quang n¾ng thÞnh. 
D¹ bån chån t«i ngã b¾c nh×n nam, 
T−ëng th©u vμo b»ng mét c¸i «m tham 
D©u b·i tr−íc víi cån sau xãm lÎ. 
 

Víi líp líp th«ng xanh viÒn lèi kÎ, 
Xa non chμm con r¾n khãi ®ang lªn; 
Víi ngay ®©y chßm l¸ d−íi hoa trªn, 
Lau b«ng tr¾ng víi m×nh t«i cßn l¹i. 
 

¤i ! ®Êt n−íc, chèn ngμn n¨m së t¹i 
Cña dßng ®êi thuÇn hËu nÐt hån nhiªn. 
Nay t«i vÒ kÕt nèi l¹i l−¬ng duyªn, 
Nghe b−íc b−íc niÒm x−a bõng lèi cá. 
 

Vui ®Õn rén vμ ch©n ph−¬ng d¹ ngá 
Yªu hoa ®μo, hoa dã, mÕn hoa cau. 
Tr−êng thiªn nμy mét ngh×n nô hång trao 
Tim xö n÷ cho t×nh ta th¾m m·i. 

                                      — Việt Bắc 1948 
                                 Aix-en-Provence 1953 
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TÌNH CA 
1954 – 1965 

  ____________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
MICHÈLE   
BÀI RU NGHÌN LÀNH 
 

Bao quanh t«i ®êi ªm nh− Êm ñ, 
MËt ®ªm th−¬ng võa ngät ®ñ tuÇn tr¨ng. 
Lªn vai t«i thiÕp thiÕp ¸nh hoa ®¨ng 
MichÌl’ m¸, MichÌl’ m«i th¾p méng. 
 

MichÌl’ tãc vμng bu«ng hê suèi ®éng, 
Hiu hiu ®«i nÐt khÐp MichÌl’ mi. 
Khuya n©ng niu t«i im nh− v« tri 
N»m nghe ngu«i ng¬i l¬i MichÌl’ yÕu. 
 

MichÌl’ m¾t hå mïa thu hÐ chiÕu 
§en ®ªm th−¬ng t«i thõa biÕt biÕc xanh. 
MichÌle m¬, t«i chong bãng n¨m canh, 
§em t©m th©n t×nh t«i d©ng MichÌl’ giÊc. 
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Löa thÊu ®¸o khi ©n t×nh nèi bÊc, 
T«i cßn ®i cÇu viÖn ¸nh tr¨ng yªn, 
Xin lung linh thóy ngäc gãp thÇn tiªn 
NhËp ®oμn víi s¸ng hån t«i hé tèng. 
 

MichÌle hìi! yªu cho hiÒn cuéc sèng. 
Anh ®©y khi méng em s¾p em phai mμu 
S½n sμng soi ®uèc th¾p ngh×n ng«i sao 
To¶ phÊn chÊn, d¾t d×u em phiªu léng. 
 

H¶i ®¨ng ¸nh hån anh ®ªm to¶ réng, 
Gäi vÒ anh khi biÓn ®éng lay m¬, 
Gäi vÒ anh khi du h¹m quªn bê, 
Anh ph¸i ®Õn tr«ng em lêi nång mÆn. 
 

C©u ®»m th¾m sÏ «m em ra khái phiÒn lËn ®Ën, 
VÒ nhÞp nhμng mét ãng ¶ ®ung ®−a 
Cã l¸ th«ng xanh ®an vâng lμ xiªm dõa 
Ru t×nh ¸i ®«i ta vμo thÇn tho¹i. 

                                                      — Nice 1954 
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MÙA THU 
PARIS 
 

Mïa thu Paris, 
Trêi buèt ra ®i, 
HÑn em qu¸n nhá, 
R−ng r−ng r−îu ®á trμn ly. 
 

Mïa thu ®ªm m−a, 
Phè cò hÌ x−a, 
C«ng tr−êng l¸ ®æ, 
Ngãng em kiªn khæ phót giê. 
 

Mïa thu ©m thÇm, 
Bªn v−ên Lôc X©m, 
Ngåi quen ghÕ ®¸, 
Kh«ng em buèt gi¸ tõ t©m. 
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Mïa thu n¬i ®©u 
Ng−êi em m¾t n©u, 
Tãc vμng sîi nhá. 
Mong em chÝn ®á tr¸i sÇu. 
 

Mïa thu Paris 
Trμn d©ng ®«i mi 
Ng−êi em g¸c trä 
Sang anh gãt nhá thÇm th×. 
 

Mïa thu kh«ng lêi, 
Son nh¹t ®«i m«i, 
Em buån trë l¹i, 
Hên quªn, hèi c¶i cuéc ®êi. 
 

Mïa thu mïa thu ... 
M©y trêi ©m u. 
Yªu em ®é l−îng, 
Trong em t©m t−ëng giam tï. 
Mïa thu ... trêi ¬i ... t×nh thu ... 

                      — 1954 
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CHƯA BAO GIỜ  
BUỒN THẾ 
 

Lªn xe tiÔn em ®i 
Ch−a bao giê buån thÕ 
Trêi mïa ®«ng Paris 
S−ít m−ít lμm chia ly. 
 

TiÔn em vÒ xø mÑ, 
Anh nãi b»ng tiÕng h«n 
Kh«ng cßn g× l©u h¬n 
Mét tr¨m ngμy xa c¸ch. 
 

Ga Lyon ®Ìn vμng, 
TuyÕt r¬i cuång mªnh mang. 
CÇm tay em muèn khãc, 
Nãi chi còng muén mμng. 
 

H«n nhau phót nμy råi chia tay tøc kh¾c. 
Khãc ®i em, khãc ®i em 
§Ó luån qua tãc rèi 
Nh÷ng v× sao rông −ít vai mÒm. 



72 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Khãc ®i em, khãc ®i em, 
Hìi ng−êi yªu Xãm Häc 
§Ó s−¬ng thÊm bê ®ªm 
§−êng anh ®i ngïi ngËm lÖ nång em. 
 

¤i ! ®ªm nay 
Ch−a bao giê buån thÕ 
Trêi mïa ®«ng Paris 
RÐt c¾t ngh×n ph©n ly. 
 

Tμu em ®i tuyÕt phñ, 
Toa em l¹ lÉm ®Çy, 
Lμm sao em yªn thÊm 
Cho Êm méng ®ªm nay 
Vμ xu«i ngon trªn trèng tr¶i ®−êng dμi. 
 

Trêi em ®i cã sao? 
M×nh anh ®ªm ë l¹i 
Trêi mïa ®«ng Paris 
§ªm th−êng hiÕm hoi sao, 
Trêi mïa ®«ng sinh ly 
Ch−a bao giê buån thÕ. 

                            —  1954 
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KHOÁC KÍN 
 

Mïa ®«ng tuyÕt xø hoang vu, 
B©ng khu©ng chiÒu tíi tiÕp thu trêi buån. 
Nhí ngμy tμu còng ®i lu«n, 
Ga th«n tr¬ nçi b¨ng nguån hÐo hon. 
§−êng xu«i nhÞp s¾t bon bon, 
Tμu nh− d−íi tØnh nói cßn väng ©m. 
S©n ga m¸i giät ©m thÇm 
M¸u ®i cã nhí håi t©m ®ªm nμo? 
M×nh t«i víi phè non cao; 
Víi cån tuyÕt tÞnh buèt vμo thÞt da; 
Víi m©y xuyªn nhît ¸nh tμ; 
Víi ®Ìn sím hÑn còng lμ tÞch liªu. 
T«i vÒ b−íc b−íc ®¨m chiªu, 
T©m t− kho¸c kÝn sî chiÒu l¹nh thªm. 

                          —  Les Houches 1954 
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VỀ §ÂY 
 

VÒ ®©y t«i l¹i gÆp t«i 
Lang thang lèi cò, tr−íc ®åi sau n−¬ng. 
Ng« ®ång l¶ ngän thuÇn l−¬ng, 
Trêi cao kh«ng ®Ønh, mÕn th−¬ng kh«ng bê. 
Cè tri khãm h¹nh b©y giê 
VÉn mμu thiªn thuë kho¸c chê xãm x−a. 
VÉn hanh vμng n¾ng to¶ võa, 
S¸o mõng “d¹” víi oanh “th−a” nçi niÒm. 
Tïng bÌ trÇm, ho¹ mi kim, 
Khoan thai giã cëi phong niªm rò buån. 
Bê nghiªng, n¾ng dèc, ®−êng thu«n. 
ThiÕt tha tiÕng cò nghe luån kh«ng trung. 
Ch©n vui lèi rén kh«n cïng, 
GÇn xa ®êi më vßng cung th©u vμo. 
Ch©n ph−¬ng lßng thÊy nao nao 
Víi mu«n th−¬ng mÕn lªn cao h«n trêi. 

                              —  Aix-en-Provence 1954 
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KIẾP SAU 
 

Bï em mét th¸ng trêi gÇn, 
§¬m hoa kÕt méng còng ngÇn Êy th«i. 
Bï em gãp nói chung ®åi, 
Thiªu n−¬ng ®èt l¸ còng råi hoang s¬. 
Bï em phÊt phíi buåm th¬, 
VÉn e giã trë ng−îc bê s«ng th−¬ng. 
Bï em mét th¸ng thiªn ®−êng, 
Mμ x−a tiÕng gäi nghe d−êng thiªn thu. 
Non s«ng bãng mÑ sÇu u 
Mßn tr«ng ng−ìng cöa, chiÒu lu m¸i ®Çu. 
Th«i em xanh m¾t bå c©u, 
Vμng t¬ sîi nhá xin hÇu kiÕp sau. 

                                                —  1956 
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KIẾP SAU NỮA 
 

Bï em mét th¸ng t×nh gÇn, 
Tr¨ng thªu gèi méng còng ngÇn Êy th«i. 
Bï em g¸c v¾t (1) l−ng trêi, 
Sao ch©m ngh×n nÕn s¸ng råi b¬ v¬. 
Bï em n¾n nãt ®μn th¬, 
VÉn tay rèi chØ lóc giê xa nhau. 
Bï em mét th¸ng trêi mau 
Vμ ng«i sao cuèi rít sau ®Þa cÇu. 
Th«i Diane diÔm kiÒu ¢u, 
MÉu h×nh yÓu ®iÖu xin hÇu kiÕp sau. 

                                                 — 1957 
__________________________________________________________ 

(1)  Mansarde : gác sát nóc một cao ốc tại Paris. 
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VỀ 
MỘT THÀNH PHỐ    
TH¢N Y£U 
 

ChiÒu loang ®en, trêi sÇm nh− ®ªm tèi. 
Kh«ng sao h«m trî tá ¸nh ®Ìn rung, 
Kh«ng l©n c−  chia chót löa thÑn thïng. 
Tμn thu l¹nh, c©y rõng hoang trót l¸. 
 

ChiÒu ao ®en soi gï l−ng m¸i r¹, 
C« hån nμo vÊt v¶ ngñ ngåi nghiªng? 
ChÊn song tre còng nÆng vÎ g«ng xiÒng, 
¤i ! b−ng bÝt gÇn xa ®êi lÈn quÈn. 
 

Kh«ng bu«ng neo – chiÒu nay ®en sè phËn, 
Víi mui che lμ gi¸ buèt trêi thu, 
Con ghe tim chë nÆng mét lao tï, 
M¬ tho¸ng réng ®æ s©u sÇu bøt røt, 
 

M¬ x¸n l¹n cho chåi non në rùc. 
Nghe giã ®−êng thæi léng l¸ lang thang, 
T«i ra ®i quyÕt liÖt ®Õn phò phμng, 
Kh«ng ngo¸i tiÕc bãng chiÒu ®en c« d·. 
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V× t©m t− cßn say h−¬ng míi l¹, 
T«i cßn yªu nªn míi hÑn trë vÒ 
Víi vai chen Êm ¶ qu¸n cμ phª, 
Tr¨m m«i nãi mét v−ên hång tóc nguyÖn. 
 

Víi th¬ thíi cña ®êi lªn sung thiÖm, 
N¾ng phè ph−êng tr¶i lôa nân hång t¬, 
Em thanh t©m tan lÔ sím nhμ thê, 
Ngay qu¸n hÑn gãt thon dμi tho¾t b−íc. 
 

Víi thao thiÕt cña bÌ kim chim t−íc, 
ChuyÖn nh©n t×nh ®¹i lé cã mu«n ch−¬ng. 
Em x−a mª g¸nh xiÕc diÔn qu¶ng tr−êng, 
Nay m¾t thÑn, lßng nh−  e, bì ngì. 
 

V©ng, x−a t«i chon von trêi g¸c trä, 
G· si thÇm cña ®ãn phè chê tin. 
Em v« t− ngon giÊc ngñ ngoan hiÒn, 
T«i lÊn cÊn ch©n ®i, hån ë l¹i. 
 

Nay h¸o høc tõ hót heo hoang d¹i, 
HÑn vui ngμy ®oμn tô cã t«i ®©y. 
Chót th¬ yªu xin gãp héi sum vÇy. 
¤i! phè thÞ rõng hoa m«i th©n ¸i. 
¤i! phè thÞ ®Ønh phån vinh nh©n lo¹i. 

                                      —  Sμi Gßn 1958 
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KH¤NG TUỔI 
 

TËp tμnh b−íc hôt b−íc cao, 
Tim hay sãng s¸nh, lêi mau bån chån. 
C¸i g× h¸o høc trÎ non, 
Tuæi bao n¨m l¹i ¨n trßn th«i n«i. 
Mét c©y nÕn thæi l©u råi, 
Tim ch−a lôi, löa ch−a ngu«i nång nμn. 
M¾t cßn cÇn m¾t Êm ran, 
Tai cßn cÇn dÞu m«i ®μn ru tai. 
B×nh cßn cÇn trî bμn tay 
Rãt ngon rãt ngät men say mÒm lßng. 
Tuæi ng−êi tãc b¹c r¨ng long, 
Tuæi hai ch÷ Êy th¾m dßng thêi gian. 

                                                —  1960 
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NG¤I NHẤT  
 

Hoa xu©n nång, tr¸i xu©n ngon, 
Mïa xu©n c«ng chóa h−¬ng cßn ë ®©y. 
Em ®i hμi biÕc ch©n m©y, 
Sao tua diªm dóa ®ong ®Çy m¾t n©u. 
Da m¬n tãc m−ît ch−a sÇu, 
Giã tung lªn tr¸i tó cÇu cña vua. 
H©n hoan cöa PhËt n« ®ïa, 
§−êng nho nh· còng thªu thïa l¸ ®−a. 
Anh ngåi nghÜ n¾ng råi m−a 
VÏ thªm th¬ thÈn cho võa mÉu em. 
Ngh×n ®êi sau tÊm t¾c khen 
Dung nhan ng«i nhÊt vÉn em trÞ v×. 

                                                — 1965 
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LẨN THẨN   
 

TÆng em mét g· lo xa, 
Vμnh tr¨ng t−¬m tÊt, b×nh hoa bμy bμn. 
Hång ®ång lo·, lý liªn can, 
H−¬ng xui giã ®Õn lay mμn máng x«. 
Thêi gian ®ªm còng m−u m« 
§ung ®−a qu¶ l¾c ®ång hå nh¾c em. 
Án nång mïi s¸ch th©n quen, 
Cuèn th¬ kÑp gi÷a : t×nh thªm mü miÒu. 
Chi li toan tÝnh ®ñ ®iÒu, 
Cßn trêi, cßn ®Êt, cßn kªu t¾c kÌ. 
Cßn tr¨n trë gèi th× nghe 
Bμn tay giã vÐn mμn the ... « k×a! 
Tr¨ng vμng cëi ¸o rÌm khuya, 
Mét ngh×n lÈn thÈn anh ch×a tÆng em. 

                                                —  1965 
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RÂU XANH 
 

§Õn anh th× ®Õn h«m nay, 
Lì mai giã lËt chë ®Çy m−a qua. 
§Õn anh th©n thÓ lôa lμ, 
Dμi ®u«i con m¾t, ng¾n tμ v¸y kiªu. 
§Õn anh l−ng th¾t chiÕt yªu, 
SÓnh t©m ph¸ giíi con diÒu ¸i ©n. 
Gãt ngê rít chÝn ph©n v©n 
§Ó sau mét ho¸ m−êi lÇn ®Õn anh. 
Chê em anh ®Ó r©u xanh, 
Lßng x©y bèn bøc t−êng thμnh giam em. 
Hån anh em th¾p lªn xem 
Ác nh− mét chiÕc lång ®Ìn kÐo qu©n. 
T×nh anh s−¬ng gi¸ ®Çy s©n 
CÇn em m¸i phñ cho th©n Êm nhê. 
ChuyÖn m×nh míi nöa trang th¬ 
Ph¶i hai cïng viÕt bμi th¬ vÑn t×nh. 
Chê em anh ®Ó r©u xanh. 

                                          —  1965 
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Vaø QUAÙ ÑOÄ 
1958 – 1975 

      _______________________________________ 
 
 
 
 
NHỮNG MÁI NHÀ 
NHỮNG VÌ SAO 
 

Khi t«i buån t«i th−êng lªn cao, 
Ngang nh÷ng m¸i nhμ s−¬ng ®ôc, 
Nh÷ng m¸i nhμ chiÒu ®Õn ngã nhau, 
§Ó lμm th¬ vμ th«ng c¶m víi nh÷ng v× sao. 
 

Nh÷ng m¸i nhμ thÇm lÆng 
Häp chî trong kh«ng gian. 
Nh÷ng v× sao héi l¹i v× trêi buån 
Vμ chiÒu sao l¹nh thÕ! 
 

Nh÷ng m¸i nhμ trïng ®iÖp 
Tõng toa nèi tõng toa 
Chë nÆng chiÒu d−¬ng thÕ 
VÒ hoang phÕ ®Ìn khuya 
Nh÷ng v× sao bÕn kiÖt. 
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Nh÷ng m¸i nhμ ngãi vì 
Tr¸n b¨ng nh−ng hμng d©y 
Kh«ng che ®ñ linh hån 
Cho lßng t«i run rÈy 
Nghe lïa giã bªmol, 
Vμ nh÷ng v× sao ¸i ng¹i 
Rung rinh m¾t buån ®Çy. 
 

M¸i ®Çu t«i kh«ng tãc 
ChiÒu nay lμ mét nãc nhμ thê 
Mang linh hån gi¸o chñ 
Th©n xu«i vμ tay ngang 
Lμm mét c©y th¸nh gi¸ 
Mang lªn c¾m ®Êt nh÷ng v× sao. 
Nh÷ng m¸i nhμ, nh÷ng v× sao 
Cïng t«i ba ng«i mét thÕ giíi. 

                                       — 1958 
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MỘT CHUYẾN    
HẢI HÀNH 
 

Ng−êi sau c¬n ®Þa chÊn 
T×m vÒ tr¸i ®Êt hoang. 
NgÈng xem trêi lèc bôi 
T«i quªn lèi thiªn ®μng. 
 

L−íi xanh dï lín m¾t, 

ý nμo tho¸t ®−îc ®©y! 
T«i giong con tμu biÓn 
§i xuyªn ¸ng mÞt mï 
Víi c« ®¬n cê sóy 
Treo cao ®Ønh buån phiÒn. 
 

Tμu ®i kh«ng la bμn, 
¢u lo lμm viÔn kÝnh, 
T«i soi t«i-cïng-th¼m, 
ThÊy ngh×n trïng h− v«. 
 

Võa cÇm l¸i võa xóc than, 
T«i cïng t«i-hμnh-kh¸ch 
Nöa ®ªm ngåi ®èi tho¹i 
B»ng tiÕng lêi lÆng im. 
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Sím mai khi ngñ dËy, 
Muèi nång tr¸i tim c¨ng, 
CÇm tiªu t«i phiªu hèt 
Thæi gäi bÇy h¶i nga. 
 

M©y bay trêi xanh biÕc, 
Trªn l−ng sãng b¹c ngêi 
Th¶nh th¬i tμu rÏ l¸i 
CËp bê ®¶o hoang vu. 
 

N»m ph¬i th©n phiÕn ®¸, 
PhËp phång thë n¾ng m−a, 
S−¬ng trinh lμm d−ìng cèc, 
T«i ho¸ gèc c©y rõng. 
 

Quanh t«i ®êi bÇu b¹n, 
Mó gÊc öng v©y cam, 

èc bå qu©n yÕm th¾m, 
Rïa b«ng v©n hång th¹ch 
Ph¬i huyÕt ph¸ch (1) san h«. 
_______________________ 

(1)  Hổ phách đỏ màu máu 
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KhÝ lang thang v¹n ®¹i, 
Giê nguéi tô lao xao. 
M−a tu«n liÒn thÕ kû, 
§¸ r÷a thμnh phï sa. 
 

M−a xu©n t«i n¶y léc, 
M«i bung ®o¸ anh ®μo, 
ñ −¬m m×nh l¸ nân 
PhÊt nªn lêi th¬ ca. 
 

§Çu t«i non bóp huÖ, 
Uyªn −¬ng hãt gäi ®μn, 
Cá kim thμnh m¸i tãc 

Êm thÞt da th¬m lõng. 
 

Ngh×n sau cßn bËn rén 
MÇm méng cÊy trång t«i 
SÇn sïi da tr¸i ®Êt 
Phæng ph¸p hån thanh miªu (2). 

                                       —  1960 
_________________________________ 

(2)  Mạ xanh. 
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NẤM XANH 
 

Sím nay méng hiÖn nguyªn trinh, 
Trêi cao xanh ng¾t, th¸i b×nh lªn ng«i. 
Qu¶ ®μo chÝn vì lμm ®«i, 
T«i nh©n tiÒn sö n»m ph¬i trÇn truång. 
Nói rõng chμo hái chim mu«ng, 
Giã m¬n man vuèt t«i phång phæi vui. 
Suèi khui c©u chuyÖn m×nh mïi, 
T«i nghiªng tim rá ngät bïi tiÕng ru. 
§Êt trêi më tiÖc giao du, 
§êi sau ®Þa chÊn në dï nÊm xanh. 
Tõ tro c¸t bôi tan tμnh 
Mét vμnh khuyªn hãt phôc sinh linh hån. 
C¶ dμn s¸o trçi vinh t«n 
MÑ Thiªn Nhiªn míi l©m bån nμng Th¬. 
T©m t− t«i gi·i lªn tê 
L¸ t¬ nân n¶y vÇn th¬ ®Çu ®êi. 

                                            —  1961 
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LỘC NON 
 

ChiÒu vÒ ngåi ®Ønh non cao 
Lao xao tõ l¸ d¹t dμo ®Õn tim. 
NgÊt ng©y mïi giã cña chim, 
BiÕc xanh mμu ý cña niÒm l·ng du. 
§i cho hån tho¸t lao tï 
X¸c th©n c¬ cùc, ph¹m trï khæ ®au. 
ChiÒu vÒ c−êi ng¶ nghiªng lau, 
B»ng say sãng – ¸nh sao lao b¹t ngμn. 
Bôi vμng vïi lÊp d−¬ng gian 
D−íi xa ®ang ®æ lÇu tμn hoμng h«n. 
Lªn cao h¸i léc tr−êng tån 
Nghe tõng b−íc mét linh hån th¨ng hoa. 

                                                   —  1962 
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QUÀ BIỂN 
 

Sím nay hËu hÜnh ®êi t«i 
Thªnh thang mét b·i c¸t ngåi th¶nh th¬i. 
N¾ng lªn d¸t ngäc l−ng trêi, 
Giã m©n mª t−ëng tay ng−êi vuèt ve. 
Sãng d©ng cßn ngÊn m«i kÒ 
§ªm h«n b·i nhí, sím vÒ viÔn kh¬i. 
Sím ®i kh¬i réng ý ®êi 
Thªm mªnh m«ng n−íc cho trêi ®Ó ch©n. 
Trêi hiÒn khÐp mét vßng th©n 
Tr«ng cao xa Êy mμ gÇn t©m t−. 
Hån t«i dμo d¹t nh©n tõ, 
S¸o linh phong thæi bÌ ru ®Ò huÒ. 
Muèi nång mÆn vÞ t×nh quª, 
Sãng «m nguyªn gãi biÓn vÒ tÆng t«i. 

                                       — Vòng Tμu 1962 
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MỘT GAM 
CHIỀU HỜI 
 

S−¬ng r¬i thÇm ©m nh¹c 
ChiÒu buån l¹c thanh ©m 
Hoang s¬ vμo khuya tèi 
Linh hån t«i d−¬ng cÇm. 

                   —  §μ L¹t 1959 
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§£M NẰM 
NGHE MƯA MÁI PHỐ 
 

N»m tr«ng ra cöa sæ, 
M¸i dån nhÞp ®ªm m−a, 
Buån hoang ngoμi phè l¹nh 
Vμo lay cöa lßng hê. 
 

N»m tr«ng ra n−íc m¾t 
Trêi gÇn. V¾ng tha ma. 
Tr¨m n¨m gÇy cæ thô 
Khom l−ng mái kiÕp giμ. 
 

N»m tr«ng ra ®¬n chiÕc 
§Ìn vμng mμu ký ninh, 
Giã khuya vÒ lay l¾t, 
Ốm sao mμ rïng m×nh!  
 

M−a gieo vã ngùa chån… 
NghÜ ®êi råi thiu thiu 
Nghe nh− cç xe xiªu 
L¨n trong nghÜa ®Þa hån.   

                         — 1958 
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§ẤT NGHĨA 
MỘT CHIỀU MƯA 
 

Ngåi tr«ng rò tãc m−a r¬i 
Me c«i mét gèc nãi lêi cæ s¬. 
B·i nh¨n nhμu vÕt l¨n x−a 
Mét xe thæ mé giê tr¬ gç gÇy. 
Ngåi tr«ng óp xuèng trÇn m©y, 
Cá xanh bia mé ®· dÇy ngót quªn. 
ChiÒu nhoμ vμo xø kh«ng tªn, 
Thêi gian ho¸ ®¸ chång lªn tuæi ®êi. 
Ngåi tr«ng vót bãng chim d¬i 
Mμ ghª l¹nh c¶ ®Êt trêi th©m s©u. 
S−¬ng kh¨n s«, tÊm phñ ®Çu 
Che hån Èm mèc mèi sÇu ©m d−¬ng. 

                                                  —  1965 



94 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
§£M SINH NHẬT 
 

M−a r¬i. §ªm l¹nh. Sμi Gßn. 
M−a hay trêi khãc ®ªm trßn tuæi t«I ? 
M−a hay trêi còng thÕ th«i! 
§êi nay biÓn l¹nh, mai båi ®Êt hoang. 
Hån tu kÝn xø ®a mang 
Chãng hao t©m thÓ, sím vμng l−îng xu©n. 
NiÒm tin tay tr¾ng c¬ bÇn, 
Cuèi hoμng h«n lÞm bãng thÇn t−îng x−a. 
§ªm nay trêi khãc trêi m−a, 
Giã lïa Èm môc, trêi ®−a thu vÒ. 
Trêi hay thu khãc ñ ª? 
Cæ cao ¸o kÝn ®i vÒ ®−êng t«i. 

                                           —  1961 
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TUỔI THƯỢNG §ÀI 
 

Trêi bÇm. RÐt ®Ëm. ChiÒu th©m. 
Giã lª thª tiÕng phong cÇm Ø  «i. 
Lom khom phè lèi suy ®åi, 
Bãng nhμ thê ®æ, mét t«i qu¶ng tr−êng. 
HÌ dßn gâ b−íc s−¬ng vang, 
Tr¸n va ch¹m vì bøc t−êng hñ x−a. 
§Çu tr¬n lu hÊt ®iÖn thê, 
Suy t− giê s÷ng sê bê h− kh«ng. 
Tõ l©u quªn ®èt ph¸o b«ng, 
Tuæi ba m−¬i phiÕn ®¸ chång lÖch vai. 
Nöa ®eo th¬, nöa thå ®êi 
Mét t©m hån lo¹n hai ng−êi ®ä g¨ng. 
Say ®ßn cßn l¾m hung h¨ng 
KÎng thua døt cuéc, g· n»m träng th−¬ng. 
Sím sau hao hôt lªn ®−êng 
¤m nguyªn c¸i vùc khã l−êng trong ta. 
§ªm vÒ thμnh phè tha ma 
Giíi nghiªm tiÕng sóng tõ xa väng vÒ. 

                                                      — 1965 
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§£M DÀI 
TR£N S¤NG 
 

Trë vÒ kû niÖm xanh rªu, 
Hån t«i du môc c¾m lÒu ®ªm nay. 
R−îu vμ khãi thuèc nång cay, 
§Ìn lung linh ¶nh, buån lay l¾t buån. 
Cuèi s«ng cßn t−ëng nhí nguån, 
Nçi l×a da thÞt giê hån ch−a quªn. 
Th¬ khuya kh¸t nÎo ªm ®Òm 
Cμng thao thøc ý, cμng thªm th¾t lêi. 
Ơ thê l¹nh thÊu mu«n n¬i… 
N»m nghiªng v¸n máng, ngãng trêi, trêi c©m. 
Ngãng nghe ®êi còng lÆng thÇm, 
Riªng nguån c¬n Êy cßn th©m ngÊm hoμi. 
Nçi m×nh khã xÎ lμm hai, 
§ªm kh«ng nh¾m m¾t thÊy dμi c« ®¬n. 

                                                       —  1965 
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CỔ TÍCH 
                        — Nguyệt ẩn Kim Giang tâm tự thủy 

                               ♦ Cụ Huyện Phong Doanh  
                                            CUNG KHẮC ĐÔN 
 
H×nh x−a cßn thÉm trong tim, 
Tói th¬ l·ng sÜ ®i t×m nguån trinh. 
Trêi xanh men sø lôc b×nh, 
Trong v©n biÕc lôc lÉn h×nh bãng say. 
Chim bay k×a! nh÷ng chim bay… 
Chim loan, chim ph−îng lóc nμy ho¸ tiªn. 
Chμng chê chiÒu thÉm vμo nghiªn 
HuyÕt son lμm mùc viÕt thiªn thu t×nh. 
Ngh×n sau lªn th¸c xuèng ghÒnh 
Râi tr«ng chØ thÊy bång bÒnh m©y tr«i. 

                                                 —  1970 
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BÀN TAY 
SÁU NGÓN 
 

HÐo trong tõng nhÞp thë, 
RÔ x¸m tña di c¨n, 
Quay l−ng lïi vÒ mé 
L·o l÷ b−íc nhäc nh»n. 
 

Qu¸ khø dμn tr−íc mÆt, 
Trêi cæ ®é hiÕm quang, 
Xa s©u h¬n b»n bÆt 
Sím Êy ®· khª vμng. 
 

Tãc xanh lÇm che giÊu 
Mét hån giμ thiªn cæ. 
Måm kh«n ngoan cã mÝm 
Khã nuèt ®−îc niÒm chua 
Thèi tõ æ ruét giμ! 
 

M¾t tinh chong ngh×n nÕn 
Soi t×m bÕn th©m uyªn. 
Ngê ®©u trêi ®· chØ 
TËt nguyÒn tõ con tim! 
 

Vμ, ch©n ®i d©y xiÕc, 
Tay dang gi÷ c©n b»ng, 
Bμn tay hån s¸u ngãn 
Tù thuë hån ®Çu thai! 
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Lμm ng−êi «i! vinh dù, 
Th−îng §Õ ®Õn råi ®i, 
B¬ v¬ m×nh ë l¹i 
ThÞt mßn tõng thí nghe 
Thuë chμo ®êi tiÕng khãc 
Buån nh− bÞ c¸n xe. 
 

Sinh ra ®· tróng sè 
Téi t×nh ®Æt vμo n«i. 

¸n nμy c©y thËp ¸c 
Chung th©n v¸c lÖch ng−êi. 
 

Ngμy ®i mua b¸nh vÏ, 
§ªm mang chiÕc bãng vÒ 
ChËp chên chong lªn v¸ch : 
LÕch thÕch xÝch hßn lª 
Ch©n th»ng gï lô khô. 
 

HÐo trong tõng nhÞp thë, 
RÔ x¸m tña th©m c¨n, 
Quay l−ng lïi vÒ mé 
L·o l÷ b−íc tÇn ngÇn. 
 

Bμn tay cong s¸u ngãn 
Gâ cöa bÆt ©m hao. 
Ph¶i tù m×nh kh©u lÊy 
VÕt th−¬ng nøt ë ®Çu.  

                — 1970  
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MÃN  
CUỘC 
 

— 01. Nhôc ThÓ 

GhÐp v¸n cÇu lμm chi! 
Sang nhau tõ lóc Êy 
BÏ bμng ®· b¾c qua. 
 

ChiÒu m−a gi¨ng Èm ®ôc 
KÒ m¸ ¸p l−ng em 
Nghe hån m×nh môc r÷a. 
 

Th× ra anh míi biÕt 
Sau xo¾n xuýt th©n nhau 
Con s©u t×nh téi lçi 
Vμo ®ïn mèi hån sÇu. 
 

GhÐp v¸n môc lμm chi! 
Sang nhau tõ lóc Êy 
NhÞp cÇu ®· gÉy ®«i. 
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— 02. Linh Hån 

Cøu rçi hån lμm chi! 
Tõ khi sÇu trÇn ®o¹ 
§· nhiÔm trïng hoμi nghi. 
 

Trêi d«ng la : CÊm Cöa! 
Th¾p nÕn niÖm t©m kinh 
Sao thÊy m×nh l¹c tiÕng. 
 
Th× ra t«i míi biÕt 
Sau ló lÉn tin d©ng 
H− v« lïa bãng tèi 
Vμo xo¸ lèi thiªn ®−êng. 
 

Hån giê ®i ch©n ®Êt 
LËt ®Ët lèi c« ®¬n. 
Ng· ba phè chËp chên 

¸nh ®Ìn vμng löa ngôc. 
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Sóng xa vang liªn vËn 
Quû hËn rèng ven ®«. 
Bμn tay m−a x« xo¸ 
ChiÕc bãng go¸ m¬ hå 
Lo·ng tan ®ªm thuû ho¹n. 
 

§õng tù lμm kh¸ch s¹n 
Cho ë t¹m ®êi m×nh. 
Ph¶i tù m×nh lμm ngãi 
Lîp kÝn m¸i hån m×nh. 
 

Còng ®õng lμm xe kh¸ch 
Chë hμnh kh¸ch lμ m×nh. 
Ph¶i gi÷ m×nh th−êng trô 
Chç tró m×nh lμ m×nh. 
 

§i lμ ®Ó trë vÒ 
Nång nμn mét ®iÓm hÑn 
NhÊt phiÕn chiÕc linh hån 
Gi÷a b·o bïng d©u biÓn. 

                            —  1971 
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FOR RENT 
 

Sèng lμ mét thø ®i bu«n, 
Mang th©n b¸n vèn, cßn hån cho thuª. 
Mçi ngμy mét giÊc ngñ mª, 
Sím ®i ¶o väng, tèi vÒ huyÔn mang. 
B¸t c¬m miÕng ch¸y khª vμng 
MiÖng chua khã nuèt, ®Þa ®μng khã lªn. 
Tr¨m n¨m tr¨m thø tñi phiÒn, 
VÊn v−¬ng råi còng v« duyªn mét ®êi. 
§ªm n»m nghÜ biÓn thÌm kh¬i 
Mét c¨n hån hÑp vÏ vêi trêi m©y. 
V¸ch lao in bãng v¹c gÇy, 
L¨n tay ë trä chÝnh ngay quª m×nh. 
VËt vê l¹c câi nh©n sinh, 
Bμi th¬ c« phËn lμm kinh gäi hån. 

                                          —  1971 
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MÌNH VẪN LÀ MÌNH 
 

Gi÷a chiÒu ®Õn vμ ngμy ®i 
Thêi gian kh«ng cßn chç, 
§· hÕt råi xÕ tr−a 
Ru em lêi Êm ñ. 
 

§· hÕt råi nh÷ng chôm b−íc ®−êng m−a, 
Nh÷ng nÝu nuèi tay nhau t×nh thñ thØ, 
Nh÷ng th−¬ng em hoe m¾t ®á tõ bi, 
Tãc xanh m¬n th¬m ng¸t tuæi xu©n th× 
Hïa giã vÉy ng−êi ®i lμm thñy thñ. 
 

§· hÕt råi nh÷ng c−êi x−a hiÒn nô, 
Nh÷ng ¸nh nh×n muèt biÕc ý ng©y th¬, 
Nh÷ng chÝnh t«i vui cña nh÷ng phót giê 
HÌ në ph−îng sau mïa thi th¸ng s¸u. 
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§Õn nh÷ng tr¨ng sao còng phai mμu diÖu ¶o, 
T«i vμo ®êi kh«ng nÆng ý ®ua tranh 
Vμ lín lªn b»ng c¸i chÕt ba ng−êi anh, 
Mét t×nh yªu vμ m−êi n¨m khãi löa. 
 

Giê ®i gi÷a nh÷ng ©n t×nh ®æ vì, 
Nh÷ng tan hoang lë lãi ngãi thμnh tr×, 
VÉn dÞu dμng lμnh vÑn ¸nh tõ bi 
Ngäc b×nh cò sau tr¨m lÇn ®¶o ®éng. 
 

VÉn tãc thâng ®ung ®−a vai thuý méng, 
Áo lôa lμ gên gîn giã mïa qua, 
Mét chiÕc h«n ng©y bÏn lÏn la ®μ 
V−¬ng t©m thøc ng−êi ®i buån biÓn c¶. 
 

VÉn nhung nhí nhñ m×nh ®õng tha ho¸, 
M×nh lμ m×nh gi÷a phè x¸ l¹ xa. 
Gi÷ trong ta Êm cóng mét ng«i nhμ 
Thuë lÞch sö ch−a x« ng−êi sa ®o¹. 

                                                        —  1971 
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TỪ 
TRIỀN TIỆM CẬN 
CẤT BAY 
L£N §ỜI 
 

Lêi lÒn quÖn nhùa ª a, 
L−ìi chua loÐt cÆn trêi sa tï mï. 
Ngμ ngμ mÆn muèi thiªn thu, 
Rªu nh¬m nhíp m¸u, mèc u Èm hån. 
Nhang xiªm ng¶i, khãi buån n«n, 
S¾t ®inh tanh t−ëi, bóa dån dËp phang. 
R¬i son, r· nhò, bung vμng, 
Ch·o thõng bùc béi, v¸n sμng ®éng dao. 
Bu«ng xu«i tay, rçng sä ®Çu 
M«ng lung mét giÊc hå nμo chöa quen. 
Bªn kia lÉn tiÕng trïng rªn 
Áng chõng r−êi r−îi cßn chen lêi ng−êi.  
Tung ch¨n, bËt n¾p quan tμi, 
Ngì ngμng nghe tiÕng ®êi ngoμi rén vang. 
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Khuyªn kªu ®Õn, s¸o nãi sang 
Mét h«n phèi míi dÖt ®an nÕp ®êi. 
Mét hång sîi nèi mu«n n¬i, 
N¾ng trao nhÉn cÈn ngäc trêi lung linh. 
Hån tõ thøc giÊc u minh 
Chøa chan niÒm nçi hoan sinh ch−a tõng. 
Cho dï ®êi cã ®ªm b−ng 
VÉn kiªn ñ mét s¸ng bõng b×nh minh. 
DiÖt sinh mÇm chèt trong m×nh, 
Sèng lμ tõng phót phôc sinh diÖu kú. 
Sau mai ®i sÏ trë vÒ 
L−ít qua trÇn thÕ mét v× sao b¨ng. 

                                                  —  1973 
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VIỆT NAM 1968 
 

Trong cuéc sèng gμi dèi gian 
Mçi b−íc ®i lμ dß dÉm 
Trªn mét b·i m×n ngÇm. 
 

Mçi ý tho¹t tiªn lμ më lé 
Vμo ®ôc x¸m nh− s−¬ng mai 
Cña nh÷ng c¸i nh×n ¸m muéi. 
 

Mçi tiÕng nãi ra mét dÊu vÊn, 
Sù ®iªn rå lμ kh«ng biÕt lμm thinh 
Khi sa gi÷a mét rõng tai mai phôc. 
 

Míi ®ªm nao con vßi khãc víi mÑ cha, 
Sím h«m sau ph¸o rãt chÕt c¶ nhμ, 
Nói ®øng c©m, s«ng còng kh«ng ngïi n−íc m¾t. 
 

Trªn triÒn sèng chuåi bÊp bªnh 
Khã t×m ra qu©n b×nh thÕ 
Sao m¾t t«i cßn Êm lÖ! 
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Hay t«i khãc v× ®øng nghe 
Råi thÊy m×nh kh«ng ngo¹i cuéc 
§êi reo lªn nh− mét gi¸c ®Êu tr−êng. 
 
Mò ¸o xªnh xang chê xem mét thiªn ®−êng 
                                                     nhuém phÈm, 
Ng−êi  sèng  say mÒm b»ng nh÷ng sÊm ng÷ viÕt hoa. 
§Õn c¸i chÕt cïng lμ dÞp ®Ó bμy ph« sÆc sì 
Nh÷ng mμu cê ¶o ho¹n, 
Nh÷ng ¸o mÞ h−¬ng hoa, 
Mét liªn minh ®μn ®óm 
Xum xoe l¸i x¸c víi bu«n hßm. 
 

Trong dßng sèng ngÇu rèi ren 
Chóa treo trªn mãc s¾t 
Nh÷ng bμn tay x−ng téi. 
 

Ng−êi sang ng−êi b»ng nh÷ng c¸i nh×n nøa nhän 
Rμo ®êi cao nh− mét chiÕn Êp 
Víi mçi nöa ®ªm linh hån kÑt ®¹n 
Dâi m¾t chê mμ kh«ng thÊy ho¶ ch©u. 

                                                         — 1968 



110 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 

 
 
 

 

 

TIẾNG GỌI 
§ẦU N¡M 
 

Gäi sang ®Êt thï 
B¹t phñ tr¨m linh n¨m (1) 
Cho rõng yªn giÊc ngñ. 
 

Gäi sang nói ®Þch 
Th¸o kÝp næ n¨m tr¨m pound (2) 
§Ó con vÒ th¨m m¸ 
§−êng quª xu«i thong th¶. 
 

Gäi sang lòng mï 
Kh«ng ¸nh s¸ng ho¶ ch©u (3) 
§Ó t×nh nh©n ®au ®¸u 
Th¾p ®uèc ®i t×m nhau. 
 

Gäi sang chèt uÊt 
Ch¼ng M tr¨m m−êi ba (4) 
§Ó ®ång xanh yªn ¶ 
C−u mang nh÷ng mÇm m¹. 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 111 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gäi sang hè hËn 
G¸c gi¸ M b¶y hai  (5) 
§Ó lμnh lÆn ch©n tay 
Mai vÒ trïng tu xø së. 
 

Gäi sang luü hμo l× 
Th¸o gì rμo kÏm gai. 
Mai x©y lªn tr−êng häc 
N¬i chiÕn tr−êng th¶m khèc. 
 

Gäi sang n·o c©n c¨ng 
TiÕng chu«ng chïa d×u dÆt, 
Nh¹c th¸nh ®−êng rÐo r¾t 
Ngu«i báng r¸t hên c¨m. 
 

Gäi sang t©m ®a mang 
B»ng tiÕng gäi b¾c ngang 
Qua con s«ng u ¸m 
Mét chiÕc cÇu th«ng c¶m. 
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Gäi sang t©m kiªm th−¬ng 
B»ng nhÞp ®iÖu thuÇn l−¬ng 
Cña tim rung ®Ó nhí, 
KhoÐ m¾t nh×n ®Ó mong, 
Hμng mi bu«ng ®Ó khãc 
Khi thÊy mçi chóng ta ®ang ®¸nh m−ín 
TrËn chiÕn ph¸ quª h−¬ng, giÕt t×nh ng−êi. 
 

Gäi sang phÝa ng−êi 
Nöa ®ªm chu«ng h−u chiÕn, 
Ph¸o næ ®ãn xu©n sang, 
M−êi ph−¬ng kinh cÇu nguyÖn 
Hoμ b×nh nμy vÜnh viÔn, 
MÑ tæ quèc an khang 
Sinh tr¨m con kh¸ng kiÖn 
Trªn quª cha vinh hiÓn. 

                              — 1968 
___________________________________  

(1) Đại bác 105 ly.   
(2) Bom 500 cân Anh. 
(3) Đèn dù từ máy bay thả xuống để soi sáng chiến trường. 
(4) Thiết vận xa M113. 
(5) Đạn M72 chống chiến xa. 
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CHóC TH¦ 

CñA 

MéT NG¦êI LÝNH V¤ DANH 
 
NÕu ngμy mai cam phËn t«i lªn ®−êng, 
Råi bÞ hót vμo tõ tr−êng phÝa tr−íc, 
Viªn ®¹n nμo v« gi¸c xo¸y tim t«i, 
Xin c¸c ng−êi ®õng trèng kÌn Çm Ü, 
§õng ®äc ®iÕu v¨n, tr−¬ng cê xÝ. 
Bëi sinh thêi th−êng tr¸nh chèn lao xao 
T«i muèn ®−îc chÕt ©m thÇm vμ thÊt tÝch 
Gi÷a v« danh 
Mét vÕt x−íc nhît nhoμ 
Trªn v« t×nh lÞch sö. 
 

NÕu ngμy mai t©m lý chiªn ®μn 
Lïa ®oμn qu©n lao vμo chiÕn ®Þa, 
M×n mï loμ xÐ n¸t x¸c chiªn ngoan, 
Xin c¸c ng−êi ®õng ®Õn lÇm rÇm tr−íc linh vÞ 
Vinh danh chiªn lμ anh hïng liÖt sÜ. 
Bëi c¸i chÕt giê lμ 
Mét quan tμi gç t¹p nÕu cã 
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§ãng b»ng v¸n l¹nh lïng 
Vμ ®inh s¾t l·ng quªn – v« ¬n 
Mμu thêi ®¹i. 
 

NÕu ngμy mai say mïi thuèc sóng, 
T«i miªn du trong m−a ®¹n, 
PhiÕn ngùc gÇy lμm tÊm khiªn che, 
Th©n tung bung nh− x¸c ph¸o 
Theo nhÞp c−êi dßn rå d¹i cç liªn thanh 
Cña mét x¹ thñ n»m r×nh 
Bªn chiÕn hμo ®èi mÆt 
H¼n còng nh− t«i 
§ang say mïi thuèc sóng, 
Mïi mª yªn mÞ d−îc 
§¸nh thuèc ló hån ta 
§ang v« thøc miªn du 
Tr−íc khæ ®au ®ång lo¹i. 
 

NÕu v× cuång väng mét ng−êi, 
Mét triÖu ng−êi ph¶i ng· xuèng, 
V¶i tang s« kh«ng ®ñ ®Ó quÊn ®Çu 
Muén sÇu 
TriÖu nμng go¸ phô, 
VËt vê 
TriÖu môn con c«i, 
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Xin c¸c ng−êi ®õng ®Õn diÔn tuång t−ëng niÖm 
Th−¬ng tiÕc triÖu ng−êi chång / cha v¾n sè, 
Råi ra vÒ ngåi ký lÖnh tr−ng binh 
LÊy thÞt ®ång bμo lμm måi cho sóng ngo¹i. 
Bëi cuéc chiÕn c¸c ng−êi g©y ra 
Lμ v« lu©n vμ phi lý. 
Ch©n lý kh«ng hång, 
Cøu c¸nh kh«ng xanh, 
T«i muèn ng· xuèng trªn mét l»n ranh 
                                                    mμu tr¾ng 
Kh«ng v−íng vÝu hËn thï 
Ng−êi lÝnh Êy miªn du 
Bªn chiÕn hμo tö ®Þa. 
 

Phót trùc diÖn ThÇn ChÕt 
V« h×nh mμ rÊt thËt 
Nh− ng−êi lÝnh Êy kh«ng ch©n dung 
Cïng da vμng m¸u ®á 
§ang x¶ sóng b¾n vÒ t«i 
Tõ mét chiÕn hμo khoÐt s©u lßng §Êt MÑ, 
T«i thÊt thÇn b¾n tr¶ tõ lÖnh truyÒn 
Cña mét b¶n n¨ng dung nham 
Cuén löa kh¾p ch©u th©n 
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B¾t t«i ph¶i b¾n vμ b¾n 
Tíi viªn ®¹n cuèi cïng 
Vang ch¸t huyÖt h− v« : 
ChiÕn tranh ván vÑn lμ nh− thÕ. 
 

Chóng ta nh÷ng con cê thÝ 
Cho nh÷ng giÊc m¬ cuång vÜ 
Cña lò mÆt ng−êi bông quû. 
 

§Ó hån nhÑ nhâm lóc ra ®i 
Xin tr¶ ®ñ l¹i c¸c ng−êi 
Nh÷ng hu©n ch−¬ng l¸ng coãng, 
Nh÷ng chiÕn tÝch m¹ kÒn, 
Nh÷ng hoa hoÌ, hoa sãi, 
Nh÷ng lo¸ m¾t lËp loÌ, 
Mét thiªn ®μng méng ho¹n, 
Mét chiÕn sö kh«ng vui, 
Mét nghÜa ®Þa hoang vïi 
TriÖu anh hïng mª muéi 
PhËn máng con thiªu th©n 
Lao vμo lßng ngôc löa. 

                                  —  1972 
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MéT NHμ THê 

Kú QUÆC 
 

Trong thÞ s¶nh linh hån 
ThiÖn, ¸c c−íi xin nhau, 
ThÇn ngñ hoang víi thó, 
Ng−êi thμnh ®øa con r¬i. 
 

Téi tiÒn t«ng chång chÊt 
Gi¸ chuéc ngμy mét cao. 
TrÎ ngh×n sau cßn bËt 
¡n n¨n tiÕng v−în gμo. 
 

D¹ thèn nhí l©m r©m 
Cuèng nhau sån sét thiÕn. 
Tr¸i §Êt mét bÖnh viÖn 
Néi tró tØ ®o¹ hån. 
 

D−íi gi¸o ®iÒu ®−êng mËt 
DÞch cïi thèi th©m c¨n. 
¶o t−ëng cμng th−¬ng tËt 
Sau bïa thuèc lang b¨m. 
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Nã ra lß b¸nh vÏ, 
Bμo chÕ l¾m “nh©n danh”. 
Nh©n danh méng tèt lμnh 
Nã giÕt ng−êi nh− ngoÐ. 
 

Måm ngoa ng«n cho·nh ho·nh, 
L−ìi gi¶o ho¹t tiªn tri 
ThÕ gian ®Çy bÊt h¹nh 
Vêi Chóa xuèng trÞ v×. 
 

Chóa hiÖn ra cuång vÜ, 
Lo¹n trÝ vμ kiªu c¨ng. 
§Ó dÔ bÒ ®éc trÞ 
GiÕt ng−êi cha nguyªn thuû. 
 

Trß d©m b«n diÔn m·i, 
Ngμy ®éi lèt thanh cao, 
§ªm lo· lå ®åi b¹i, 
Chóa lé h×nh l¹i c¸i. 
 

Tr¨m thu vÒ mét mèi, 
Lμm Chóa bè, Chóa con, 
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Thèng lÜnh lu«n linh hån. 
Ch©n tay ta : quû héi. 
 

“Cha” l¨ng x¨ng truyÒn gi¸o, 
Måm liÕn l¸u ph−¬ng ch©m. 
TÝn d©n khÊn × Çm 
Thø cuång kinh dÞ ®¹o. 
 

Tr¹i lÝnh thÕ nhμ chung, 
L−ìi lª thay th¸nh gi¸, 
Nhμ thê nμy kú qu¸! 
Dao g¨m giÊu ¸o chïng. 
 

Cø mçi lÇn “sÊm” dËy, 
Tμ khÝ quËy ®¶o ®iªn, 
M¸u tu«n vμ lÖ ch¶y, 
ThÕ gian vîi ng−êi hiÒn. 
 

Tr¹i tï mäc kh¾p xø, 
X¸c th©y xó tang ®iÒn. 
Có o¸n ngh×n oan khiªn 
Róc ®ªm dμi lÞch sö. 

                            — 1975 
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CỔ DAO 

trong 
THƠ CUNG TRẦM TƯỞNG 

 THỤY KHUÊ 
 
 
 

ung Trầm Tưởng gắn bó với giai đoạn đầu của 
thời chia đôi đất nước, qua thi tập Tình Ca, mười 

ba bài mà Phạm Duy đã phổ nhạc sáu bài, đó là Mùa Thu 
Paris, Kiếp Sau, Về Đây, Khoác Kín (Phạm Duy đổi là 
Chiều Đông), Tương Phản (Phạm Duy đổi là Bên Ni Bên 
Nớ) và Chưa Bao Giờ Buồn Thế (Phạm Duy đổi là Tiễn 
Em). Tất cả sáu bài đều thuộc vào những bài thơ phổ nhạc 
tiêu biểu cho sự gặp gỡ giữa thi ca và âm nhạc ở cung cao 
của sáng tạo. 

Trong sáu bản nhạc thơ ấy, có Kiếp Sau ít nổi tiếng 
hơn cả, nhưng lại là bài thơ hay nhất. Bởi thơ Cung Trầm 
Tưởng, nhạc Phạm Duy và tiếng hát Thái Thanh kết hưởng 
thành một thể toàn bích, gói trọn thiên thu trong khoảnh 
khắc. Nhạc Phạm Duy và giọng hát Thái Thanh, thính giả 
đã biết, duy có chất thơ trong bài Kiếp Sau, riêng nó, đã đạt 
tới đỉnh cao nghệ thuật nhưng ít ai đề cập. 

Bài thơ rất ngắn, sau này Cung Trầm Tưởng có viết 
lại hai version khác, nhưng có lẽ vẫn không vượt được bản 
đầu in năm 1959 ở Sài Gòn : 

Bù em một tháng trời gần, 
Đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi. 
Bù em góp núi chung đồi, 
Thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ. 

C 
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Bù em xuôi có ngàn thơ, 
Vẫn nghe trắc trở trên bờ sông thương. 
Quên thôi bông sẽ phai hường, 
Mà xưa tiếng gọi nghe dường thiên thu. 
Non sông bóng mẹ sầu u 
Mòn trông ngưỡng cửa, chiều lu mái đầu. 
Thôi em xanh mắt bồ câu, 
Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau. 
Bài thơ làm năm 1956, đã hơn bốn mươi năm. Không 

một vết nhăn. 
Trò chuyện về thơ tức là chuyện trò với chữ  — vấn 

đề ngữ sự —  nói như Cung Trầm Tưởng. 
Trước hết là chữ bù. Bù em. Phạm Duy có lẽ vì nhu 

cầu âm nhạc đã đổi ra đền. Đền em, nũng nịu. Tây hơn, hợp 
thời hơn, nhưng Bù em, mới hiếm, mới Việt. 

Trong chữ đền có nghĩa đổi trao, lấy đi rồi đền lại. 
Trong chữ bù chỉ thấy cho, chỉ “lấp đầy”. Nguyên lý lấp đầy 
lại rất phụ nữ, rất nhục cảm, rất Sartrien, rất Cung Trầm 
Tưởng. Bù lại gần với âm bu. Bu là gọi mẹ theo tiếng quê ta. 
Một người “Tây con” như Cung Trầm Tưởng thời ấy, làm 
thơ tặng những em “tóc vàng sợi nhỏ” mà lại viết Bù em 
thật tuyệt. Nhưng Phạm Duy có lý khi ông đổi lại là đền em. 
Ai cũng hiểu. 

Ở Phạm Duy là ý thức cộng đồng, ý thức dân ca.   
Ở Cung Trầm Tưởng là ý thức biệt dã, ý thức thi ca. 
Bù em là ngôn ngữ thứ nhất, ngôn ngữ bùa chú – nói 

như Mallarmé – khác lạ, không giống ai : Ngôn ngữ vừa 
được nhà thơ tác tạo. Cả bài thơ có hơi cổ điển, có hồn ca 
dao. Nhưng không phải ca dao thuần tuý mà là ca dao đã 
hoá thân, cổ điển đã tục lụy. 

Thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ. 
Các cụ xưa đâu viết thế. Các cụ môn đăng hộ đối, đâu 

có thẩy bình dân “cũng rồi” ngồi chung chiếu với quý tộc 
“thiêu nương.”  Rồi lại “Thôi em xanh mắt bồ câu” 

Ca dao đâu viết thế. Ca dao thường trực tiếp, dễ hiểu : 
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Em thôi, mắt xanh, hay mắt em, thôi xanh v.v…  Nên khi 
gặp thôi em xanh mắt người đọc lạc vào mê đạo. 

Mà xưa tiếng gọi nghe dường thiên thu 
Toàn thể câu thơ là một bể hoang đường, lạc đất. 
Tất cả những“cũng rồi”,“mà xưa”,“nghe dường” 

gieo vào câu thơ ở những chỗ bất ngờ nhất, tạo sự lỗi nhịp, 
làm đảo thần lục bát, phát sinh một hồi âm mới : Wagner 
hay Mozart?  Phạm Duy hay Văn Cao?  Có hết. 

Tất cả đồng quy ở tiếng gọi thiên thu hay tất cả đều đã 
hoang sơ? Cung Trầm Tưởng đã xướng lên một thứ cổ dao 
hiện đại : 

Non sông bóng mẹ sầu u 
Mòn trông ngưỡng cửa, chiều lu mái đầu 
Những tiết tố âm nhạc, quá khứ, hiện tại, không gian, 

thời gian, ẩn hiện, giao toả với nhau. 
Những hình ảnh sáo mòn như “đơm hoa kết mộng”, 

“sông Thương trắc trở” được hồi sinh trong một kiếp mới, 
nhờ cách xếp câu, đảo tứ : 

Bù em một tháng trời gần, 
Đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi. 
Bù em góp núi chung đồi, 
Thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ. 
Bù em xuôi có ngàn thơ, 
Vẫn nghe trắc trở bên bờ sông thương. 
Những cách treo chữ : cũng rồi, cũng ngần..., buông 

chữ : bù em, thôi em ..., đảo chữ : mòn trông..., hoặc tạo 
cảnh: chiều lu mái đầu ... đều có tính cách phá tan cấu trúc 
nội dung, cấu trúc âm thanh của lục bát ca dao để tạo ra, về 
mặt thời gian, một tiếng gọi từ ngàn xưa vọng lại, về mặt 
âm thanh và tư tưởng, thành một nhạc âm cổ điển và hiện 
đại, phong liệm nỗi buồn nguyên thuỷ, rồi nghiền tán nó ra, 
rắc vào không gian, gieo vào vũ trụ, tạo ra một môi trường 
buồn âm nhạc : 

Ngày đi, chiều tới không nghiêm, 
Khoan thai gió cởi phong niêm rũ buồn. 
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Bờ nghiêng, nắng dốc, đường thuôn, 
Thiết tha tiếng cũ nghe luồn không trung. 
     (Về Đây) 
Trong bài Bémol, buồn lại đập theo một nhịp khác, 

như một nốt nhạc bị giam cầm: 
Chiều buồn lạc thanh âm 
Hoang sơ vào khuya tối 
Linh hồn tôi dương cầm. 
Bài Khoác Kín cũng là một trong những giá trị độc 

đáo của thi ca Cung Trầm Tưởng mà Phạm Duy đã phổ 
nhạc và đổi tên thành Chiều Đông — Phạm Duy có tài lựa 
những tuyệt tác của mỗi tác giả để đưa vào cung bậc âm 
thanh. Khoác Kín cũng là một bài thơ ngắn, nhưng mỗi câu, 
mỗi chữ đều là những giọt huyết lệ của thời gian, nhỏ trong 
không gian tàn tạ : 

Chiều đông tuyết xứ âm u, 
Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn. 
Nhớ ngày tàu cũng đi luôn, 
Ga thôn trơ nỗi băng nguồn héo hon. 
Đường xuôi nhịp sắt bon bon, 
Tàu như dưới tỉnh núi còn vọng âm. 
Sân ga mái giọt âm thầm 
Máu đi có nhớ hồi tâm đêm nào? 
Mình tôi với phố non cao; 
Với cồn tuyết tịnh buốt vào thịt da; 
Với mây xuyên nhợt ánh tà; 
Với đèn xóm hạ cũng là tịch liêu. 
Tôi về bước bước đăm chiêu, 
Tâm tư khoác kín sợ chiều lạnh thêm. 
Giọng buồn Cung Trầm Tưởng, thời 55-60, đã khác 

hẳn giọng sầu Huy Cận trong thời thơ mới. Cung Trầm 
Tưởng đem lại một cô đơn mới : cô đơn của buổi hiện sinh. 
Cô đơn của con người trong sự nhận thức lại chính mình. 
Cô đơn của gã Roquentin trực diện với “bản lai chân diện 
mục” của mình trong chiếc gương soi mói, soát lục. Cô đơn 
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của gã tử tù Meurseult, xa lạ với loài người : 
Hoang lương về chết tha ma  
Tiếng chân gõ guốc, người xa vắng người. 
     (Tương Phản) 
Và chắc hẳn Wagner ở dưới suối vàng cũng đã có 

phần nào đóng góp trong cách biến tấu nhịp điệu thể xác và 
linh hồn của lục bát, nơi Cung Trầm Tưởng. 

Những năm cải tạo đã thay đổi quan niệm sáng tác của 
Cung Trầm Tưởng, nhà thơ trữ tình chuyển sang nhà thơ 
dấn thân. Ông viết về cái tâm thức mới ấy bằng những hàng: 

“Người thơ xưa nói lên tâm thức bộ lạc. Người thơ tù 
“cải tạo” bây giờ, một nạn nhân kiêm chứng nhân, nói lên 
tâm thức cộng đồng của những người tù cải tạo. Cái tâm 
thức sâu thẳm, lên men từ khổ đau, thúc trướng bởi bản 
năng tập quần, xúc tác ra một nhân gian thuần nhất, nền 
cộng hoà của những người anh em đồng cảnh, những người 
tù cùng khổ.” (Ainsi parlait le poète). 

Từ một quan niệm thơ như thế, lục bát Cung Trầm 
Tưởng, bài Nguyện Cầu Mùa Thu, làm ở Hoàng Liên Sơn, 
thu 77, có những câu : 

Áo tù thẫm máu đôi vai, 
Bàn chân nứa chém, vành tai gió lùa. 
Ngó tay bỗng thấy già nua 
Cứa êm thân xác mấy mùa thu qua. 
Môi cằn, má hóp thịt da. 
Ngô vơi miệng chén, canh pha nước bùn. 
Đêm nằm ruột rỗng vai run, 
Đầu kề tiếng suối, chân đùn bóng đêm. 
Cung Trầm Tưởng, ở thơ tù, trở thành một nhà thơ 

hiện thực, rất hiện thực. Nhưng không phải lúc nào cũng 
hiện thực. Những mộng, những mơ, những trữ tình khó 
thoát khỏi bản năng.  

Cung Trầm Tưởng của thơ tù, có mộng, có mơ, nhưng 
lại là những cơn ác mộng mà vẫn có cái ngất ngư, cao đạo 
của tâm hồn : 
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Sớm đi đội gió đỉnh đầu, 
Tưởng như hồn chết giữa vầu nứa khô. 
Đường lên dang nứa nhấp nhô, 
Ngả nghiêng mây núi, lệch xô đất trời. 
    (Đường Lên Dang Nứa) 
Mười năm lao cải chỉ là mười năm luyện thép cho thơ. 

Thơ ông đanh hơn. Như thể muốn thổi bễ thời gian, luyện 
quánh nỗi đau trong hò địa phủ : 

Mồ dẹt thời gian xe hủ lô, 
Sương tang sô xoá bặt sông hồ. 
Nỗi đau sờ thấy hồn vong tộc, 
Nham nháp trời và sần đất thô. 
Con đường mười năm đã vùi chôn tất cả những ngây 

thơ, những tin yêu, những nhẹ dạ xưa, và đưa thi ca vào một 
lộ trình gai góc, lộ trình heo hắt, lộ trình tang trắng mà thơ 
là sự cô đọng những tang thương, khấp liệm trong lòng 
người tù cải tạo : 

Và đi cho tới cùng đường 
Của heo hút xứ khôn lường khổ đau. 
Thoắt đi tóc đã phai màu 
Như nghìn tang trắng quấn đầu vi lô. 
Chiều tê sương sập nấm mồ 
Vùi chôn chú bé hồ đồ năm xưa. 

                                                       THỤY KHUÊ 
                                                  Paris, tháng 10, 1999 
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— Xin cung kính nghieâng mình töôûng nieäm 
anh linh caùc chieán höõu ñaõ ngaõ xuoáng 
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LỜI TỰA 
 

             

AINSI PARLAIT LE POÈTE 
 CUNG TRẦM TƯỞNG 

 
 

hế kỷ hung man này có những vết chàm riêng 
của nó. So với đồng nghiệp xa xưa, tên cai tù 

hiện đại tinh vi hơn, kiến hiệu hơn, tỉnh táo hơn, giỏi hơn 
trong cái ngón nghề hành hạ và làm khổ tha nhân.  

Ở những thời pháp nạn hay chống Chúa, quỷ thông 
minh hơn thánh, và kẻ thất học sáng suốt không thua gì nhà 
trí thức trong các chước thuật sáng tạo những phương pháp 
tra khảo, gây đau đớn cho, và làm bầm dập thể xác lẫn tinh 
thần nạn nhân của y. 

Kỷ nguyên này giàu những ngón đòn ngầm, nguội, chí 
tử. Như thể có một thứ nghiệp đoàn quốc tế năng nổ, hung 
hăng, bất phân giai cấp, thứ liên minh quái gở của những tên 
cai ngục. Khoa học tự nhiên, tâm lý, xã hội được triệt để 
ứng dụng, hiệp đồng, nhằm thoả mãn khát vọng vô chừng 
của bè lũ xa đích. Và trí tuệ được chuốt sắc để tối đa điều 
kiện hoá, hạ nhục và triệt tiêu nhân cách người tù. 

Sau các phát giác kinh hoàng của những Georghiu, 
Kostler, Pasternak, Orwell, Solzhenitsyn ... tưởng như đã 
lay chuyển được một phần nào ý chí sắt đá của bọn giết 
người, cao trào đàn áp vẫn không nguôi ngơi và Trái Đất 
vẫn không bớt đi những trại tù. Nhân danh những ý hệ 
không ngừng điều chỉnh để duy trì những chế độ kìm kẹp, 

T 
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những nhà nước công an, thuyết tội tập thể và chính sách trả 
thù tập thể vẫn tác oai tác quái trên quy mô toàn cầu. Vẫn 
nườm nượp những đoàn tàu định mệnh, trước mang tên 
Siberia, nay Nội Mông, Thiểm Tây hay Hoàng Liên Sơn, 
chở tù chính trị đến những trại đày ải xa xôi, hiểm trở, ngụy 
trang dưới những bí số như của những mật khu âm u thuở 
nào. Có những lá thư tình éo le của những người vợ trẻ chưa 
biết mình đã là goá phụ và những lệnh phóng thích lãng xẹt 
đáo địa chỉ trễ tràng, khi những người tù đã không còn nữa. 

Và trên những chuyến tàu sông Hương, Yên Bái có 
mặt những người thơ trước kia chỉ biết ngợi ca lòng nhân ái, 
hoà bình và yêu đương thủy chung. Họ lựa chọn ở lại với 
lịch sử, áp sát vào lòng thời đại để nghe bằng mắt, nhìn 
bằng tai và nói bằng trái tim đập nhịp đập của cộng đồng, 
dân tộc và nhân loại. Họ muốn chung vai vác giá khổ nạn 
cùng với đồng loại, tiếp nối chuyến lưu vong vốn dĩ đằng 
đẵng, bẩm sinh của người thơ, của con người trên Trái Đất. 
Nghĩ cho cùng, đây là xê dịch của siêu hình vào lịch sử, 
chuyến thể nghiệm phận người như một khốn đoạ quang 
vinh, xong rồi thì lại lên đường. Bởi cuộc hành trình dài hơn 
lịch sử. Lịch sử chỉ là một trạm quá cảnh đóng con dấu máu 
đỏ của tang thương lên quyển hộ chiếu của thi-lữ khách. Cơ 
bản, thơ vượt lịch sử. 

Lời Viết Hai Tay hình thành từ và muốn thể hiện quan 
điểm này qua thơ. Khi hai tay bị còng khoá số 8, khi hai 
chân bị cùm gông thiết diệp, khi thân xác bị trói gù lưng 
tôm, cái tâm người thơ cũng trực tiếp bị xúc phạm, nhức 
nhối và khốn khổ. Tâm chập vào thể, ra một nhất nguyên. 
Người thơ tù biệt giam — tù của tù — lấy cái đầu viết hộ 
cho hai tay bị còng, làm thơ như chơi cờ tưởng.  

Thật là hạnh phúc! 
Khi được xả cùm, hắn lại vội vàng tình nguyện trở về 

lao động xung kích, nghĩa là đi chặt cây, đẵn nứa, đốn dang 
nơi thâm sơn cùng cốc. Hắn làm như thế để tránh được 
chừng nào hay chừng ấy cái nhìn cú vọ, hắc ám, đáo để, tục 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 131 

tĩu của tên cai tù. Hắn thường dành chút thời giờ nghỉ ngơi 
để lên ngồi đỉnh một non cao, bao quát trời đất, thở khí lành, 
ăn mây sạch, uống gió thanh, và thế là thơ bật ra từ chân 
tóc. Hoặc để vào ngồi trong một động hoang sơ, tịch mịch, 
hong lửa lạnh của vú đá lung linh, nhìn bóng mình chập 
chờn trên vách động, và thế là thơ loé ra trong đầu. Vọt ra từ 
im ắng mông lung, gõ những dấu lặng trở lại tim óc.  

Tác động qua lại như sau : đời sống có thực và cảnh 
vật có thực đẩy thơ vào phục trong đầu người thơ như một 
ký gửi phiêu lưu, một đầu tư bất trắc, một gợi ý bâng quơ, 
một hứa hẹn mơ hồ. 

Sáng tác — hay sáng tạo tác phẩm — chuyển tiềm 
năng thành hiện thực, cái hiện thực cấp hai, kết tủa từ những 
bộ phận rời lẻ của thế giới hiện hữu và sinh hoạt theo những 
phép tắc riêng tư của nó. Khởi sự từ rồi vượt qua thế giới 
này, nó thành một thế giới khác, thống nhất hơn và có ý 
nghĩa hơn. Làm thơ là một động tác tâm sinh lý bất bình 
thường, có nhiệt độ, xốn xang, thúc bức, như chuyển dạ. 
Một thứ bán điên, cô lập người thơ với ngoại giới — như 
cái hột nằm giữa quả — khơi nguồn cảm xúc chảy xuống 
đầu ngón tay, trào ra chữ nghĩa, thành bài thơ. Nếu tay bị 
còng, ngón tay nhảy lên đầu, và động tác không thay đổi. 

Cơ bản, làm thơ là để giải phóng ẩn ức, tìm một quân 
bình phiếm định trong một bất trắc triền miên. Ức chế càng 
tích lũy, càng o ép, anh ách như chửa trâu, sự lâm bồn càng 
khó khăn, đau đớn, toác xé, và bài thơ ra đời như một chiến 
thắng hân hoan. Nhà tù “cải tạo” như một thứ nhà thương 
quái gở con người lập ra không để chữa bệnh mà để đầy ải 
con người. Nó chất chồng nghịch cảnh trớ trêu, suồng sã, 
bóp thắt lương tri và con tim mẫn cảm. Vì thế nó dễ trở 
thành miền đất phì nhiêu cho mùa thơ nở rộ. Một thảo 
nguyên đất đen, trong lòng nó đau khổ gieo mầm và được 
thúc bón bằng bộn bề éo le, tức tưởi.  

Thơ tù dễ làm, dễ hay, và làm nhanh.  
Phản xạ sinh lý, bật dội tâm linh. 
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Tập thơ này muốn đặt thời gian, không gian và tâm 
cảnh vào trong một khí hậu thuần nhất. 

Về thời gian, nó muốn lập quan hệ máu thịt với một 
thời kỳ đen tối của lịch sử trong đó cái tang chung, cái cộng 
nghiệp và cái cùng mất quện bện thành một nền cộng hoà 
xám của oan khiên, xấu số, bất hạnh, lao khổ, đói khát, bệnh 
tật, chết chóc và những thầm vọng mông lung. Một thứ thời 
gian đơn điệu, lê thê, ù lì, lệ khệ, khựng lại, thách đố tiến 
hoá, lập lờ giữa sống và chết. Một thứ thời gian phản vật 
chất, phi tuyến tính, cũng chẳng cuộn vòng, không quá khứ, 
không hiện tại, không tương lai, vô thì tính, rồ và dễ làm 
điên, phi lý : sự dàn trải của hư vô. Một phản thời gian. 

Về không gian, người thơ muốn chạm nổi một cảnh 
quan le lói kỳ dị, âm u yêu ma, mông muội thánh thần, chói 
chang dã quỷ. Một thế giới siêu thực nhưng không hoang 
đường, bởi hoang đường không thể trụ được trong cái xứ sở 
ở đó khổ sai đấm, cấu thịt da, và tiếng người tru tréo réo đập 
màng tai, nhức đến óc, xóc đến tim. Sự thực được bóc tả ở 
mức trần truồng cao nhất, nhưng vẫn bàng bạc ẩn dụ. Bởi 
đây vẫn là thế giới của thơ. Một địa ngục, hay đúng hơn, 
một luyện ngục. Mạch mỏ của những ý nghĩa sâu thẳm về 
cuộc đời, về nhân phận như một khuyết thể nếu cái định 
nghĩa cơ bản sau được chấp nhận : sống là một động tác rớt 
từ bụng mẹ xuống vực thẳm. 

Cảnh quan nhà tù không nghèo tính triết và tính thơ. 
Sáng tạo là chuyển tính thơ này thành bài thơ. Bài thơ nói 
về một không gian khép kín, bít bưng, tự soi bằng thứ ánh 
sáng nội tại của tâm cảnh một thân phận bị câu thúc, bị bủa 
vây, bị chà đạp, bị khảo tra, bị nhục hình, bị soán đoạt tự do. 
Thứ ánh sáng của trí năng cô lẻ, tự bồi tổn, tự tái tạo những 
chùm ảo ảnh mãnh liệt về một ốc đảo cứ lùi mãi. Thứ ánh 
sáng ảo đăng chiến đấu với bóng đêm khốn kiếp. Chết ở đây 
là khi bộ máy phát ảo hình này đình động. 

Nhà tù mang thơ trở về cội nguồn, trả lại cho người 
thơ cái ma lực của gã phù thuỷ bộ lạc xa xưa. Hắn dẫn dắt, 
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linh thị, tiên tri, bói sao, cầu hồn, nhớ nghìn trước, thấy 
nghìn sau, nói chuyện với thần, nguyền rủa quỷ, làm ra 
những bà tiên, những trận mưa xoá hán, những ngọn lửa 
ngự hàn, và đẩy lui cõi chết. Hắn phóng tưởng, hà hơi, tiếp 
sức, vực dậy những hồn tù oan khốc, điêu linh, vất vưởng, 
cô chiếc. Hắn bá nghệ, vạn năng. Bằng bài thơ như một vũ 
khí, hắn tuyên chiến, vật lộn, giằng co, sống mái với quỷ, 
đánh trả trận lấn xâm của bóng đêm tuyệt vọng. 

Khi bị cướp đi mặt trời có thực, bị cách ly khỏi những 
hệ quy chiếu thông thuộc của địa cầu, của đời sống, nằm 
“chết” trong một hầm ngục, người thơ làm thơ để tạo ra một 
mặt trời thế phẩm, một ersatz của mặt trời, mặt trời thơ, đục 
phá âm u, mở những cánh cửa ra những vùng trời kính vạn 
hoa. Hắn tự tổ chức dải ngân hà của hắn, thả nó bay bổng 
trên những quỹ đạo hắn tự vẽ ra theo những định luật đúc 
kết từ việc giải những phương trình thơ phiêu bồng. Một 
chữ thơ là một quang hạt da diết, một photon mãnh liệt, phát 
từ một nguồn tâm năng tự hành, tự túc vô tận, va vào vách 
định mệnh bủa vây. 

Cuộc đấu với ngoại thù không phức tạp, cam go bằng 
với chính bản thân. Bị thường xuyên kéo căng do tác động 
của những tình huống ngặt nghèo, tới hạn, tột độ — rét như 
cắt, nóng như thiêu, chật đến ngộp, đói đến mềm, khát đến 
khô, mệt đến lả — nội tâm hắn bị châng hẫng, xâu xé, phẫu 
thiết không gây mê bởi trận ác chiến giữa những lực đối lập 
như ái và ố, hỉ và bi, thiện và ác, chính và tà, tiên và tục, xả 
và chấp, hùng và hèn, tỉnh và mê, nhớ và quên ... Trận tỉ thí, 
nghĩ cho cùng, giữa ham sống và muốn chết. 

Mỗi đời một lần chết, nhưng hắn đã mỗi ngày một lần 
chết. Phép toán như sau : 1 ngày = 16 giờ sống + 8 giờ chết. 
Mỗi đêm chết 8 giờ. Vị chi 10 năm tù có 3600 đêm chết, 
hay 28.800 giờ chết. Để chuẩn bị cho cái chết lần thứ ba 
nghìn sáu trăm lẻ một, hắn đã thao dượt chết đến độ nhuần 
nhuyễn, với một phép bí tích bất biến : tắm rửa sạch sẽ, 
quần áo chỉnh tề, gối chăn vuông vắn, hãm nuốt khói một bi 
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thuốc lào, hạ màn, nằm xuống, duỗi thẳng chân, buông xuôi 
tay, nhìn trần nhà, niệm thơ, rồi chết. Hắn thông thuộc bài 
bản đến độ cái chết trở thành nhàm chán, tự động. 

Hắn đâm ra khinh lờn cái chết, không vì bạt mạng, mà 
vì thấy đời sống dù đen đúa, khốn khổ hay buồn nản đến 
đâu đi nữa thì vẫn còn hấp dẫn hơn cái chết. Từ đánh giá 
này, nằm ở đáy địa phủ, hắn tìm ra những giá trị của đời 
sống, phát hiện ý nghĩa sâu thẳm của nó, dù đó có thể chỉ là 
ý nghĩa của cái chẳng nghĩa lý gì cả. Hắn vác nứa, đạp rừng, 
giẵm núi, đôi chân phù nặng như chì, nhưng đầu đầy ắp cảm 
giác như đang bước trên bông, đi trên lụa, chạy trên mây. 
Hắn đã đạt được kỳ công là về đích ba mươi phút trước 
người thứ nhì, rồi sau đó khỏi bệnh. Rõ ràng đây là một phù 
phép thoá mạ tất cả những nếp nghĩ quen thuộc của bọn tỉnh 
có bảo hiểm sức khoẻ và tiền mai táng. 

Một đêm trăng rằm, các bạn tù và hắn đói meo — 
riêng hắn lại bị bệnh phù thũng tái phát trói ghì chân hắn 
xuống sàn gác “Đằng Vương”, nằm hít mùi mái cỏ gianh — 
hắn làm thơ hư cấu một cảnh nguyệt thực để cùng các bạn 
ăn trăng, uống trăng, chơi trăng, trực thăng lên trời, và mơ 
về “ngày xưa xanh cốm đòng đòng/em theo mấy chị chạy 
rong trên đồng.”  Hắn đã lấy cái đầu chạy hộ cho hai chân 
bị phù. Phép mầu lại xảy ra một lần nữa : hắn khỏi bệnh. 

Người thơ xưa nói lên tâm thức bộ lạc. 
Người thơ tù “cải tạo” bây giờ, một nạn nhân kiêm 

chứng nhân, nói lên tâm thức cộng đồng của những người tù 
cải tạo. Cái tâm thức sâu thẳm, lên men từ khổ đau, thúc 
trướng bởi bản năng tập quần, xúc tác ra một nhân gian 
thuần nhất, nền cộng hoà của những người anh em đồng 
cảnh, những người tù cùng khổ. Thơ trong tù vỗ về, động 
viên, phấn khích, xoa dịu, chữa bệnh, chống đói, cõng bạn 
sang sông, đưa đôi vai cho những mảnh đời phế tật nương 
vịn, làm tên phu đòn biết khóc, đào huyệt, chôn quan, truy 
tiễn bạn bằng một cây lau phất thay cờ hiệu. Thơ trong tù, 
một dòng thơ trực tiếp; một tiếng hát cất từ trái tim đến 
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thẳng trái tim; một hàm ca xoáy sát đáy đời; một kinh cầu 
cho hồn ngoại đạo; một mò mẫm Khải Huyền. Một thách đố 
Thần Chết và tôn vinh Sự Sống. 

Đời tù là phi lý của phi lý. Để đương đầu với nghịch 
cảnh sàm sỡ, trớ trêu, dị hợm, để không bị kéo xuống tầm 
tất yếu, ngã vào hư vô, để không tự tử, người thơ tù phải 
học làm con vật siêu hình, đào tìm ý nghĩa sâu thẳm nhất, cơ 
bản nhất, cụ thể nhất của sự việc trần gian. Giá trị không 
nằm ở cứu cánh mà ở độ dài và đà rướn về cứu cánh của cái 
nghĩ cho cùng là đam mê. 

Thơ là một đam mê. Một lao về, một rượt đuổi khôn 
nguôi những cánh chim hồng khó bắt, những câu hỏi xanh 
lớn hơn bất cứ câu trả lời nào. Thơ dựng nhà thơ kiên tín 
của nó trên mảnh đất lầy của hàm hồ, nghi hoặc. 

Lời Viết Hai Tay là một mùa màng gây dựng mười 
năm miền luyện ngục, chờ người đọc đến hái gặt cho mình. 

 
Saint Paul, Minnesota 15-08-94 

                                      CUNG TRẦM TƯỞNG 
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XUÂN 
TRÊN ĐỒI 
BÃO CÁT 
 
X¸c x¬ m×nh l¸ n¾ng soi xuyªn, 
Lao ®ao chim Ðn liÖng nh− thuyÒn, 
Trêi kh«ng lμ biÓn mμ say sãng, 
Mçi líp xu©n x« mét híp phiÒn. 
 

N¾ng nhãi nh− kim khªu th−¬ng tÝch, 
ThuyÒn m©y tõng m¶ng vì lªnh ®ªnh, 
Trong tr¨m ngh×n m¶nh trêi kia vì 
Cã mét ®êi ta tr«i bÊp bªnh. 
 

Mμu s¾c xu©n xanh ®· mÊt nhiÒu, 
Hån nay tiªu muèi tãc ®×u hiu. 
§ªm d¬i kªu th¾t lßng tª t¸i 
Nh÷ng sî mai ®êi rÉy th−¬ng yªu. 
 

Mçi b−íc ch©n ®i lón −u phiÒn, 
§åi tr¾ng nh− x−¬ng lèc ®¶o ®iªn. 
§êi e vïi lÊp trong kh« c¸t, 
Én bay trêi hìi! lót h×nh thuyÒn. 

                          — Trại tù Suối Máu, 
                                                 Xuân 1976. 
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LỆ CHUÔNG 
                         — Tặng Võ Ý 
 
N»m ®ãn giao thõa gi÷a kÏm gai, 
D¬i kªu kh« khèc, dÕ d«ng dμi. 
Trêi nu«i d«ng b·o chim kh«ng biÕt, 
Ng¬ ng¸c bay vμo l−íi bña v©y. 
 

Bîm mÆc cho xu©n ¸o gÊm hång, 
VÏ rõng mμu s¾c rÊt tinh th«ng. 
Nh×n ra hoa chØ lμ s©n khÊu, 
Bèn bÒ phong c¶nh chØ lμ ph«ng. 
 

Nay muèn bay lªn kh«ng cã trêi, 
Trong lång gÉy c¸nh n»m im h¬i, 
Chim vèn lμ tim, trêi lμ m¸u, 
Kh«ng m¸u tim nμo ch¼ng hÐo r¬i! 
 

Giã l¾c lay lau ®au thoi thãp, 
Chang chang pha quÐt b·i m×n ngÇm (1), 
Trêi thiªm thiÕp nhãi sao lång ngùc, 
Con dÝm hoang ®−êng cäc gØ ®©m. 
 

ChÔm chÖ chßi cao ngåi xÊc x−îc, 
Cê b«i nhem nhuèc ®á lßm lßm. 
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Mét bÇy ng−êi h¸m h«i t©m thó, 
Tru trÐo c¨m thï sña sña om. 
 

TÕt ®Õn nh−ng nμo ®©u cã xu©n! 
Thêi gian nh− gi· tiÕng chμy dÇn. 
Chim n»m h« hÊp h¬i trêi ®Êt, 
ChØ cã kiªn chê s−ëi hé th©n. 
Bçng tõ xø ®¹o giãng chu«ng rao 
Tèng cùu nghinh t©n phót nghÑn ngμo. 
Gißn gi· ©m thanh gißn gi· ®æ 
Cho hån ch¾p c¸nh hån bay cao. 
 

Th¸nh thãt, ng©n nga, dμi dâng d¹c, 
Rung reo, gi·n duçi, ch¹m v« l−êng… 
ThÕ ra trêi còng nh− th©n thÓ 
§au c¸i ®au ng−êi thÊu tuû x−¬ng! 
 

Ba chiÒu Trêi §Êt, mét chiÒu Tin. 
Bèn phÝa chu«ng vang réng m¾t nh×n. 
MÊy thuë råi sao giê l¹i khãc, 
LÇn ®Çu Êp óng lÖ a-men. 

                             — Tam Hiệp Tết 1976 
________________________________________________ 

(1)  Trại tù bị bao bọc bởi một bãi mìn ngầm dầy đặc, 
một hàng rào kẽm gai nhiều lớp và những cọc sắt gỉ. 
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NGUYỆN CẦU 
MÙA THU 
 
L¸ r¬i, rõng ngËp l¸ r¬i. 
Quanh t«i thu ®Õn b»ng trêi kÝn m©y, 
B»ng s−¬ng che khuÊt lau gÇy, 
Ngã tr«ng chØ thÊy bÒ dÇy cña thu. 
Hai m−¬i chÝn th¸ng lao tï, 
M−u th©m bã gèi, hËn thï trãi tay. 
ChiÕn tranh xÐm löa l«ng mμy, 
Tay con cßn tr¾ng tõ ngμy mÑ sinh. 
Thu nμy ngåi viÕt th¬ kinh 
Xin Trªn ban ph−íc an b×nh tõ tim. 
Cho hiÒn tõng bôi cá kim; 
Cho ngoan giÊc ngñ bÇy chim trªn ngμn; 
Cho m«i bÐ mÉm chøa chan 
S÷a th¬m cña mÑ nång nμn t×nh th−¬ng; 
Cho ®êi vai vÞn vai n−¬ng, 
B−íc ®i chê b−íc, ch©n nh−êng nhÞn ch©n; 
Cho lßng vÒ víi ch©n th©n, 
Ngãn tay mÕn Chóa ®−îc lÇn h¹t ch©u; 
Cho lêi th− th¸i tõng c©u, 
TiÕng chu«ng l¹i tr¶ cho bÇu hoμng h«n. 
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H«m nay thu ®Õn bån chån, 
Buån h¬n trÊn thñ l−u ®ån thêi x−a. 
Ngμy ®i t¾m giã géi m−a, 
Thï chia giai cÊp ch¼ng chõa mét ai. 
Áo tï thÉm m¸u ®«i vai, 
Bμn ch©n nøa chÐm, vμnh tai giã lïa. 
Ngã tay bçng thÊy giμ nua 
Cøa ªm th©n x¸c mÊy mïa thu qua. 
M«i c»n, m¸ hãp thÞt da, 
Ng« v¬i miÖng chÐn, canh pha n−íc bïn. 
§ªm n»m ruét rçng vai run, 
§Çu kÒ tiÕng suèi, ch©n ®ïn bãng ®ªm. 
Mçi ngμy hËn tñi chång thªm, 
Th−¬ng con nhí vî ®Õn mÒm ruét gan. 
Xin Trªn ban ph−íc b×nh an 
Cho hå x−a l¹i në ngμn b«ng sen; 
Cho anh l¹i biÕt th−¬ng em, 
ChiÕn binh cëi gi¸p vÒ xem héi lμng; 
Cho lßng l¹i biÕt c−u mang, 
Qua s«ng ¸c méng b¾c ngang c©y cÇu; 
Cho ga sím gÆp l¹i tμu, 
Cïng nhau ®i th¶ bå c©u vÒ trêi. 

                 — Hoàng Liên Sơn Thu 1977 
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ĐẢO NỨA 
             — Tặng Đỗ Ngọc Uyển 
 
Nói nói lam mê lÈn nÊp m©y, 
Lòng s©u ¨m ¾p khãi s−¬ng dÇy. 
Mïa nμy trêi b·o hoμ h¬i n−íc, 
Nghi ngót rõng cμi c¸i l−íi v©y. 
 

Mét mμu x¸m ng¾t tro vμ than 
§åi ®èt ch−a xong ®· nguéi tμn. 
C¶nh nh− h− cÊu thêi s¬ ®Þa, 
Giã M¸n m−a TÇy l¹nh di man. 
 

Mét kh«ng gian khuÊt tï sinh ho¹t, 
Ng¬ ng¸c nh×n nhau r©u tãc dμi, 
Ngñ n»m s¹p nøa, ¨n bμn nøa, 
VÕt th−¬ng v× nøa chËm thμnh chai. 
 

LÒu dùng th« s¬ ®øng ®ông ®Çu, 
Lèi vμo nhít nh¸t dÐp bïn b©u. 
Ng« ¨n trong r¸ cßn loang m¸u 
Cña ngãn tay ®an ®øt v× vÇu (1). 
_________________________ 
(1) Cây cùng họ với tre, thân to, mình mỏng nhưng dắn, 
thường dùng để làm nhà. 
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Uèng n−íc hå nhên mμu l¸ tre, 
R¸c rªu nh·o nhoÐt kÕt thμnh bÌ. 
Còng n−íc hå nμy tï móc t¾m 
Lóc trêi chît n¾ng xuyªn m©y che. 
 

Ngμy ngμy chiÕc qu¾m v¾t trªn l−ng, 
Tï ®i ph¸t rÉy, ®èt lau rõng. 
Löa bïng th¸n khÝ x«ng khª mòi, 
N−íc m¾t cay khÌ, khãi bÝt b−ng. 
 

Tãc gÇu g·i ngøa s−ít da ®au, 
Bông s«i giun rÐo ®ãi cån cμo. 
ChiÒu ®ê ®Én cói lª ch©n b−íc 
Mang giã m−a vÒ tõ rÎo cao. 
 

§ªm n»m t−ëng l¹c thêi hang lç, 
Ngñ trïm h¬i ®Êt, gèi b»ng c©y. 
V¨n minh ®å ®¸ μ ra thÕ! 
LÊy nøa v©y quanh ®¶o ®o¹ ®μy. 

                                         — Đồi Nứa 300, 
                                                             1/1978 
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ĐUỐC HÈ 
 
Lªn cao ®½n gç hái TÇy, 
Th»ng TÇy nghÔnh ng·ng, rõng c©y ng¹i ngïng. 
MÆt trêi dâi b¸m hμnh tung 
Ngöa th©n tr©u ngùa, n¾ng nung thÞt hång. 
Lªn ®åi cuèc ®Êt chæng m«ng, 
Löa bung r¸t g¸y, nãng phång rép ch©n. 
C¸i ®au v× n¾ng rÇn rÇn, 
V× th©m thï míi m−êi lÇn gím h¬n! 
Måi h«i tuét c¸n cuèc tr¬n, 
N¾m cho chÆt nçi c¨m hên nμy nghe! 
T©m t− nh− ch¸y löa hÌ, 
Víi m©y r©m xuèng chôp ®Ì th©n kªu. 
¤i chao! thÌm t¾m mμu rªu, 
Ngãn tay run rÈy muèn khÒu l¸ xanh. 
ThÌm tõ mét mói muèi chanh 
V¾t ra ¶o ¶nh cho vμnh m«i kh«. 
§Êt nμy n¾ng b¹o ng−êi th«, 
Ta m¬ mét tho¸ng n−íc hå gîn da. 
L¬i bu«ng tay cuèc ngμ ngμ, 
Chê ngu«i th©n báng lóc tμ huy r¬i. 
§i lμm con Ðn rong kh¬i, 
Tho¸t ®ªm ©m phñ bêi bêi löa thiªu. 

                                    — Đồi 300, 1978. 
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MƯA ĐÁ 
TRÊN ĐỒI 300 
 
Trêi loÐ chíp, gÇm lªn, d«ng sÊn tíi : 
XÝch s¾t nghiÒn cña ngh×n cç t¨ng kªu. 
Roi giã quÊt lÒu cong c¨ng phÇn phËt, 
Nãc ®ung ®−a, nøa r¸ch to¹c tiªu ®iÒu. 
 

Nh− ngh×n m¶nh bom bi m−a trót ®¸; 
BÔ d«ng gμo phïn phôt, b¹t lÒu v¨ng; 
Con thiªn l«i rèng ró, giã giËt gi»ng; 
Trêi xÑt næ trËn c−êi khïng thª thiÕt. 
 

Mét trËn ®Þa bμy ph¬i th©y la liÖt: 
Ngæn ngang rõng, bËt gèc, gôc cμnh c©y, 
X¸c x¬ phªn, eo o¾t xÑp lÒu gÇy 
Gi÷a tung t¸n mét vïng ngÇu bÊn lo¹n. 
 

M−a t¹m ho·n, tï ïa ra h« ho¸n 
Bãng ®en cßn ngh×n nghÞt nói ®»ng ®«ng. 
M−a ®i qua th¶ næi ®¸ bÒnh bång 
Trªn con lò th−îng nguyªn vÒ cæn cæn. 
 

Tï ®øng dËy, nh×n lªn trêi x¸o trén, 
Bèn bªn cßn lång lén giã cμo c©y. 
T−ëng nghe ®i trong mçi ®èt x−¬ng gÇy 
Con rÕt l¹nh víi ngh×n ch©n cÊu cøa. 

                                       — Đồi 300, 1978. 
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NGUYỆT THỰC 
 
TiÕng ai t¸t n−íc ®ång ®ªm, 
V¬i v¬i n−íc c¹n, thªm thªm sãng lßng. 
Ánh tr¨ng quÖn n−íc gÇu sßng, 
Trêi loang lo·ng ch¸o d−íi dßng sao T©m. 
GÇu ®−a khua n−íc tr¨ng r»m, 
N−íc tr¨ng tr¾ng s÷a khã cÇm lßng lay. 
GÇu quay, quay n−íc tr¨ng quay, 
N−íc xoay qu¸nh qu¸nh, tr¨ng bay dÇy dÇy. 
Lßng v¬i c¬n ®ãi ®ong ®Çy, 
GÇu ai th«i chí cã vÇy tr¨ng lªn! 
  
Sao T©m rßng nÕn s«ng trªn, 
NÕn T©m víi nÕn tr¨ng bªn phËp phång. 
Bång bÒnh bông nhí b«ng l«ng 
B¸nh in tø gi¸c, b¸nh hång lôc l¨ng. 
LËp lê dèi d¹ lõa r¨ng, 
Hån th¬ quËy víi ch¸o tr¨ng d»n lßng. 
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Ngμy x−a xanh cèm ®ßng ®ßng, 
Em theo mÊy chÞ ch¹y rong trªn ®ång. 
Ngμy nay lßng nhÑ nh− kh«ng, 
Say tr¨ng ®ãi ®ãi n»m chång lªn tr¨ng. 
Trêi tung toÐ ¸nh sao b¨ng, 
Cho theo sao víi, trùc th¨ng lªn trêi. 
 

GÇu ai cø t¸t n−íc v¬i! 
Men tr¨ng ®Çy hò ta mêi ta th«i! 
Ngμy x−a uèng r−îu h−¬ng håi, 
Ngμy nay lo·ng m¸u, ta båi d−ìng tr¨ng. 

                     — Trại tù Hoà Bình Thu 1978 
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HẾT DỐC 
RỒI LẠI DỐC 
 
HÕt dèc råi l¹i dèc, 
V¸c nøa ho¸ ngh×n c©n, 
Khæ sai gÊp ngh×n lÇn, 
Ch©n kªu tõng b−íc mét. 
 

Giã ®«ng dï l¹nh buèt, 
Th©n ®Ém −ít må h«i. 
Ngoμi tai nh− chong chãng 
C©y quay kh¾p triÒn ®åi. 
 

Cá gai còng thï nghÞch, 
L−ìi ng−êi s¾c nh− dao 
ChÐm thÞt da ngät sít, 
ChÐm ®êi toμn ®μ ®ao. 
 

L−ng ª vμ ruét th¾t, 
C¸i mÖt dèc vμo tim, 
Tñi th−¬ng nh− c©y k×m 
BÊm hån ra ngh×n m¶nh. 
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§−êng vÒ d−êng xa l¾m, 
Cßn mÊy nói mÊy ®Ìo? 
Sao lßng vÉn h× hôc 
Cè leo råi cè leo 
Trªn ®«i ch©n ph¶n phóc. 
 

§«i vai giê nhÉn nhôc, 
V¸c nøa vÉn ngh×n c©n, 
Khæ sai gÊp ngh×n lÇn, 
HÕt dèc råi l¹i dèc. 
 

§Õm tõng tr¨m b−íc mét, 
§i cho hÕt ®−êng nμy, 
Gi÷ lßng ®øng th¼ng ngay 
Trªn ®«i ch©n èng sËy. 

            — Hoàng Liên Sơn 1976 
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SAO IN 
 
H«m nay gi«ng gièng h«m qua, 
Ngμy mai na n¸ sÏ lμ h«m nay, 
Giê sau in ®óc giê nμy: 
Loay hoay mét chç ®êi xoay vßng trßn. 
S¸ng chiÒu mét d¸ng nói non, 
Rõng s©u mét lèi thuéc mßn gãt ch©n. 
XÇm x× mét lò qu¸i nh©n, 
§Ìo c©m lòng ®iÕc th¾t lÇn vßng d©y. 
Ta nh− con thó bÞ v©y, 
Khæ sai trong còi chóng bμy chóng ch¬i. 
Vμo rõng chÐm nøa hôt h¬i 
Con dao ®¬n ®iÖu c¾t rêi ®êi ra. 
MÆt trêi gÇn, mÆt trêi xa 
Ta nghiªng bãng hái bãng giμ l¾m sao! 
Xo¾n d©y bã nøa siÕt vμo, 
Ngμy ngμy v¸c v¸c vÒ rμo vßng v©y (1). 
Rμo con ho½ng tr−íc th¬ ng©y, 
Nay sõng nhän ho¾t khã khu©y hËn sÇu. 
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Lªn cao nh×n xuèng khe s©u, 
Suèi lªn mét giäng ®ên bÇu lª thª. 
Ngã quanh ngã quÈn bèn bÒ, 
Nói quanh quanh quÈn ch−a hÒ ®æi thay. 
C¶nh nh− tr¸i ®Êt ngõng quay 
Khi ®êi lμ mét chuçi ngμy sao in. 

                               — Hoàng Liên Sơn 1977 
_____________________________________________________________ 

(1) Tù phải đi chặt nứa về làm hàng rào vây quanh chính trại 
giam của mình. 
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ĐƯỜNG LÊN 
DANG NỨA 
 
KiÕp nμo gi¶i phãng ®−îc vai 
Cho th©n x¸c khái miÖt mμi g¸nh ®au? 
Giãng quang lâng thâng hai ®Çu 
KÏo cμ kÏo kÑt thóng sÇu khæ sai. 
Th¸ng n¨m tÊt bËt ®«ng ®oμi 
Ch©n nμy thÕ ngùa, l−ng nμy thÕ tr©u. 
Sím ®i ®éi giã ®Ønh ®Çu, 
T−ëng nh− hån chÕt gi÷a vÇu (1) nøa kh«. 
§−êng lªn dang nøa nhÊp nh«, 
Ng¶ nghiªng m©y nói, lÖch x« ®Êt trêi. 
Dèc ®åi, ®åi dèc, ®øt h¬i. 
Thï kia vÉn khÝa tõng lêi gím ghª. 
Lªn cao v¸c nÆng quªn vÒ 
Thuë x−a chó bÐ ch−a hÒ tñi th−¬ng. 
ChiÒu vÒ lòng d−íi ng©m s−¬ng 
Gãt ch©n tï muén cßn v−¬ng nî trÇn. 
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NgËm ngïi ¸o máng che th©n, 
Mçi c¬n bÊc thæi, mçi lÇn lÖ c¨m. 
Nçi m×nh tr× chÝ c¾n r¨ng, 
C¸i im lÆng míi b»ng tr¨m thèt lêi. 
§−êng lªn §åi Sä Chóa r¬i 
Nh÷ng dßng m¸u th¾m cho ®êi mai sau. 
Vai nμy s¸ kÓ g× ®au 
Dï cho cã v¸c lÊy sÇu chung th©n! 

                                  — Hoàng Liên Sơn 1977 
_____________________________________________________ 

(1)  Cây cùng họ với tre, thân to, cao, mình mỏng 
       nhưng dắn, thường dùng để làm nhà. 
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ĐÊM TÙ 
NHỚ ĐỖ PHỦ 
 
Sinh ra trong thêi lo¹n, 
TrÇn thÕ löa hçn mang, 
Nh©n t©m hËn ly t¸n, 
Th¬ «ng buån ®Ó tang. 
 

§êi «ng l¾m gian tru©n 
Nªn th¬ ®Ñp v« ngÇn, 
Ngäc ®en lång soi ch÷, 
Nh¹c x¸m ®Öm ®−a vÇn. 
 

Ngμy ®i rÇu rÜ quyªn 
Hãt trong v−ên tang lôc, 
§−a chμng lßng thiÕp ®øt, 
Th¬ trμo ®á m¸u quyªn. 
 

Dßng th¬ «ng x« lÖ, 
Sãng vç biÓn hoμng h«n, 
Chim s−¬ng väng kªu hån 
Ng−êi ngh×n n¨m vinh hiÓn. 
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X−a «ng ®i ®μy ¶i, 
Nay t«i biÖt tï khe (1). 
Ải c¸ch khe ngμn lý, 
M©y v¹n kû cßn nghe 
Hån th¬ «ng gÇn gòi 
Víi lßng t«i th−¬ng tñi. 
 

§ªm ®ªm tho¸t vßng v©y 
Cña bÇy ng−êi ph¶n phóc 
BiÕn thÕ gian thμnh ngôc, 
T«i chê «ng thao thøc 
VÒ d¾t t«i lªn m©y 
Trªn lao xao rõng tróc 
Ngåi nghe vÞnh th¬ ThÇy. 
 

Trêi m−a buån nao nøc, 
N»m nhí «ng ngÈn ng¬, 
Th−¬ng th¬ «ng sÉn sê, 
§ç Phñ ¬i! §ç Phñ. 

              — Trại tù Ba Khe 1977 
____________________________________________________ 

(1)  Trại tù Ba Khe ở Hoàng Liên Sơn. 
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NHƯ CÂY LAU 
CÚI BẠC ĐẦU 
 
MÊy n¨m ®μy xø chon von, 
S−¬ng lam khÝ ch−íng xãi mßn ruét gan. 
§· tªnh hªnh l¾m m−a ngμn, 
§· lao ®ao l¾m suèi trμn khe s©u. 
S¾t se lau cói b¹c ®Çu, 
Lom khom nói c¸ng ®¸ng vÇu trªn l−ng. 
Nai kªu ®au nøc në rõng, 
L¸ lao xao rông, m©y lõng khõng tr«i. 
N¨m chung th¸ng tËn ®©y råi! 
TÕt chi TÕt vÉn ch−a håi sinh xu©n. 
Th−¬ng con tim xãt tr¨m lÇn, 
Nhí em lßng ®øt mu«n phÇn lÎ loi. 
TÕt vÒ t×m m¶nh g−¬ng soi, 
Nhμ tan n−íc mÊt, thiÖt thßi lμ ta. 
Chót c¬m khª nguéi ng¾t vμ, 
Nuèt cho tËn nghÜa ®Ëm ®μ xãt th−¬ng. 
Vμ ®i cho tíi cïng ®−êng 
Cña heo hót xø kh«n l−êng khæ ®au. 
Tho¾t ®i tãc ®· phai mμu 
Nh− ngh×n tang tr¾ng quÊn ®Çu vi l«. 
ChiÒu tª s−¬ng sËp nÊm må 
Vïi ch«n chó bÐ hå ®å n¨m x−a. 

                        — Hoàng Liên Sơn 1978 
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HOANG 
 
L¸c ®¸c nhμ che gianh mÊy m¸i, 
B¶n n»m ph¬i n¾ng qu¸i ®×u hiu. 
Thu tr©u tï róc ran man rî 
Nh− xÐ trêi ra v¹n m¶nh chiÒu. 
 

Giã vÆn tre khua ®au r¨ng r¾c, 
§Êt nμy nμo ph¶i ®Êt h»ng mong! 
Rong th©n nöa kiÕp råi ch−a ®Ëu 
Vμi th−íc vu«ng th«i ®Ó nghØ lßng. 
 

Mét chót s«ng ªm chÌo g¸c m¸i, 
Non th©n cß nghØ c¸nh h«n hoμng. 
D¨m c©u di chóc nhê em göi 
Tro cèt mai vÒ r¾c biÓn hoang. 
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H¹nh phóc ®¬n s¬ thμnh quèc cÊm, 
Kh«ng vui tr¨m hä, khã yªn nhμ. 
ThÕ ra nh©n ¸i lμ kh«ng t−ëng 
Trªn miÕng quª nghÌo ®Î r¬i ta. 
 

ChiÕc vÐ th−êng d©n chμ qu¸ ®¾t! 
Mua chui chç ®øng gi÷a nh©n quÇn. 
S¸ng nghe, chiÒu ngãng, ®ªm nghi sî 
Gót gót thiªn h×nh trãi chÆt ch©n. 
 

Nhíp nhóa, xanh xao ®êi hiÕm khÝ; 
Vâ vμng, b¹ch bÖch mÆt c« d©u. 
Muèn sao mét tiÕng kªu long phæi, 
TrËn thÐt th«ng c¬n suyÔn nghÑt hÇu! 
 

Lý lÞch rμ soi, lïng thi sÜ 
Tha h−¬ng ngay chÝnh gi÷a quª m×nh. 
N−íc non toμn bÝch n»m ®©u nhØ? 
D·n m¾t m¬ vÒ löa b×nh minh. 

                     — Hoàng Liên Sơn 1976 
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VÔ ĐỊNH 
 
L¸ cä xoÌ trßn chê vÉy ai? 
Chon von nói ®øng ngãng nghe hoμi. 
B¬ v¬ thñ thØ cïng th«n M¸n 
TiÕng nãi rõng TÇy, lêi cá may. 
 

Nhμ sμn ngåi Êp e bªn suèi, 
NghÐ ngä ¨n xa chÊm ph¸ ®åi 
Nh÷ng vÕt mμu ch× trªn l¬ x¸m 
Cña trêi thñy mÆc l¹c m©y tr«i. 
 

Xu©n vÒ trªn tr¶ng e chõng sím, 
Cßn rít b¬ phê l¸ nÝu ®«ng. 
N−¬ng thang cÊp tËp leo trÌo n¾ng, 
Ng−êi m¶i du canh, ®Êt bá trång. 
 

Gèc r¹ n¨m nμo cßn ®øng tr¬, 
T−ëng nghe vang väng ®Õn b©y giê 
Nh÷ng b−íc ch©n x−a hån khuyÕt xø, 
§êi ®êi ch¼ng døt ®−îc b¬ v¬. 
 

§êi tï bÊt tr¾c, m©y v« ®Þnh. 
L¸ cä ngμy nμo sÏ rông r¬i. 
PhiÕn trßn sÏ gÉy kh« tõng phiÕn 
Gi÷a chèn hoang vu tÞch mÞch ®êi. 

                    — Hoàng Liên Sơn 1976 
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LŨNG KÍN 
           — Nghe tin một bạn tù vừa ngã xuống 
 
§«ng ®em c¸i n¾p mμu tro x¸m 
Úp xuèng trÇn gian s−ít m−ít chiÒu. 
Ngμy ®i t¾m giã tªnh hªnh nói, 
§ªm vÒ ngñ ®ông víi c« liªu. 
 

¸o xanh säc tr¾ng (1) tï kh«ng ¸n,  
S¾n s−îng ng« khª ®¾ng n·o nÒ, 
S¹p n»m xéc xÖch x−¬ng cμ nøa, 
Nghe väng có ngμn gi÷a tØnh mª. 
 

Mμn bu«ng kÝn n¾p chËt quan tμi, 
Giã ngoμi ®åi d¹i ró bi ai. 
Ta nh− c¸ quÉy trªn bμn thít 
V× l−ìi dao b»m cña khæ sai. 
 

Téi chóng kÐo dμi hËn c¸ch ly, 
Chia s«ng rÏ nói víi ph©n kú, 
Chång xa c¸ch vî, con l×a mÑ, 
Ch¼ng mét ng−êi vÒ tr¨m chuyÕn ®i. 
 

LiÒm thï l¹i h¸i thªm c« phô, 
Chång chÕt n»m co manh chiÕu tï. 
M©y gi¨ng lòng kÝn thªm kÝn lòng, 
Lßng ta ©m u thªm ©m u ... 

                — Hoàng Liên Sơn 1976 
_____________________________________________ 

(1)  Áo tù màu xanh có sọc trắng ở lưng. 
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ĐÈO NÀY 
TUYẾN TRƯỚC 
 

TiÔn anh s¸u ®øa 
Xèc xÕch ®ßn tre, 
NÊm mé sÌ sÌ 
Kh«ng bia ®¸ dùng. 
 

Kh«ng c¬m kh«ng trøng, 
KhÝ ch−íng lμm nhang, 
L¸ rông thay vμng, 
Suèi, kinh cÇu nguyÖn. 
 

Rõng nghiªng xao xuyÕn 
Cói bãng liÖm anh. 
TiÔn ®−a qu©n hμnh 
Giã bõng ®¹i thô. 
 

G¾n anh vinh dù 
Mμu tÝm hu©n ch−¬ng 
Sim ng¾t lÒ ®−êng, 
Lau lay cê hiÖu. 
 

Chim ca ai ®iÕu 
KhÊn l¸ båi håi. 
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Anh ®i göi l¹i 
Thï nμy kh«n ngu«i. 
 

Quª ta giÆc chiÕm, 
Cuéc chiÕn ch−a xong, 
Sóng gÉy gi÷a dßng, 
§Ìo nμy tuyÕn tr−íc. 
 

M©y qua dõng b−íc, 
Nói ®øng uy nghi, 
Lau nghiªng lÇm l×, 
ChiÒu dμn n¾ng qu¸i. 
 

Th«i, anh ë l¹i 
MiÒn Êy phiªu du, 
VÜnh biÖt lao tï, 
Bång bÒnh m©y tr¾ng. 
 

HÑn ngμy chiÕn th¾ng 
VÒ dùng c«ng viªn 
S¹ch bãng hung quyÒn 
T−îng ®μi t−ëng nhí. 

               — Hoàng Liên Sơn 1977 
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VẠN VẠN LÝ 
              — Tưởng nhớ những tù hùng đã tuẫn tử 
 
Ngåi trïm lÇn bãng tèi, 
Nh×n m©y ®i lang thang, 
M©y gi¨ng x¸m hμng hμng, 
Trêi vμo ®«ng ¶m ®¹m. 
 

ChÊn song ®an u ¸m, 
SÇn sïi nhíp nhóa ®en. 
Ran ran nh¹c dÕ mÌn, 
Nhën nh¬ c−êi chÉu chuéc. 
 

Vç vç r¬i tμn thuèc, 
Phμ khãi vμo h¬i s−¬ng. 
Xa x−a ... trèng lªn ®−êng, 
TiÕng qu©n h« hμo s¶ng. 
NÎo cån vμng b·i tr¾ng, 
Sa tr−êng hÒ sa tr−êng! 
TiÕt th¸o qu¾c ®ao th−¬ng, 
Chinh nh©n ngμn dÆm ruæi. 
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Giã lªn nh− ®Þch thæi 
§−a ai qua tr−êng giang. 
Nay c« liªu b¹t ngμn 
TiÔn ta vμo bÊt tö. 
 

§au th−¬ng lμ vinh dù, 
Ch©n ®i hÊt hång trÇn, 
Anh hïng ph¶i quªn th©n, 
Hy sinh lμ tÊt yÕu! 
Ngùa khua dßn n−íc kiÖu ... 
 

M−a vÒ giãng lª thª, 
Nai kªu nguån ®©u ®ã. 
X−a nay tï ngôc ®á 
MÊy ai ®· trë vÒ? 
 

Vç vç r¬i tμn thuèc, 
Phμ khãi vμo m«ng lung. 
H− v« ®Ñp n·o nïng 
Nô h«n ®êi khèc liÖt. 
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Câi sÇu ta tinh khiÕt, 
ThÐp qu¾c vÇng tr¸n cao, 
Phong s−¬ng dÖt chiÕn bμo 
Víi m¸u xe lμm chØ. 
 

§· ®i tr¨m hïng vÜ, 
X«ng pha l¾m ®o¹n tr−êng, 
VÒ lμm ®¸ hoa c−¬ng 
Göi ®êi sau t¹c t−îng. 
 

Uèng uèng nguyªn hμm l−îng 
S−¬ng trong cÊt ®Çy vß. 
SÇu nμy th−íc nμo ®o 
Khi ®ao r¬i kiÕm gÉy. 
 

Giã vÒ lay lau dËy, 
S¬n khª khãi mÞt mï. 
Ngμ ngμ nhÊp thiªn thu 
Bay ... bay ... v¹n v¹n lý ... 
Tr¸ng sÜ hÒ tr¸ng sÜ ! 
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CHỜ 
 
ChÕt ®i treo m¾t cöa §«ng, 
Chê xem hçn sù tμn vong thÕ nμo. 
Treo tai nghe thÕ nh©n sÇu 
Trªn thμnh B¾c, ngãng phôc thï oan khiªn. 
Treo hên phÕ phñ kinh niªn 
Bªn T©y phè, ®îi röa phiÒn d©n gian. 
Ngμy ngμy lËt n¾p ©m quan 
Hån ®»ng v©n ®Õn Nam ®μn chê tin. 
XÐ lμm triÖu m¶nh kh¨n phin 
Tang mang ®Ém lÖ mu«n ngh×n må c«i. 
§ªm ®ªm dÕ o¸n liªn håi 
HÑn ngμy v·n phÉn lªn ®åi tu tiªn. 
S«ng hên nói hËn triÒn miªn 
Bao giê ®Êt më héi hiÒn míi ngu«i. 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 167 

  
 

 
 
 
 
 
 
CẤP SỐ NHÂN 
 
Mét nh¸t qu¾m (1) s©u, dang ®øt phùt! 
Nghe vïi hun hót mét phiÒn ©u. 
Hai nh¸t t«ng (2) bay, rªn xiÕt nøa! 
Nghe ch«n u uÊt bèn buån rÇu. 
 

Mét qu¾m. Hai t«ng. Ba lao lý. 
Bèn bμn tay tr¾ng. N¨m cïng kh«ng. 
Tõng Êy cïng kh«ng tim ®óc thÐp, 
Mai vÒ sóng næ ®uæi thï d«ng. 
 

Mét qu¾m. Hai t«ng. Ba l¹i qu¾m. 
Bèn t«ng. N¨m qu¾m : thÐp t«i rÌn 
Cho cøng tay phang, ngêi m¾t qu¾c 
ChÜa ®−êng ®¹n löa tróng tim ®en. 
 

H·y mμi cho s¾c l−ìi dao t«ng, 
H·y nung cho tíi qu¾m t«i hång. 
Thï nay gãp giã, mai lμm b·o 
VÒ x¸p t¨ng thï hÊt chæng m«ng. 
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Mét qu¾m. Hai t«ng. Ba ph¹t nói. 
Bèn t«ng. N¨m qu¾m. S¸u b¨ng rõng. 
Tõng Êy rõng b¨ng ch©n cøng ®¸ 
Mai vÒ ®¹p vì cöa lao lung. 
 

VÇu ®anh dang cøng lia cho xít, 
Nøa dßn tÒ ngät l−ìi dao choang. 
§êi khi môc khó trong chum kÝn, 
ChØ chót trêi xa còng thiªn ®μng. 
 

H·y chÆt chÆt s©u t«ng ph¾t ph¾t! 
H·y phang phang g¾t qu¾m μo μo! 
Mai vÒ ®¹n nh¶y ngay nßng sóng 
Trùc chØ ®Çu thï næ thËt mau! 

               — Hoàng Liên Sơn 1978 
_________________________________ 

(1) Dao to, lưỡi dài, mũi cong 
(2) Dao to, sống dầy, chuôi bằng sắt rỗng liền với lưỡi, 
      dùng để chặt, chẻ … 
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KẺ NỘI THÙ 
 
Th©n x¸c Êy, kÎ thï xa l¹ ho¾c! 
Ngùc nhiÔm trïng, lßng vÉn t−ëng thanh cao. 
Nh÷ng thãi h− tËt xÊu trãi ch©n vμo, 
Cø mét b−íc l¹i lïi thªm mét b−íc. 
 

Bông ®ãi muèn ¨n no, ®©u ngê vùc 
B¸t c¬m tï rÎ róng b¸n l−¬ng tri. 
Bçng mét h«m s¬ ý gèi bu«ng quú, 
§Çu cói r¹p, xin phÊt cê mμu tr¾ng. 
 

Tim vÉn ®Ëp, hån e nh− giÉy chÕt. 
Mät c¬ cÇu bßn hót ãc v¬i teo. 
Chót ch©n th©n gi¸n nhÊm rñ eo sÌo 
§Ó mÆc søc ïa ra bÇy thó tÝnh. 
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Nh÷ng ph¶n x¹ ®¬n s¬ con chã ®ãi 
D−íi ®−êng hÇm chØ thÊy bãng ®ªm ®en, 
KÐo lª thª mét ®èng thÞt −¬n hÌn, 
Sèng ván vÑn chØ ngang tÇm c¸i bông. 
 

Ch©n vÉn b−íc, nh−ng lßng ®ang bß s¸t 
Con sªn trïng nhuyÔn thÓ, rÕt ngh×n ch©n. 
R¾n loanh quanh trong còi x¸c ngu ®Çn, 
Hßn nói x¸m ch«n s©u hån thÊt l¹c. 
 

Trßng m¾t thÉm ¸nh chiÒu hoang u uÈn, 
Thêi gian dμi d»ng dÆc chuçi lang thang, 
H¾n ®i trong thÕ giíi mèc meo vμng 
Nh÷ng vÆt v·nh m−u sinh ng−êi th¸i cæ. 

                              — Hoàng Liên Sơn 1977 
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TÓC BÙ 
PHẢI CHẢI ! 
 
N−íc ®ôc bôi trong 
Nghe hoμi hÕt tr¸i. 
L¸ cuèn ng−îc dßng 
RiÕt råi thÊy ph¶i. 
 

§−êng c¸i thong dong, 
ThÝch b−íc ®−êng vßng, 
Qu¸ kh«n thμnh d¹i. 
Tãc bï muèn ch¶i 
L¹i ng¹i bªn trong 
Xãc ãc gai lßng, 
Bén bÒ phiÒn to¸i. 
Th«i ®μnh khÊt l¹i ! 
 

Muèn vËy nμo xong! 
§êi cø long ®ong, 
Cùc ch−a chÊm dßng, 
S¸ng ®i tª t¸i, 
§ªm vÒ kh¾c kho¶i. 
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Tim th¾t ruét nong 
C¬n ®au qu»n qu¹i. 
Xèn m¾t ®©m trßng 
Sç sμng ngang tr¸i. 
 

N−íc ®ôc bôi trong 
Rμnh rμnh qu¸ tr¸i! 
L¸ cuèn ng−îc dßng 
Râ rμng kh«ng ph¶i! 
 

R¸ng lªn ®õng ng¹i! 
Ph¶i cëi cho xong 
M¾c mÝu lßng thßng 
Rèi mí bßng bong 
Nót d©y tån t¹i. 
 

Tãc bï ph¶i ch¶i! 

                — Trại tù Hoà Bình 1979 
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BIỂU TƯỢNG 
 
Lßng ta ®øng v÷ng nh− vÇu 
Th©n cao lãng th¼ng gi÷a bÇu trêi xanh. 
Sum suª c©y hót nhùa lμnh 
Nguån s©u ®Êt d−íi ho¸ thμnh l¸ trªn. 
Cùc h×nh thó ¸c g©y nªn 
May b»ng nøa tÐp ®øng bªn vÇu giμ. 
Mçi ngμy vÇu mçi cøng ra, 
§æi thay l¸ míi, ®Ëm ®μ lãng t−¬i. 
VÇu ®anh nh− thÐp s¸ng ngêi, 
N¾ng m−a th× còng trän ®êi ®øng ngay. 

                       — Trại tù Cẩm Nhân 1978 
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HƯƠNG DÓ (1) 
ĐẦU XUÂN 
             — Tặng Trần Trọng Hải 
 
Sím v¸c giã lªn n−¬ng, 
ChiÒu ®éi s−¬ng xuèng nói, 
M©y che, mï xo¸ lèi, 
Suèi ng¨n, l¸ ch¾n ®−êng. 
 

M¾t l¬i, ng−¬i hê h÷ng. 
G¸nh gång nhòn sèng l−ng. 
Lao lung cuèn g©n thõng 
Mu bμn tay x¬ cøng. 
 

Vai ª, tim nao nóng. 
V¾t bóng nÉu thÞt da. 
Bμn ch©n s−ng phï thòng, 
Bμn ch©n vèn thËt thμ. 
 

MÊy lÇn cßn sî h·i 
Khøu gi¸c råi còng quen 
Mïi r¸c r÷a lªn men, 
Mïi mïn h«i cá thèi. 
 

Bông s«i cμo d÷ déi 
Giun s¸n ®ãi ®ßi ¨n. 
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X¸c th©n rò tôc t»n, 
Khíp x−¬ng mßn xéc xÖch. 
 

MÖt nh− ®¸ ®Ì ®au, 
Tay ®−a kh«ng theo ®Çu, 
Ch©n ®i kh«ng theo m¾t, 
LÖch x« c¶ bãng lau. 
 

Rõng lóc nghiªng lóc sÊp, 
§åi lao ®ao muèn sËp. 
M¾t mê lÖ hay s−¬ng? 
ThÊy quay quay trêi thÊp. 
 

KhÈu AK TiÖp Kh¾c 
§Ì lÖch th»ng Ônh −¬ng, 
M«i th©m, da x¸m ng¾t, 
M¸ phång × oÆc g¾t 
KhÈn tr−¬ng vμ khÈn tr−¬ng ! 
 

Bçng hoa ®©u th¬m phøc 
V−ên kh«ng gian ngμo ng¹t, 
Miªn man vμ thanh tho¸t, 
Dån x« chiÒu trÇn ngôc. 
 

Ễnh ®i sau vÉn thóc  
KhÈn tr−¬ng vμ khÈn tr−¬ng ! 
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Trªn ®«i ch©n phï nhøc 
Hån giùt bøt d©y c−¬ng 
Bay trong h−¬ng b¸o thøc 
Xu©n xa vÒ r¹o rùc. 
 

§ªm sang cμng nao nøc, 
Giã giôc thóc rõng l©n, 
Mang xu©n ®Õn thªm gÇn, 
H−¬ng th¬m nång c¶m høng. 
 

Cßn muèn x©y muèn dùng 
Tõ vì vôn ®au th−¬ng 
Kiªn tin mét th¸nh ®−êng 
§ªm ®ªm lμm ®iÓm tùa. 
 

Giã trÌo hiªn gâ cöa. 
V©ng, t«i më lßng ®©y, 
Men cay ®· gom ®Çy 
CÊt ch«n lμm r−îu phóc. 
 

Ch©n ®au sÏ b×nh phôc, 
Sau tr¨m mÊt mét cßn, 
Cuèi hiÖp hiÖp hÐo hon 
VÉn bõng bõng l¸ phÊt 
VÉy xu©n vÒ óp lËt 
Bãng ®ªm cho¸n linh hån. 
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Sím ra xu©n bung c¸nh 
Tr¾ng xo¸ mét rõng hoa, 
Non v−¬n søc ®Éy ®μ 
V¾t ngang trêi hång rùc. 
 

Chim  reo chu«ng b¸o thøc, 
Trêi ®æi ¸o nghinh t©n. 
LÊn lan, lÊn lan dÇn 
Mïi h−¬ng hoa kú diÖu. 
 

Suèi ng©n nga h−ng ®iÖu, 
L¸ chμo l¸ r©m ran, 
Hoa chen l¸ nång nμn 
Chóc nhau lêi tr−êng thä. 
 

Giã lõng th¬m h−¬ng dã, 
Dã hong n¾ng ngμ ngμ. 
VÞ trêi cã r−îu pha 
Chuèc say hån v¹n tuæi. 
 

L¸ dßn tu«n mét chuçi 
Ngäc l¨n suèt triÒn ®Ìo: 
TiÕng chu«ng ng−êi ®æ reo 

¸t xua lêi d· quû. 

                 — Hoàng Liên Sơn 1977 
________________________________________________________________________ 

(1)  Cây có hoa trắng rất thơm. Vỏ cây dùng làm giấy. 
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ĐÁP SỐ 
 
Trêi bèn bªn nói ¸n, 
T«i ®Õn s¸t rõng vÇu, 
Nh×n xuèng ®¸y vùc s©u, 
Suy t− vÒ giíi h¹n. 
 

Sao quªn ®−îc thùc tÕ, 
Sóng kia l¨m le cß, 
§êi m×nh mÊt tù do 
V× qu©n thï tåi tÖ. 
 

Nãi tr−íc sau nh− mét, 
Nã lõa mét dèi hai, 
Thªm ba c¸i ch«ng gμi 
Sau mçi lÇn thÒ thèt. 
 

Trong hËn thï còi nhèt 
Nã ®éi lèt con chiªn, 
Be be tiÕng nai hiÒn, 
Vê c¸i ®u«i d¹i dét. 
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Nh©n sinh quan m¾t chét 
Nh×n ®êi thÊy mét bªn. 
Ch©n ®i cho·i vßng kiÒng, 
Bãp tr¸i tim chÕt ngét. 
 

VËy nÕu hμng c¸i ®ãi, 
M×nh tù trãi lÊy ch©n, 
L−¬ng tri sÏ lui dÇn, 
Gèi sÏ quú v× mái. 
 

Ph¶i cè gång cè chèng! 
Nhôc h×nh còng thÕ th«i! 
Khæ ®au sÏ ®μn håi, 
X« c¸i hÌn tÐ chæng! 
 

Nh×n lªn suy cho réng, 
Cói xuèng nghÜ cho s©u, 
Ph¶i tù ta lao cÇu 
B¨ng qua s«ng ¸c méng. 
 

Ph−¬ng tr×nh dï phøc t¹p, 
§¸p sè ch¼ng ®©u xa : 
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Löa trong ta nung giμ 
ThÐp trô cÇu cøng c¸p. 
 

Giã trªn cÇu giã xo¸y, 
N−íc d−íi cÇu n−íc xoay. 
Nã muèn ta mét ngμy 
Ph¶i cßng l−ng bá ch¹y. 
 

Ph¶i cè gång cè chèng! 
Nhôc h×nh còng thÕ th«i! 
Khæ ®au sÏ ®μn håi 
X« c¸i hÌn tÐ chæng! 
 

Rõng bÞt c©y phÝa tr−íc, 
BÇy sãi ®ãi bÝt sau, 
L¨m le mãng muèn cμo, 
Måi t−¬i kiÕm b»ng ®−îc. 
 

Nã còng lμ b¹ch tuéc 
Vßi say m¸u d©n lμnh, 
M«i tr¸t nô c−êi tanh, 
Óc lÊm bïn nh¬ nhuèc. 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 181 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ph¶i cè gång cè chèng! 
Nhôc h×nh còng thÕ th«i! 
Khæ ®au sÏ ®μn håi 
X« c¸i hÌn tÐ chæng! 
 

§ªm ®ªm n»m tù häc 
Bμi häc nμy gím ghª. 
Mai leo tíi vÇu kia 
§Ønh mï cao chãt vãt. 
 

Khi lßng m×nh biÕt gäi, 
MÆt trêi chãi hiÖn ra. 
Cã lÞch sö nμo giμ 
Khi trÝ ng−êi quªn mái! 
 

Vøt ®i nh− ®¸ sái 
Nh÷ng lêi hái vu v¬. 
B¾n ngay ph¸t sóng chê 
§Ó lßng ®−îc tho¶ ®ãi 
Kh¸t tù do tõng giê.   
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NỖI BUỒN NÀY 
                    — Tặng Tạ Đình Quý 
 
H·y cuèc xíi nçi buån t¬i, 
Gieo trång trong Êy mÇm ®êi mai sau. 
LÖ chua cay t−íi lμm mÇu 
Bãn th©m cho ch¾c tr¸i ngμo ng¹t c¬m. 
Nçi buån nμy, m¶nh v−ên −¬m 
X¸c th©n c¬ cùc ñ th¬m tho hån. 
Mai chμo n¾ng nân nμ b«ng 
Mét mμu lª tr¾ng dÞu nång h−¬ng bay. 
Cuèc cho s©u líp sÇu dÇy, 
RÔ xo¨n lßng ®Êt chê ngμy quang vinh. 
Mai ®em chu tÊt m« h×nh 
Yªu th−¬ng ®»m th¾m nh− quúnh ®ªm tr¨ng. 
Sèng lμ trång cÊy siªng n¨ng, 
V−¬n cao hoμng tróc cho b»ng khæ ®au. 

                                       — Trại tù Hàm Tân 1984 
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MỘT NGÀY 
CỦA NGƯỜI TÙ THỢ MỘC 
            — Tặng Đạm, Đạt, Kinh, Quý, Uyển, 
                  những “mộc tổ” của đội mộc. 
 
KÎng khua riÕt rãng n¨m giê, 
§Ìn leo lÐt m¸i (1), s−¬ng tê mê s©n. 
Ánh sao cuèi lÞm lui dÇn, 
Mét ngμy n÷a l¹i dïi th©n r· rêi. 
T−êng cao cæng kÝn nÝn h¬i, 
Ra s©n ®øng hái mÆt trêi mÐ nao. 
Th¸ng n¨m ®Ïo ®ôc c−a vμo, 
Hao x−¬ng tèn thÞt, d¨m bμo xo¾n r¬i. 
SiÕt m«i, Ðp v¸n nô c−êi, 
§inh thï bóa hËn ®ãng ®êi dßn tan. 
Löa hên c¨m ch¸y ruét gan, 
Lêi ®ay nghiÕn xo¸y mòi khoan cån cμo. 
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Giang s¬n mét m¶nh cÇu bμo, 
Ng−êi tï thî méc ch×m vμo l·ng quªn. 
Vèn c©y t¸u muèi (2) kh«ng bÒn, 
ChØ cßn khÝ ph¸ch gång ®Òn cho th©n. 
B»ng vai gi¹ng ®øng thÕ ch©n, 
Bμo cho lªn n−íc ®−êng v©n cña lßng. 
MiÕt cho trong s¸ng tõ trong 
NiÒm tin ®o khÝt víi vßng tay «m. 
§øng sao cho v÷ng t©m hån, 
Sèng sao cho c¸i u buån th¨ng hoa. 
Nô lªn tõ lóc −¬m nha 
Må h«i muèi tr¾ng thμnh ra nhùa hång. 

                              — Trại tù Hà Tây 1980 
_____________________________________________ 

(1)  Đèn cắm trên hai đầu mái nhà tù. 
(2)  Cây có loại gỗ dễ mục. 
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CHIM  
hay  
BƯƠM BƯỚM ? 
 
§ªm bay b−¬m b−ím trong hån méng, 
Sím vÒ tØnh méng thÊy chim bay. 
Chim hay b−¬m b−ím, ®©u lμ thùc? 
§¸p sè e kh«ng ë câi nμy. 
 

ChËp chên c¸nh b−ím hiÖn dÇn ra, 
L©ng l©ng gÇn ®ã vÉn d−êng xa. 
Trong lóc chim bay cßn lÉn bãng 
Hçn mang kh«n xiÕt cña chiÒu tμ. 
 

Nªn ®õng hÊp tÊp c©u suy luËn 
C¸i nμo lμ thùc, c¸i nμo h−? 
Gi÷a mÊt vμ cßn ®−êng tø t¸n, 
Ch©n ®i sao tr¸nh khái chÇn chõ. 
 

Gi÷a tr¨m ngh×n d¸ng h×nh m«ng muéi, 
C¸nh mê huyÔn vç cöa u minh. 
Ai d¸m b¶o ta cÇm chiÕc kho¸, 
Sao t¸ch m×nh ra khái bãng m×nh! 

                  — Trại tù Hoà Bình 1978 



186 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁNG CHỪNG  
 
§ªm khuya say ®ãi, 
DËy hót thuèc lμo, 
Buåm lÊp l¸nh sao, 
ThuyÒn lªnh ®ªnh khãi. 
 

Gi¬ tay muèn víi 
D−êng nh− m©y v¬i, 
D−êng nh− n−íc vîi, 
Cã s«ng trªn trêi. 
 

Trong trong ®ôc ®ôc 
Mê ®Ëm bãng cha 

¸o huyÒn gËy tróc 
Tùa l−ng tr¨ng ngμ. 
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L©ng l©ng nÆng nÆng 
Nãc tuyÕt b¹c ph¬ 
Vμnh kh¨n phin tr¾ng 
D¸ng dÊp mÑ chê. 
 

Vμo ra bãng vî 
ThÊp tho¸ng mμn the. 
Giã ®ông cμnh hoÌ 

¸ng chõng bÇy nhá. 
 

Chim bay phót bçng 
Xo¸ bãng ®Çu duÒnh. 
Vôt thÊy Trang Sinh 
Ho¸ thμnh b−ím méng. 
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QUÁ ĐỘ 
 
Thu lμ mét d¸ng trêi ®i t− lù, 
N−íc mÆt hå lång ngÊn biÕc r−ng r−ng 
Xui khiÕn l¸ ph©n v©n còng muèn rít. 
 

Thu lμ lò lò rõng – phu lª thu xμo x¹c, 
Chim bay qua mét câi thÕ th¨ng trÇm, 
N¾ng nöa ®−êng, chiÒu ïn ®Õn m©y th©m, 
Nói ®óng nhÞp lui theo vμo bãng tèi. 
 

Thu khÐp m¾t ë cuèi dßng s«ng u uÊt, 
N¬i h×nh lau mê lÉn víi h×nh thuyÒn, 
Nöa kh«ng gian Èn hiÖn bãng c« miªn, 
M−a lÊt phÊt t−ëng lμ trêi r¾c bôi. 
 

Thu lμ mét sím trêi trë, mïa hõng lªn v©n s¾c, 
Trªn lèi ®i xanh nghe gâ óa b−íc ch©n vμng 
Cña nh÷ng muén phiÒn chång chÊt víi c−u mang. 
Thu tro lî trong hoa kªu tr¾ng to¸t. 
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N¾ng t¾t l©u råi, ng−êi thu cßn ng¬ ng¸c 
Nh− mét du kh¸ch chê tμu ®Õn ®æi toa 
§øng gi÷a s©n ga ch¹nh nghÜ ®Õn tuæi giμ, 
Mïi Kinh DÞch tho¶ng vÒ trong khãi l¸. 
 

Thu l¹c gi÷a mét ©m-d−¬ng l÷ng th÷ng, 
Giã dÔ b«ng l«ng, khÝ hiÕu bång bÒnh. 
Xuèng ®Êt råi lßng cßn næi lªnh ®ªnh, 
VÉn tr«i muén gi÷a mét dßng s©u tr¸i kho¸y. 
 

Thu lμ liÔu rò chãng phai, t¬ bay mau môc chØ, 
ChiÕc ao n−¬ng xanh sím ho¸ ¸o cá vμng. 
Mçi rõng gÇy bμy mét trËn sèt hçn mang 
Khi thu ®Õn ng¾t ®i tõng chïm ®á. 
 

Thu xo¸ b¹c mét m«i sinh l·ng nh¸ch 
Nh÷ng vËt h×nh vμng vâ vÎ tiªu s¬, 
Nh÷ng th©n hoa máng m¶nh ®Õm tõng giê, 
Cμnh go¸ bôa, s−¬ng ®Çm ®×a mÆt ®Êt. 
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Thu nøt khÝa, s¨n da, nh©n dßn vì; 
Mçi l−îng trêi bμng b¹c h−íng suy vi. 
Bçng mét ®ªm chît tØnh thÊy chu kú 
§em l¹nh lÏo mïa ®«ng vÒ ¸n cöa. 
 

Thu, ®«i m¾t nμng trinh n÷–go¸ phô nh×n ra 
                                                 trong tho¸ng nhí, 
Chång, m×n xÐ n¸t ngμy x−a khi vÒ xãm ®ãn d©u, 
ChiÕc ¸o c−íi voan th¬m sím ho¸ ¸o tang nhμu, 
Thu lμ lêi kinh liÖm th©y ng−êi t×nh bøc biÖt. 
 

Thu h«m nay gÆp l¹i thu Th¸i M¸n, thu M−êng, 
Con h−¬u TÇy gμo thóc thñ b¶n thª l−¬ng. 
Hån ba m−¬i n¨m sau trë vÒ quª Dao cò, 
Ch¼ng vîi kiÕp l−u ®μy, ch¼ng bít nçi minh h−¬ng, 
Muèn ngai ng¸i ngñ hoμi gi÷a mïi h−¬ng phóc 
                                                                          bån tö. 

                                             — Hoàng Liên Sơn 1976 
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ĐÊM NIỆM 
 
Vμo ngåi trïm bãng tèi, 
Giò tãc s¹ch hoμng h«n. 
MÊy n¨m rßng lËn ®Ën, 
¢m u lÊm vÈn hån. 
 

Gi÷ ®ªm cho tinh khiÕt, 
Kh«ng gîn ý cuång th«, 
Kh«ng u mª ¸m muéi, 
Kh«ng s©n si hå ®å. 
 

Göi lßng lªn th¸p vót, 
TiÕp xóc víi chiÒu cao. 
Dang bay ®«i c¸nh réng, 
Nghe ®ªm vç d¹t dμo. 
 

Gèi ®Çu lªn tiÕng suèi, 
Nghe lßng ®Êt kh¬i tu«n 
Hay m¸u ta r¹o rùc 
Vi ti nh÷ng m¹ch nguån ? 
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Tr−íc sau chØ lμ mét 
TiÕng giã víi lêi c©y. 
Ngöa tay høng cho ®Çy 
Dßng Phóc ¢m tuyÖt diÖu. 
 

ChuyÖn ®êi mét pho s¸ch 
Mμu mùc m·i cßn t−¬i. 
Ph¶i tr¨m th−¬ng ngh×n khã 
Míi nªn mét nô c−êi. 
 

Tμu ra kh¬i l−ít sãng 
Hay ®ông ®¸ ngÇm s©u. 
DÉu sao th× vÉn ph¶i 
Tù ta l¸i h−íng tμu. 
 

Vμo ngåi trïm bãng tèi, 
Giò tãc s¹ch hoμng h«n. 
MÊy n¨m tÇm häc ®¹o 
Tin yªu vít nöa hån. 

           — Trại tù Hà Tây  
đêm Giáng Sinh 1980 
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CHIM CÔNG  
         — Tặng Công đã cõng ta qua sông 
 
C¸m ¬n con c«ng 
Câng ta qua s«ng 
MÊy mïa n−íc lò 
LËn ®Ën m−a rßng. 
 

Con c«ng l«ng xanh, 
Vμng, cam, tÝm, ®á, 
C¸i má xinh xinh, 
C¸nh vç tμi t×nh. 
 

C«ng bay trªn trêi 
VÉn nh×n nhí ®Êt. 
C«ng chuyÒn cμnh quÊt 
VÉn kh«ng quªn trêi. 
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Lªn trêi t×m §¹o, 
Xuèng ®Êt t×m Nh©n, 
T×m thÊy ch©n th©n 
Trong trêi ®Êt thuËn. 
 

MÊy n¨m ë rõng 
GÆp toμn thó ¸c, 
Lßng ta tan t¸c 
Nh÷ng dßng lÖ r−ng. 
 

C«ng sang nói B¾c, 
C«ng t¹t ®åi T©y, 
Mang vÒ ngÊt ng©y 
Nμo m©y nμo giã. 
 

C¸m ¬n con c«ng 
Cho T©m gÆp Ý. 
§êi lÊp ch©n kh«ng 
Khi T©m, Ý ®ång. 

          — Trại tù số 6, 1978 
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XUÂN HỨNG 
 
Trêi xanh, trêi cña mäi ng−êi. 
Én bay, Ðn cña mu«n ®êi Ðn bay. 
Én nghiªng nghiªng c¸nh, thuyÒn say, 
NÐt vui s¬ th¶o còng ®Çy høng xu©n. 
Nói ®−a s¾c th¾m l¹i gÇn, 
C©y ®un léc biÕc, ®êi nh©n lªn ®êi. 
L¸ chång lªn l¸, nång h¬i, 
L¸ h« dßn th¾m trong lêi l¸ khu¬. 
Giã m¬n trín ngãn tay sê 
Êp «m hoa ®á, níi bê xanh ra. 
VÞ trêi nh− cã r−îu pha, 
NgÊt ng©y mïi x¹, ®Ëm ®μ mïi h−¬ng. 
ThiÕt tha cóc c¸nh vμng h−¬m, 
Giã se nh− thæi n¾ng h−êng vμo tim. 
§êi lªn ph¬i phíi nh− chim, 
Mai sau phóc hËu mang tin th¾m hång. 
Tr¸i mai sau tr¸i th¬m nång, 
Lêi th¬ nh©n ¸i vÒ ®ong ®Çy hån. 
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THIẾP MỜI 
 
§−êng dμi giÉm ®¸ nøt bμn ch©n, 
Ch«ng gai xÐ r¸ch c¸i lai quÇn, 
Kim chØ ®ßi phen ngåi v¸ vÝu, 
Nh×n ra c©y ®æi l¸ xanh rên. 
 

Tin ®−a hÑn −íc mïa xu©n lín 
Rén thóc nh©n gian, phÊn chÊn ®êi. 
Bi hμi vë kÞch ®ang mμn chãt, 
Mçi b−íc ng−êi lªn, ¸c quû lïi. 
 

Ta ngåi ch¾p nèi l¹i ch©n th©n, 
Ngãn tay xe chØ thÊy tu«n rÇn 
Mét dßng m¸u Êm ho©n hoan l¹ 
Nh− giã xa vÒ dËy tróc t©n. 
 

Gãt nøt lªn da cßn ngøa ng¸y, 
R−îu ®êi hò hò vÉn thÌm v¬i. 
Xuèng xuèng lªn lªn ®−êng khóc khuûu, 
L¸ tung nh− göi v¹n thiÕp mêi. 
 

§êi vÉn nguyªn lμ buæi sím mai 
S¾m sanh søc míi tÆng cho ng−êi, 
Mét ng−êi cßn vÊn v−¬ng ®on ®¶ 
Vun ®¾p v−ên m×nh m·i th¾m t−¬i. 

                     — Trại tù Hoà Bình, Xuân 1979 
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ĐIỂM TÂM 
XUÂN HOÀNG LIÊN SƠN 
 
Trêi h«m nay tiÕt lËp xu©n, 
M¬n man h¬i nói vÒ gÇn Êm ra. 
ThÕ ra xu©n vÉn ®Ëm ®μ, 
VÉn ngan ng¸t méng ngμ ngμ chuèc say! 
H¬i bay μ! c¸nh xu©n bay, 
Bªn ta dan dÝu « hay lóc nμo! 
Xu©n – chim vßng nói mÊy chao, 
Quμnh s«ng mÊy l−în còng dμo d¹t th«i! 
VÞ ®êi nång ®¾ng mÊy v«i, 
VÉn tr¨m hò lÞm båi håi rãt v¬i. 
Víi ta vÉn thiÕt tha ®êi 
Xu©n «m gãi th¾m vÒ mêi ®iÓm t©m. 
ChuyÖn c−êi, chuyÖn khãc ®Çy m©m; 
ChuyÖn yªu, chuyÖn ghÐt th× thÇm l¾m ch−¬ng; 
ChuyÖn sau nói cã tr¨m ®−êng, 
Anh em thÕ giíi kÎ th−¬ng ng−êi chê. 
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Méng trμn lai l¸ng hån th¬, 
VÊn v−¬ng lôc ®Þa, nhí bê ®¹i d−¬ng. 
Xin bay theo víi n¾ng h−êng, 
Bãng m©y kia h·y d¹t nh−êng c¸nh lªn! 
 

Mai sau thÞt th¾m da liÒn, 
C¸i yªu kh¸c tr−íc, c¸i nh×n kh¸c x−a, 
C¸i tin v« cí xin chõa, 
Sèng sao cho xøng luü thõa th−¬ng ®au.  
                               — Hoàng Liên Sơn 1978. 
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ĐƯỜNG LÊN 
XỨ LÀO 
       — Tặng Nguyễn Thượng Dực 
           Hội viên Câu Lạc Bộ Thuốc Lào 888 
 
Cã em nhÑ nhâm biÕt bao! 
§ªm ®ªm l¹i ®−îc lªn cao ®u bång. 
Cã em lμ cã ch©n kh«ng 
Th¶ hån anh xuèng c¸nh ®ång Ai Lao. 
N¬i ®êi quyÖn khãi nao nao 
Nh÷ng vÇn th¬ tÝm bay vμo thËt ªm. 
N¬i tim h¹ xuèng b«ng mÒm, 
MÊt ®i søc hót cña ®ªm tï phiÒn. 
N¬i ®Çu ngñ gèi b×nh yªn, 
Sãi n©u ph¸t v·ng, chμo hiÒn héi anh. 
Cã em s¸o lÝu lo rμnh, 
Vμnh khuyªn rÝu rÝt, yÕn oanh lμu lμu. 
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§−êng tr¬n vÊp ng· th©n ®au, 
Em n©ng em ®ì anh mau b×nh th−êng. 
Cã em lμ cã du d−¬ng 
Chóm m«i huýt giã më ®−êng hanh th«ng. 
Hån lμ bong bãng, lμ l«ng 
Bay ph¬i phíi gi÷a trêi mång mét xu©n. 
Bôi hång phñi s¹ch gãt ch©n, 
§i lªu læng gi÷a s«ng Ng©n sao TuyÒn. 
Cã em giμn phãng thÇn tiªn 
Søc ngh×n c©n ®Èy phi thuyÒn anh lªn. 
ChÝnh em Hy Väng lμ tªn, 
Thuèc xoa th−¬ng tÝch, löa tin cho ®êi. 

                    — Trại tù số 4, Hoàng Liên Sơn 
                                               Mùa đông 1977 
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TẶNG PHẨM 
MÙA XUÂN 
             — Gửi một cháu tù hình sự 
 
H·y −ìn ngùc hÝt s©u vμo khÝ sím, 
Ch¼ng thuéc riªng ai trêi ®Ñp cña mu«n lßng. 
Mïa xu©n ®Õn ®Òu chia cho mu«n kh¾p, 
KÏm gai nμo rμo ch¾n ®−îc trêi trong! 
 

Chim tÊp nËp vÒ reo chu«ng b¸o thøc 
ChiÕc ®ång hå r¹o rùc cña t©m t−. 
Xu©n ®em hoa n¾ng ®Õn d·i hiÒn tõ, 
Lïa giã Êm vμo lªn d©y nghÞ lùc. 
 

Cø hÝt m¹nh, hÝt s©u, c¨ng lång ngùc! 
MÊt dÊu thêi gian (1) th× lÊy giã lμm kim 
ChØ mai sím cña niÒm tin thøc giÊc 
Khi c¸nh d¬i ®ông bãng tèi ®−¬ng ch×m. 
 

Chó cho ch¸u chiÕc ®ång hå v« gi¸ 
M¹ mμu vμng ®»m th¾m cña t×nh th−¬ng. 
Chó mai ®©y sÏ ph¶i ®æi lao tr−êng, 
§êi tï biÖt sao quªn mμu m¾t ®Ñp. 
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§«i m¾t ch¸u nh×n ra rõng nói khÐp, 
Bèn n¨m tï lμm mÊt tuæi hai m−¬i, 
Sao h«m nay vÉn xao xuyÕn t×nh ng−êi, 
VÉn m¸t dÞu mét mμu xanh tuÊn tó! 
 

Chim tø xø vÒ lÝu lo tù sù, 
C¶ mét miÒn n−êm n−îp nçi mõng r¬n. 
L¸ lao xao nãi tiÕng nãi xanh rên, 
Lßng m×nh ngät, trêi còng bïi d−ìng khÝ. 
 

Mμn kÞch chãt ®êi thay ng«i ®æi vÞ, 
DiÔn viªn giμ ®Ó lé t−íng phi nh©n 
Sau bao n¨m h« ho¸n chuyÖn phong thÇn, 
D©n phÉn né kh«ng ngít lêi phØ nhæ. 
 

Chó cho ch¸u chiÕc ®ång hå b»ng giã 
§· ®Õn giê chØ ngä ë tÇm tay. 
Trong tim ta ®· −¬m s½n mét ngμy 
N¾ng x¸n l¹n vÒ xua ®ªm b¹o ng−îc. 
 

Con d¬i x¸m sÏ ch×m s©u ®¸y n−íc, 
NghÜa víi t×nh l¹i n¶y h¹t sinh ®«i, 
Cá tu«n xanh trªn thí ®Êt phôc håi 
Gi÷a t¸n lo¹n rõng cê bu«ng ãi m¸u. 

                     — Trại tù Hoà Bình Xuân 1979 
_______________________________________________ 

(1) Tù chính trị bị tịch thu đồng hồ. 
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KHÔN XIẾT 
 
Mét ®ªm hÌ oi bøc 
VÒ l¹c b−íc thõa l−¬ng 
Vßm th¬ x−a s¸ng rùc 
Nh÷ng ng«i sao ThÞnh §−êng. 
 

Ch÷ thon mμi nÐt liÔu, 
Tõ ®Ñp ®Ïo vμnh khung, 
V¼ng cung th−¬ng ngò ®iÖu 
¢m mai víi nh¹c tïng. 
 

Nh÷ng sù viÖc mªnh mang, 
Nh÷ng phong t− cèt c¸ch, 
Nh÷ng t×nh son sö vμng 
CÈn tÝch niªn kim th¹ch. 
 

Trêi Lý B¹ch lÊp l¸nh 
Tr¨ng, ta vμ bãng ta 
Cuång t− ®èi tam ¶nh 
¤m nhau chuèc chÐn ngμ. 
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Hái trêi V−¬ng Ph¹m ChÝ 
Sinh ta ®Ó lμm chi ? 
HËn ca B¹ch C− DÞ 
Miªn miªn v« tuyÖt kú. 
 

LÇu tr¬ bãng Th«i HiÖu, 
H¹c vμng khuÊt tõ l©u, 
Phån hoa th−êng mÖnh yÓu, 
Khãi sãng trªn th¬ sÇu. 
 

§−a ng−êi v¹n lý th©n 
Bèn c©u tuyÖt t×nh có 
Trªn s«ng ®øng tÇn ngÇn 
Mét linh hån §ç Phñ. 
 

M¹nh Giao bót s«i nhÞp 
¸o con kÞp ngμy ®i 
ChØ kim may kÝp kÝp 
MÑ e trÔ ngμy vÒ. 
 

R−îu muèn say ®ªm cuèi, 
T× bμ ®· giôc ran, 
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ChÝnh nh©n nh¹c ngùa ruæi, 
B¶n hïng ca V−¬ng Hμn. 
 

V−¬ng Duy xoay ®ét ngét, 
Trêi siªu thùc rÏ sang, 
Tr¨ng lªn, chim th¶ng thèt 
Khe ®ªm bËt kinh hoμng. 
 

Qu¹ kªu tr¨ng bμng b¹c, 
Tr−¬ng KÕ th¶ hån phiªu, 
Ho¸ ®ªm thμnh c¶m gi¸c, 
Gieo bèn c©u Phong KiÒu. 
 

Hμn Dò hèt ho¶ng ®iÖu 
Ch−¬ng §μi Ch−¬ng §μi liÔu! 
B©y giê liÔu ë ®©u? 
Cã cßn xanh hìi liÔu? 
 

Tr−¬ng TÞch ra thai ®è 
Cuèi dßng TiÕt Phô Ng©m, 
Hoμn qu©n song ngäc tá, 
LÖ thiÕp lÖ ch©u thÇm. 
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Ng−êi ®μi trang nay khuÊt, 
Th«i Hé ®øng tÇn ngÇn, 
Hoa ë c−êi giã xu©n, 
Ng−êi ®i lμ mÊt thËt! 
 

Råi l¹i B¹ch C− DÞ 
Lßng rØ xãt ©m thanh 
¤m c©y ®μn nghiÖp dÜ 
Vuèt ®au Tú Bμ Hμnh. 
 

§Çy mét chuçi l−u ly 
Nèi sau L−u Vò TÝch 
Kû ®é hång d−¬ng tÞch 
L−u quang v« tuyÖt kú. 
 

Mμu tuyÖt bÝch th¬ x−a 
Cã bót nμo t¶ xiÕt, 
GiÊy s¸ch nμo «m võa 
C¶ thiªn niªn bÊt diÖt. 

          — Phòng giam số 8, 1979 
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BÓNG MẸ 
CHIỀU THU 
                        — Kính dâng Mẹ 
 
MÑ gÇy guéc ®Õn th¨m con hÊp tÊp, 
Qu¶y g¸nh vÒ chiÒu sËp ë non T©y. 
M−a giã quÊt l−ng tre cong phÇn phËt, 
Bãng mÑ mê lÇn khuÊt gi÷a mï m©y. 
 

§Êt lÇy léi, ®−êng quª tr¬n khÊp khÓnh, 
MÑ long ®ong lËn ®Ën d¸ng l−ng gï. 
M¶nh trêi x¸m kÏm gai rμo bÊu n¸t, 
MÑ ®i råi xao x¸c c¶ trêi thu. 
 

MÑ lμ mÑ chó em nμo h×nh sù ? 
D¸ng l−ng gï lμm nhí ®Õn mÑ t«i, 
MÑ nÎo xa m−a n¾ng ¾t båi håi, 
Ai ®ì mÑ ®i nghiªng sÇu go¸ bôa? 
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M−a giã quÊt l−ng tre cßng vÊt v¶, 
Vãc mai kia na n¸ nÐt hao mßn 
Cña mÑ ruét qu»n ®au cho tiÕng khãc 
§Õn cuèi ®êi l¹i chong bãng chê con. 
 

Con cña mÑ giê n»m trong ngôc thÊt, 
VËn n−íc nghÌo l¹i gÆp ph¶i thêi xui, 
Bao thanh xu©n ¶o väng bÞ ch«n vïi, 
§ång lóa míi chÕt non tõng nh¸nh m¹. 
 

Trêi Nam Êy huyªn r¬i vμng mÊy l¸? 
ChiÒu n¬i ®©y trêi gi¸ phñ s−¬ng ®Çy. 
Xin thö hái lßng con nh− tÊc cá 
Sao b¸o ®Òn t×nh mÑ ngÊt toμ m©y. 
 

Con xin høa, l¹i mét lÇn n÷a høa 
Nî ¬n ®êi sÏ tr¶ trän nay mai, 
§ì mÑ ®i th− th¸i nèt ®−êng dμi 
§Ó cã mét lÇn v× con mÑ ngÈng mÆt. 

                       — Trại tù Hoà Bình 1978 
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KỲ CÙNG 
          — Tặng triệu nàng Tô Thị thời nay 
 
♦ §Êt 

MÊy n¨m tõ biÖt ng−êi d−íi phè, 
¢m hao chØ lμ thÊy l¸ rÇm r×. 
D·y nói c¾t ngang trêi hai nöa 
Nh− xÎ lßng ng−êi sÇu biÖt ly. 
 

Nh− xÎ quª h−¬ng thμnh ®«i miÕng, 
Nöa mê mÞt ®Êt, nöa mï kh¬i. 
VÕt th−¬ng nguyªn thuû cßn in ®ã, 
Chóa ph¶i b«n ba, PhËt l¸nh ®êi. 
 

Cã s«ng nh−ng mμ ng−êi kh«ng n−íc, 
N−íc b¸n xon råi, b¸n lÊy chi? 
– Mét nói h− v« lÇm chñ thuyÕt, 
Bèn bªn m©y phñ kÝn mμu ch×. 
 

Giã l¾c c©y ®au, cê rò r−îi, 
M−a dÇm ngμy th¸ng dμi lª thª. 
§Êt nμy ®Êt chÕt, chua vμ mÆn, 
Tõng tÊc da phong lë n·o nÒ. 
 

Con tr©u × ¹ch dμi l−ng kÐo, 
N«ng sê cμy móc c¸i ch×a v«i. 

ë ®©y kÏo kÑt lêi tre cò, 
C¸i m¸i lom khom r¸ch l¸ gåi. 
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♦ Ng−êi 

Vì tõ buång trøng bμ ¢u C¬ 
Tr¨m con lËn ®Ën ®Õn bao giê? 
M¾t Êy lim dim ngÇm ®¸ nhän, 
Phi tang sãng d÷ d−íi lÆng tê. 
 

Bãng tèi u mª sÇm nÕp tr¸n, 
C¸i nghÌo t»ng tùu bèn ngh×n n¨m. 
Gan th©m ruét tÝm thï huynh ®Ö, 
ChÐm g¸y ®©m l−ng m· tÊu v»m. 
 

Nã câng vua Lª vμ chóa M¸c 
VÒ quª cha giÕt mÑ hiÒn lμnh. 
Tang s« b¹c xo¸ ®Çu con trÎ, 
Cá ngót s©n tr−êng, chî v¾ng tanh. 
 

Lói xïi bíi ®Êt chån m−u trÝ, 
Trêi rung ®Êt chuyÓn, x¸c ch«n vïi. 
§Êt g× ®Êt bÝt b−ng nguån sèng, 
C¸i buån lμ ch¼ng kÎ nμo vui. 
 

Nói ®øng soi s«ng qu»n chÝn khóc, 
BÕn ®ß ngñ muén l¸ thuyÒn xiªu. 
§Êt nμy nghiÖp ch−íng cßn v−¬ng m¾c, 
Sím hÐo ®iªu linh v¹n diÔm kiÒu. 
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♦ VμàEm 
TrÜu g¸nh ®êi em theo b−íc chÞ, 
BÇy con chia göi mÊy c« d×. 
X−a anh kh«ng sóng bÞ thï b¾t, 
Em thμnh thiÕu phô cña sÇu ly. 
 

Cã chång mμ t−ëng nh− chång mÊt, 
H−¬ng nhang ®· ch¸y ë trong lßng. 
Em lμ dßng dâi nμng T« ThÞ 
Ngh×n n¨m ho¸ ®¸ vÉn chê mong. 
 

Phè Êy §ång §¨ng trïng ®iÖp nói, 
§¸ mßn thμnh t−îng cña t×nh chung, 
Em ®øng «m con bång m−a n¾ng, 
S¾t son, dòng c¶m ®Õn Kú Cïng. 
 

H¹nh phóc vß ®au tay thó ¸c, 
¢n t×nh chμ n¸t gãt ®−êi −¬i. 
Em vÉn ®oan trang tõng lãng tróc 
Vót roi quÊt ng· kÎ thï ng−êi. 
 

Tãc vÊn phong ba em ®øng mòi 
Mét thuyÒn lÌo l¸i câi cμn kh«n. 
§au th−¬ng nhuèm m¾t em kú diÖu 
Ngêi tá l−u ly tuyÖt bÝch hån. 
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VÔ VÀN 
               — Tặng vợ 
 
Em lμ nμng M¹nh Quan thêi H¸n 
MÆc quÇn v¶i bè, cμi gai tr©m. 
§−¬ng lóc anh mong rÇu rÜ ruét, 
Lßng em ®øt ®o¹n lÖ tu«n thÇm. 
 

§øng thÕ lμm cha nu«i con d¹i 
§Ó nhμ cã nãc lóc chång xa. 
Em ®øng thay nam trßn ch÷ hiÕu, 
Thê cha ph¶i ®¹o, d−ìng mÑ giμ. 
 

Ch¶i giã dÇm m−a ch−a hÕt h¹, 
Vai chång em thö ¸o ngõa ®«ng, 
C¾n chØ luån kim may gÊp gÊp 
Vu«ng kh¨n cßn Êm lÖ ®−a chång. 
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Kho¶ng c¸ch S©m Th−¬ng bao ¸nh s¸ng? 
T×nh em ch¼ng ng¹i n−íc s«ng dμi. 
Em ®iÓm mμu lª lªn rªu ¸m 
Cña ®êi nh¹t mËn, r÷a ®μo phai. 
 

Mçi ch÷ th− em gÇy nÐt liÔu 
Anh «m trªn nói, Êp trong khe. 
Em lμ löa Êm ®ªm ®«ng rÐt, 
TrËn giã ®em m−a ®Õn h¹n hÌ. 
 

Lμ n¾ng thu hanh, m©y l÷ng th÷ng, 
Th«ng reo trÇm vót ®Ønh trêi cao. 
Em gi¨ng méc th¶o xanh triÒn nói 
Ly c¸ch lßng anh khái lò trμo. 
 

BiÓn ®éng thuyÒn lay em v÷ng l¸i, 
Anh th−¬ng h¹t g¹o xÎ lμm ®«i. 
T×nh nghÜa em nh− sau b·o thæi, 
B·i yªn bÓ lÆng c¸t vÒ båi. 

                         — Trại tù Hà Tây 1982    
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MÙA CHAY 
                      — Tặng vợ 
 
ChÝn n¨m tinh khiÕt t×nh ta 
¦íp −¬m tim mét h−¬ng hoa nång nμn. 
Trêi vμo thu thë m¬n man, 
Ng−êi yªu dÊu ®Õn gîn lμn h¬i may. 
Hån cßn dÊu siÕt vßng tay 
Trinh nguyªn,th¸nh thiÖn nh÷ng ngμy ®ång giao. 
Ng−êi ®i khuya kho¾t r× rμo, 
Th−ít tha s©u l¾ng, thanh cao bång bÒnh. 
ChÝn mïa tr¸i giã lªnh ®ªnh, 
S¾t son ch−a l¹t, thÖ t×nh ch−a phai. 
Anh chê em gi÷a trÇn ai, 
LÔ d©ng nhμ nguyÖn miÖt mμi mïa chay. 
Em vμo lÊp l¸nh s−¬ng bay 
Vμ se s¾t thæi heo may ®Çy gi−êng. 
Hai ng−êi ho¸ mét thÞt x−¬ng 
D¾t nhau ®i tíi cïng ®−êng th−¬ng ®au. 
Løa ®«i ý hîp t©m ®Çu 
ChÝn n¨m chung mét g¸nh sÇu trÜu vai. 
ChÕt xin chia sÎ quan tμi, 
D−¬ng gian ngang tr¸i, tuyÒn ®μi thuËn xu«i. 
ChÝn n¨m mét giÊc m¬ chuåi, 
T×nh nh− t×nh ®· chÝn muåi thiªn thu. 

                       — Trại tù Hàm Tân 1984    
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ĐƯỜNG VÀO 
THIÊN THU 
                            — Tặng vợ 
 
Nhí em tr«ng ngãng h»ng ®ªm, 
Mμn lay t−ëng tãc, gåi mÒm t−ëng da. 
Ng−êi tõ c¸ch trë trêi xa 
Hån th¬m yªu dÊu vÒ ta bïi ngïi. 
§Êt buån khã cã t×nh vui, 
Ch¸t chua quen vÞ, ngät bïi kiªng khem. 
ChÝn mïa thua thiÖt ®êi em, 
Gian tru©n chuyÖn kÓ ngh×n ®ªm ch−a võa. 
§éi ngh×n n¾ng, géi ngh×n m−a, 
G−¬ng em tiÕt phô thêi x−a chê chång. 
M¹nh Kha nμng sè long ®ong, 
SÇu t×nh quan t¸i cßn nång ph−¬ng danh. 
LÖ x−a trót lë Tr−êng Thμnh 
§Ó ngh×n sau vÉn ch−a lμnh c¬n ®au. 
§Ó ng−êi nay b−íc theo sau, 
§iªu linh gãi ghÐm thªm vμo hμnh trang. 
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Em vÒ gi÷a lóc khuya sang, 
Mªnh m«ng ®øc h¹nh, dÞu dμng −u t−. 
Em ®oan trang d¸ng hiÒn tõ, 
Tãc rõng thu liÔu rò bê vai th−¬ng. 
Em gåm chÝn câi xanh d−¬ng 
Lång ®«i m¾t thÉm kh«n l−êng vÞ tha. 
Em vμo lÊp l¸nh s−¬ng sa 
Vμ mang ¬n ph−íc nguy nga tõ trêi. 
Anh chê em gi÷a ch¬i v¬i 
Thªnh thang mét câi méng ngêi s¾t son. 
§ãn em nguyªn nghÜa vu«ng trßn 
Dï cho th©n x¸c vÉn cßn chia ®«i. 
Mai sau ngñ gèc c©y såi, 
Lμm thiªn thu chiÕc miÕu ngåi thê em. 

                            — Trại tù Hàm Tân 1984    
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TIẾNG CHIM 
            — Tặng con và cháu 
 
Thuë Êy có chöa vÒ, 
Vμnh khuyªn −a rÝu rÝt, 
Xu©n ¶nh gäi T−êng Vi,  
Mü miÒu nh¹c ý nhi. 
 

Vμng anh n¨ng d×u dÆt, 
Trêi lôc nh¹t ngoμi song, 
Hång th¾m son rùc cöa, 
Lan th¬m ng¸t léng phßng. 
 

Nhμ s¸ng ®ªm rén rÞp, 
Xu©n ¶nh vμo lÝu lo, 
T−êng Vi ra th¸nh thãt, 
Cóc xu©n chãng n¶y dß. 
 

Cã lêi chim son trÎ, 
Phßng rót bít chiÒu s©u, 
Lßng níi thªm bÒ réng, 
V¬i ®i còng l¾m sÇu. 
 

Bè con mua b¸nh chuèi, 
B¸c tÆng ch¸u chÌ khoai, 
Thá b«ng m−ít l«ng dμi, 
Tr¨m trang dÇy quyÓn vë. 
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C¸n bót nghiªng lßng vì 
Con nghuÖch ch÷ “yªu ba”. 
GiÊy th¬m ch¸u t« nhoμ 
C¸i h×nh thuyÒn biÕu b¸c. 
 

Mét h«m nhμ nhín nh¸c, 
Có ¸c vÒ rîp s©n, 
Lan r¬i hÐo tÇn ngÇn, 
Hång bu«ng phai ¸o n·o. 
 

Cê bay phÇn phËt m¸u, 
Phè n¸t, cöa nhμ tan, 
Chim cha ph¶i l×a ®μn, 
TrÎ nh− c©y mÊt gèc. 
 

V¹n ng−êi tï oan khèc 
§êi môc mèc rõng s©u, 
TrÎ mau chãng b¹c ®Çu, 
Ngã tr«ng bÇy v« lo¹i. 
 

Chóng måm loa mÐp gi¶i 
BiÖn chøng l¸i lÌo ra 
Ph¶i ®øng ®iªu cöa nhμ 
M·i ®êi sau con ch¸u! 
 

TuÇn khua lau b−íc r¶o, 
KÎng nÖn giê h¹ canh. 
Giã day r¹n nøt cμnh 
C©y xoan giμ ®Çu l¸n. 
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DÕ kªu dμi v« h¹n, 
Rén rμng l¸ rõng r¬i. 
X¸c th©n mÖt r· rêi 
SuyÔn c−a cïn cuèng phæi. 
 

Mïi ph©n nång khÝ thèi 
Bèc tõ hè cÇu n«ng, 
Ngåi ngã nhau tång ngång, 
Gißi l¨ng x¨ng mÐp hè. 
 

Áo tï in ch÷ sè 
Mμu mùc nhãi trªn l−ng. 
Khuya nghe qu¹nh quÏ rõng 
Ho½ng gμo s−¬ng tª t¸i. 
 

Buèt se lßng th¾t l¹i, 
Nhí vÒ m¸i nhμ x−a, 
MÝt chen khÕ chen dõa, 
Chim kÐo vÒ lμm tæ. 
 

Mïa xu©n mïa trøng në, 
S¸o tËp nh¶y chuyÒn c©y, 
SÎ non chiªm chiÕp bÇy, 
C¶ v−ên lμ tiÕng hãt. 
 

C¶ trêi rãt n¾ng ngät, 
S−¬ng nhá giät trßn xinh 
H©n hoan ®Õn tμi t×nh 
Nh÷ng giät hån v« téi. 
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Xø nμy ®êi c»n cçi 
L¹i cÇn nhí tiÕng chim 
§Ó tim ®õng bu«ng ch×m 
§¸y bïn s©u hè th¼m. 
 

§Ó tin yªu vÉn th¾m 
Nh− ngμy x−a hång ®Ëm, 
Nh− ngμy x−a lan biÕc 
Trêi trÎ th¬ ch−a biÕt 
C¸nh có vç ®en s×, 
Lßng cßn ñ nguyªn si 
Mïi s÷a th¬m cña mÑ 
Ưíp con ngh×n su«n sÎ, 
¤m con ru nhÌ nhÑ 
Bμi yªu ngät m¬n man, 
Lêi th−¬ng mÆn nång nμn. 
 

Cha ng−îc xu«i tÊt t¶, 
VÒ h«n lªn mi m¸, 
Ư¬m con nh− l¸ m¹, 
Mong sau con th¬m nång 
C©y lóa vμng træ b«ng. 
Cha ®i vay h−íng giã, 
M−ín cho con ®ång cá 
Th¶ con lªn nh− diÒu 
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Trêi cæ tÝch phiªu diªu, 
Vßm ca dao tuyÖt diÖu. 
Con ho¸ phÐp lμm tiªn 
Gi÷a h−¬u nai m¾t hiÒn, 
Chim bay sang dan dÝu, 
Dõa l¸ xanh d×u dÞu. 
Ng−êi håi phôc ®uæi ®i 
C¸nh có vç ®en s×, 
Tr¶ ®ång dao rÐo r¾t 
VÒ tim th¬ dμo d¹t. 
 

Giã ®−a h−¬ng ngμo ng¹t, 
HÌ nång huÖ ®oan trang, 
Xu©n bung nh¸nh mai vμng, 
Thu xoe trßn c¸nh cóc. 
 

Nøc n« trang ®ång phôc, 
Hång xoÌ miÖng ®á hoe, 
Ng©u khoanh ®èm lËp loÌ, 
Lan th¬m lõng nh©n ¸i. 
 

§ãn ng−êi cha trë l¹i, 
Tin vui ®Õn tõng nhμ, 
M¸u hång öng s¾c da, 
Con chim ®êi bÊt b¹i! 

      — Trại tù Hoà Bình 1979   
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GIẤC NGỦ 
NGÀI NGỰ 

 
ñng léi bïn b× bâm 
VÖ ngoμi chßi ®æi canh, 
Tï bªn trong v¾t c¼ng 
ChuyÖn riªng víi bãng m×nh. 
 

Giã mïa nμy ®«ng b¾c 
VÒ rÝt giËt tõng c¬n 
T−ëng tay ai ®ang kÐo 
Ngang cung mét tiÕng ®ên. 
 

Ếch n−¬ng kªu × oÆc,  
DÕ rõng g¸y d»ng dai, 
VÖ ng¸p ng¾n ng¸p dμi, 
C¬n ho cμo xÐ häng. 
 

Nã ch¾c ngåi n«n nãng, 
§Õm tõng phót tõng gi©y, 
M¬ gèi Êm ch¨n dÇy, 
Châ c¬m mïi h¹nh phóc. 
 

Có than buån hËm hùc, 
Ngñ ngôc thùc lμ vua, 
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L¹i thªm cã vÖ chïa 
G¸c cho ngμi Ngù ngñ. 
 

Sè ngμi qu¶ lμ bù, 
NhiÔu ®iÒu lãt tö vi, 
§ªm say méng li b× 
Khi qu©n thï mÊt ngñ. 
 

Nã ®Çu t«m ãc ló, 
Ch−a s¹ch n−íc cê ®i, 
ChØ hay c¸i ngåi l×, 
Mong ng−êi ch¬i bá cuéc. 
 

Gi¸c quan nã chÉu chuéc, 
§¸y giÕng t−ëng trêi cao, 
Móa may lo¹n cμo cμo, 
MÆt khØ t−êu tr©ng tr¸o. 
 

§iªu ngoa nã thμnh th¹o, 
Chanh chua nã rμnh nghÒ, 
Chó Tμu còng ph¶i chª, 
Xuèng cho c¸i t¸t xiÕc! 
 

Kinh bang nã con diÖc, 
TÕ thÕ nã loμi giang, 
B¸n bu«n chuyªn Õ hμng, 
Ngöa tay lμm hμnh khÊt. 



224 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 
 
 
 

 

 
N¨m ch©u ch¹y tÊt bËt, 
XÐo n¸t c¶ l−¬ng tri, 
L¨ng x¨ng ®Õn chñ tr×, 
Héi c¸i bang kÖch cìm. 
 

Bang giao nã ngåi xæm, 
LÕu l¸o nã lμ vua, 
Anh em nã vÒ hïa 
Chöi cha lªn nghi thøc. 
 

ñng léi bïn h× hôc, 
C¬n ho kh¹c n·o nÒ, 
DÕ g¸y dμi lª thª, 
§ªm khuya cμng chÝn nÉu. 
 

Uy nghi nh¹c rõng tÊu, 
M−a nghiªm tuèt kiÕm chμo, 
Mêi ngμi Ngù ruæi sao 
Tíi tÝt tÇng m©y méng. 
 

§−êng ngμi sÏ më réng, 
Xu«i ngon chiÕc thuyÒn rång. 
B¸ng sóng vμ tay kh«ng, 
KÎ nμo thua thùc sù !   

        — Trại tù Hoà Bình 1979   
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CHUYỆN MÁN 
CHUYỆN TẦY 
 
Lªn rõng hái M¸n, 
Xuèng nói hái TÇy, 
TÇy M¸n ng« ng©y, 
ChuyÖn nμy chuyÖn nä. 
 

§i bu«n nghÐ ngä, 
GÆp toμn ma xã, 
LÉn thî lÇm thÇy, 
MÆt mμy có vä, 
Nãi c−êi xiªn xá. 
 

Con cua m¾c rä, 
Con t«m kÑt giá, 
TÇy M¸n kÐo cμy, 
B¸c cho ¨n cã 
Vμi chuyÖn Tμu T©y. 
 

ChuyÖn c¸ r« c©y, 
Kh«ng kh«ng cã cã, 
L−¬n m©y lÑo giã, 
Dèi ®ã lõa ®©y, 
Tham ®¨ng bá vã, 
ìm ê trÑ trä, 
§á lßng xanh vá. 
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Con cua m¾c rä, 
Con t«m kÑt giá, 
Bông chã lÐp gÇy, 
MÆt xÈm mμy x©y, 
§¸i hoang bôi cá, 
Ngñ trä lïm c©y, 
Tróng sè ®i ®μy, 
Tr«n nåi ®Ýt châ, 
BÞ giam bá rä! 
 

C« d©u ngã ngã 
M¾t viÒn v¶i ®á, 
Chó rÓ m«i dÇy 
§ét xuÊt giμy t©y, 
KhÈn tr−¬ng hai hä 
§¸m c−íi thÞt cÇy! 
 

Con cua m¾c rä, 
Con t«m kÑt giá, 
Con tr©u m¾c lÇy 
§iÕc cÇy s¸ng hä, 
Con dª b¸ ngä 
Be be cï nhÇy, 
Th»ng M¸n th»ng TÇy 
MÆt mμy nh¨n nhã, 
§Êt trêi chØ chá, 
KiÖn cñ khoai t©y : 
Hè hÕt c¶ bÇy! 

               — 1978 
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KỲ CỤC 
 
Khã kh¨n kh¾c phôc! 
Con chim B¾c Môc 
Hãt ng¾n hãt dμi, 
Hãt trÇy lç tai. 
 

Hãt ®©m tim nhøc, 
Léi suèi b¨ng rõng, 
V¸c gç cßng l−ng, 
Khã kh¨n kh¾c phôc! 
 

Hãt ®ßi « nhôc 
Nî ¨n mçi ngμy 
B¸n th©n lao søc 
T¸m giê khæ sai. 
 

Hãt ph« c¸i ch−íng, 
Hãt bμy c¸i −¬ng, 
Hãt gi−¬ng trÞch th−îng 
§iÖu ch¬i M¸n M−êng. 

 

Hãt khª hãt s−îng 
BiÖn chøng ch©n quÌ, 
ChÝnh nghÜa ba que, 
Tuyªn ng«n xá l¸. 
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¡n chung ë ch¹, 
§æi d¹ ®ªm sau, 
MiÖng cø lμu lμu 
“Tr−íc sau nh− mét!” 
 

Biªn ®Çu con tèt 
Hãt bËt c¸i ngu. 
LÝ l¸u bï xï 
ChÝn quª mét tØnh. 
 

Hãt v¨ng thó tÝnh, 
Hãt sùc mïi gian, 
Hãt h«i tåi tμn, 

Ø eo ®ª tiÖn. 
 

Hãt ®ay hãt nghiÕn 
Con kiÕn ph¸t ®iªn. 
Hãt chôc n¨m liÒn 
ThuyÕt mßn thuyÕt môc. 
 

Khã kh¨n kh¾c phôc! 
Gi¸o ®iÒu lôc ®ôc, 
Hãt tôc hãt ®iªu, 
Hãt lý mét chiÒu. 
 

Hãt thËt kh«ng d¸m, 
ThÊy ®Ñp ngo¶nh ®i. 
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Ti hÝ lÇm l×, 
M«i th©m ngËm s¹n. 
 

Tr¸n tr¬ mμy d¹n, 
Sμm b¸ng tæ tiªn. 
Ngöa tay xin tiÒn, 
V¨n minh khÊt thùc. 
 

Ti toe tri thøc 
§øt dÐp cao su. 
Lén sßng ký øc 
NÐm tr¸i ho¶ mï. 
 

B«i gio tr¸t trÊu 
Mü tôc thuÇn phong. 
Th¸c lo¹n ba dßng 
Bu«ng tuång ph¶n phóc. 
 

£ chÒ ®Êt n−íc, 
Oan khèc mÑ cha. 
So¸n cña c−íp nhμ, 
Ngãn nghÒ th¶o khÊu. 
 

Thãc lo tõng ®Êu, 
ChÜnh m¾m chum cμ. 
Trång trμ xuÊt khÈu 
Sang ¡ng-g«-la. 
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Kinh bang tÕ thÕ 
R¨ng røa chi m« 
Ngøa l−ìi tå tå 
Tu«n x»ng ®¸i s¶ng. 
 

C¸ch m¹ng èng m¸ng, 
N−íc ch¶y ngËp nhμ, 
Hãt toÐt miÖng ra 
Tr−íc sau nguyªn tr¹ng! 
 

§Üa b¸t trèng tr¬n 
Khã kh¨n kh¾c phôc! 
¸o to¸c hë s−ên 
Khã kh¨n kh¾c phôc! 
QuÇn cμi thiÕu nót 
Khã kh¨n kh¾c phôc! 
Gμ m¾c d©y thun 
Khã kh¨n kh¾c phôc! 
RÕ r¸ch chæi cïn 
Khã kh¨n kh¾c phôc! 
TrÌo nói trËt ch©n 
Khã kh¨n kh¾c phôc! 
N¾ng ch¸y ®Çu trÇn 
Khã kh¨n kh¾c phôc! 
¤i! sao kú côc 
Khã kh¨n kh¾c phôc! 

   — Hoàng Liên Sơn 1977   
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MỘT BẦY THÚ 
KỲ DỊ 
 
Thuë Êy trêi b¨ng gi¸, 

Tª gi¸c thÝch THï TH¢M, 

B¸o beo −a GIÕT NGÇM, 

Gi¶ nh©n tμi GI¶ NGHÜA, 

Kªn kªn gï §éC §ÞA, 

Xã rõng hæ L¦U MANH, 

Hang trong gÊu GIùT GIμNH, 

Sãi chuyªn nghÒ PH¶N TR¾C, 

Tr¨n ph× phß GIAN TÆC, 
R¾n khß khÌ §I£U NGOA, 
§ªm ®ªm có bay LÀ 
KhØ ho nh−ng BỀ THẬT 

Hãt m−ín cho Hå GIÀ. 
 

Hå giμ råi Hå chÕt, 
Tª gi¸c khãc r−ng r−ng, 
H−¬u nai thót thÝt sõng, 
S¬n d−¬ng rÇu rÜ nhí. 
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Kªn kªn diÒu nøc në, 
Rïa lËt ngöa kªu la, 
Voi rªn thèng thiÕt ngμ, 
Hæ gÇm s−ng sèng mòi. 
 

§−êi −¬i gμo rò r−îi, 
V−în cμo tãc Ø «i, 
Beo khãc ®øng khãc ngåi 
CÊt Hå vμo ®éng ®¸. 
 

Trêi bçng d−ng hÕt gi¸, 
Loμi ng−êi lã hiÖn ra, 
§uèc soi hÐ tõng nhμ, 
Khëi c«ng ghi chÐp sö. 
 

Sö truyÒn ®μn ngùa d÷ 
Ch¹y tuyÕt tËn trêi T©y, 
R−íc nghªnh ngang bÇy gÊu tr¾ng 
VÒ −íp x¸c Hå gÇy. 
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M¸ Hå b«i sen NghÖ, 
X¸c Hå xó nång h¬i, 
TÈm dÇu th«ng P¾c Bã, 
Tr¸t tÝm m¸u loμi ng−êi. 
 

N¸ch Hå kÑp di chóc 
Nhåi cøng bét x−¬ng tan, 
NhÐt c¨ng v÷a nhôc tμn 
TriÖu hån oan ph¸ch uæng. 
 

ãc Hå gißi moi ruçng, 
§ôc khoÐt mät tam v«, 
Gan th©m, tim x¸m ngoÐt 
H«i tanh l¾m ý ®å. 
 

Hμng n¨m cø th¸ng ChÝn 
Hå ho¸ kiÕp hå tinh 
Thæi bïa lªn gäi quû 
Trót m−a xuèng Ba §×nh.    

      — Trại tù Hoà Bình 1979   
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TỘI NÀY TỘI ĐẾN 
NGHÌN ĐỜI KHÔNG QUÊN 
 
Nöa ®−êng thÕ kû gian nan 
Ngùa hoang xuÊt hiÖn mét ®μn kú kh«i. 
Lim dim m¾t, mÝm mÝm m«i, 
Cç xe cäc c¹ch Ø «i gi¸o ®iÒu. 
§Êu tranh giai cÊp ®øng ®iªu, 
M¾t che ngùa cø mét chiÒu ngùa ®i. 
ThuyÕt minh biÖn chøng c¸i chi! 
VÉn tr¬ c¸i bông c¸i t× ®ãi meo. 
LÜnh c−¬ng mét vë tuång nghÌo, 
D©y chuyªn chÕ th¾t ngùa teo ngùa cßi. 
Ngùa kh«n, ãc lín b»ng voi, 
Roi tªn xμ Ých quÊt lßi tÜ ra. 
§· gÇn nöa thÕ kû qua 
§Þa ®μng ch¼ng thÊy, ngùa giμ mái ch©n. 
 

ThuyÕt “hay” xÐt l¹i m−¬i lÇn, 
Hîp quÇn r· ®¸m thμnh quÇn ngùa ®ua. 
Bªn ngoμi tay b¾t ph©n bua, 
Bªn trong tru trÐo b¸n mua tËn t×nh. 
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Chôp nhau c¸i mò h÷u khuynh, 
T«i nghe lÐn b¹n, b¹n r×nh ngã t«i. 
ChiÕu trªn giμnh giùt chç ngåi, 
¡n xong ®ßi tr¶ c¶ nåi lÉn niªu. 
Gím ghª con ®Ü l¾m ®iÒu, 

èng loa duy vËt phun ®iªu phãng cμn. 
Mçi n¨m ®Ü mçi suy tμn, 
Giäng loa cò rÝch mçi khμn mçi v¬i. 
Tïng xÌng héi ®¶ng ng−êi d¬i 
Téi cao nh− nói ®Êt trêi nμo tha! 
 

Téi lμ trèi mÑ vïi cha, 
Ch÷ trung b¸n ®øng, thËt thμ vøt ®i. 
NghÜa anh em o¼n tï t×, 
Hao x−¬ng tèn m¸u chØ v× c¸c ng−¬i. 
Sãi rõng sμnh sâi luËt ch¬i, 
M¸u t−¬i b¸n th¸o, t×nh ng−êi qu¼ng ra. 
Téi lμ x¸o thÞt nåi da, 
M−ín tay ng−êi ®Õn ®èt nhμ tæ tiªn. 
§Êu tranh ®Êu chÕt d©n hiÒn, 
Quª h−¬ng mét sím thμnh miÒn ®Êt hoang. 
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PhËt Trêi ng−¬i ®¸ ngæn ngang, 
Chóa Trªn ng−¬i còng dμn hμng b¾n lu«n.   

ý d©n coi nhÑ c¸nh chuån, 
Søc d©n ng−¬i v¾t c¹n nguån kiÖt h¬i. 
Tr¸o tr©ng mét lò quû ng−êi, 
§Çu voi ®Ýt ngùa nãi c−êi nhè nh¨ng. 
QuÇn Tμu ¸o ChÖt lai c¨ng, 
Con tim “phóc ®øc” lín b»ng ngãn tay.  
Chi li h¹ch to¸n hμng ngμy, 
¡n xin ngän chÐn, uèng nμi miÖng lon. 
D©n nghÌo ruét rò hÐo hon, 
ChiÕu trªn ng−¬i nì miÕng ngon ª hÒ. 
Móa l©n më héi xËp xoÌ, 
Trong l¨ng chÕt −íp th»ng hÒ mÆt d¬i. 
§¶ng chi dÆt lò ®−êi −¬i, 
Téi bÇy ng−¬i téi tÇy trêi biÕt kh«ng! 
 
Téi lμ cã thËt nãi kh«ng, 
Cã ®en nãi tr¾ng, cã chång nãi trinh. 
Nhμ d©n ngÊp nghÐ ng−¬i r×nh, 
Ngã ®o hò g¹o, t×nh h×nh vî con. 
M¸u d©n ng−¬i hót ng−¬i bßn, 
Thãc d©n ng−¬i b¾t nép trßn “giao l−¬ng.” 
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Bß vμng (1) lÊp lã sau t−êng, 
Ngâ trong mËt vô, ngoμi ®−êng c«ng an. 
Nöa ®ªm chiÕn dÞch quÐt cμn, 
TrÎ th¬ v¾ng mÑ, con ®μn mÊt cha. 
Cha ®i : mÊt nãc ng«i nhμ, 
MÑ ®i : con hìi! vó xa miÖng chê. 
TriÖu ®êi vÊt v−ëng b¬ v¬, 
TriÖu hån hÐo rò vËt vê l¸ thu. 
TriÖu ng−êi oan khèc trong tï, 
M¾t hoen ghÌn ®á mÞt mï t−¬ng lai. 
D©n «m khè r¸ch ch¹y dμi, 
M¸u d©ng hiÕn ®¶ng, x−¬ng chay ma Hå. 
Hå n»m −íp ®¸ Liªn X«, 
§−êi −¬i rò r−îi ®Õn må liÖm hoa. 
ChÕt råi cßn tËt ®iªu ngoa 
D¨m c©u di chóc lμm ma d¹y ®êi. 
Téi ng−¬i téi râ ngêi ngêi, 
Téi ba kiÕp ho¸ m×nh ng−êi mÆt tr©u ! 
 
Cao vêi häc thuyÕt chi ®©u! 
Cø nhÌ b¨m x¸c chÆt ®Çu anh em. 
L−ìi Lª, gi¸o M¸c, bóa liÒm, 
Tuèt da rãc thÞt m−în kÒm Liªn X«. 
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Cá ch−a xanh kÞp nÊm må 
Thªm tr¨m go¸ phô vÊn s« ®øng chê. 
MÑ nghÌo c¹n s÷a con th¬, 
Chïa niªm kÝn cöa, nhμ thê th¸o chu«ng. 
Tr−êng S¬n th¸c lo¹n m©y cuång, 
TiÕng Hå déi ®¸, thuång luång bÆt h¬i. 
Quª h−¬ng tö khÝ ngót trêi, 
Rõng thiªng v−în hó hån ng−êi th¸c oan. 
S«ng s©u m¸u ®á tu«n trμn, 
Nói cao chÊt ®èng nhôc tμn cèt kh«. 
VÉn ch−a tho¶ chÝ ®iªn rå, 
VÉn ch−a to¹i ý loμi Hå mÆt d¬i. 
Téi ng−¬i téi giÕt triÖu ng−êi, 
VÕt nh¬ lÞch sö ngh×n ®êi khã b«i. 
XuÊt th©n c¾c kÐ th»ng båi, 
§Çu voi ®Ýt ngùa nhÐt nhåi thuyÕt h−. 
“VÜ nh©n” cã m¾t mμ mï, 
GiÕt cha b»ng c¸i hËn thï gím ghª. 
§©m thuª chÐm m−ín chuyªn nghÒ, 
Trèi tr¨ng chi còng lμ hÒ s¸t nh©n! 

                      — Trại tù Cẩm Nhân 1978   
____________________________________________ 

(1) Công an mặc quân phục màu vàng 
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19-5 
 
Th¸ng 5 rõng ngo¹ bÖnh, 
Nói ®au, l¸ thÒu thμo, 
HÌ ngêi lo¸ng nh− dao, 
Con s«ng trμo m¸u tr¾ng. 
 

Th¸ng 5 trêi h¹n n¾ng, 
Nøt ®¸, nÎ ®ång kh«, 
Quª thiªng ®Î r¬i Hå, 
Khëi ®Çu lÞch hμnh quyÕt. 
 

Th¸ng 5 trß quyÕt liÖt, 
Bíi ®Êt quËt må ch«n, 
Sóc sinh th¶ rong hån, 
Th¸ng thÇn sÇu quû khèc! 
 

Th¸ng 5 th¸ng N¨m ®éc! 
Chim ®ui, c¸ trãc ®Çu, 
Lóa lÐp ®á rÇy b©u, 
Th¸ng 5 ®en ®Çy qu¹! 
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Th¸ng bu«n gian b¸n tr¸, 
X−¬ng kh« giÊu ®Çy bå, 
Nöa ®êi bËn kh¨n s«, 
Bèn m−¬i n¨m tang go¸. 
 

Bèn m−¬i n¨m ®μy ®o¹, 
TrÎ cßi khãc b¬ v¬, 
L¨ng vua sÆc sì cê, 
Th¸ng 5 th¸ng N¨m m¸u! 
 

Th¸ng truy l−¬ng lïng g¹o, 
Chã ®ãi sña tμn h¬i, 
Tr©u ®iªn hóc cμn ng−êi, 
Th¸ng bª gμo th¶m thiÕt. 
 

Bèn m−¬i n¨m tuÇn triÖt, 
§èt giÊy ®uæi Hå ma, 
H−¬ng nhang th¾p trõ tμ, 
Th¸ng 5 th¸ng N¨m v¹! 

             — Sài Gòn 19-5-1985 
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 THƠ THIẾC 
 
Ch÷ ch÷ chi chi bÇy khØ ®ét ! 
Gμ quÌ, ngçng chét, vÞt cμ l¨m. 
Te te ngoμi ngâ Hå vªnh häng, 
Qu¸c qu¸c trong s©n Tè lÖch c»m. 
 

Th»ng ChÕ, con Xu©n gμo gím ghiÕc, 
C¸i Cï Huy CËn hä gμ tre. 
Quèc doanh rÆt mãn ®å thi m¹t, 
Hμng c¸ hμng t«m c¶nh ch¸n phÌ! 
 

Téi ¸c vinh th¨ng hμng quèc kÕ, 
Dèi lõa ngh×n mÆt v¹n h×nh dung, 
Mçi c©u viÕt Ðm lem con quû, 
S¸ng tr¾ng chiÒu ®en ch¼ng thÑn thïng. 
 

ThuyÕt M¸c Lª nhai sån sét ch÷, 
Óc bïn, m¸u sÖt, d¹ Hoμi Thanh. 
Bè s− th¬ thiÕc khua inh ái, 
Hμnh quyÕt l−¬ng tri ph¸t sóng ®oμng! 
 

H¹ s¸t Tù Do lêi c¸n cuèc, 
DËp vïi Ch©n Lý lÏ tÇm v«ng. 
L¸i v¨n dÎo miÖng rao th¬ b¸c, 
Ch¸u gãi mua c©n tr¶ mét ®ång. 

                                — Sài Gòn 1985 
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BÀI THƠ 
CÚNG CÁ 
 
S¸ng nay ®i vít nghªu sß, 
Mß con c¸ tr¾m nh− mß c©y kim. 
C¸ chim ¬i hìi c¸ chim 
Hãc hang nμo ë ta t×m kh«ng ra. 
SÆt, ngõ, lãc, lôc tiªu ma; 
B«ng lau tÆc l−ìi a ha mÊt råi! 
Buån t×nh vÏ viÕc ch×a v«i, 
R©u trª huyÔn t−ëng, v©y håi viÓn v«ng. 
Ta ®i sóc s¾c cua cßng, 
Ngåi m¬ con bèng bÕ bång ®μn «n. 
Ta vÒ khua n−íc tr¨ng th«n, 
Th¾p nhang khÊn mó vong hån ë ®©u? 
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L−ìi tr©u ¬i hìi l−ìi tr©u 
Nì theo ®μn ®èi ®i chÇu vua xa. 
Ta vÒ vç n−íc s«ng ta, 
Th−¬ng ®«i linh trÝch lμm ma n−íc nμo? 
ChÐp buån chÐp miÖng buån sao? 
– B¸n t«i b¸n ë chî §μo quª T¬. 
TiÒn t«i nu«i nÊng con th¬, 
Chí ham thuèc sóng, ®õng mua ®¹n ®ång. 
Nùc c−êi c¸i ®òa thÇn th«ng 
BiÕn thu thμnh khãi, ho¸ hång ra m©y, 
C¸ r« ra c¸ r« c©y 
B¸n th©n tr¶ nî quan thÇy Liªn X«. 
Sù ®êi ngÉu høng « h«! 
BiÓn s«ng bμy mét trËn ®å ch¸n ghª. 
Ta ra gâ ®¸ ®Çu kÌ, 
Sãng ¬i! sãng câng n·o nÒ cïng ta. 

                                           — Vũng Tàu 1986 
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HÒ ĐỊA PHỦ 
 
Må dÑt thêi gian xe hñ l«, 
S−¬ng tang s« xo¸ bÆt song hå. 
Nçi ®au sê thÊy hån vong téc 
Nham nh¸p trêi vμ sÇn ®Êt th«. 
 

Ba tiªu bÊc quÊt ngÊt tõng c¬n, 
§ång ®¶o ®a la, b¸ hó hên. 
Cá khãc ®Çm ®×a ®ång cè chñ, 
“L¹y ngμi ngh×n l¹y” lý van l¬n. 
 

§« vËt Cöu ch«n bªu c¸i ãt, 
L−ìi cμy chËm hít Cöu ®Çu l©u. 
Hång Hμ bät sñi måm bÇn cè, 
X¸t d¹ vß thai go¸ rÜ rÇu. 
 

Nhau óa, thai th©m, ruét ró rÒn; 
Cuång luång, b¹o lò bóng thuyÒn tiªn; 
N−íc mª, th¸c s¶ng, rång l¨n lãc; 
BiÓn giËn non va vì giËp thuyÒn. 
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Tr¸p trÇu c«i khuÊt bãng bÇm (1) x−a, 
L−îc tö th−¬ng n»m nÐp giËu th−a. 
TrËn quÐt cμn nμy lμ t−¬m tÊt l¹! 
R¨ng long tãc b¹c còng kh«ng chõa. 
 

Cê son c−êi cît l©m ly giã, 
§Þa phñ qu©n rªn ngèt löa hång. 
Bμi h¸t hμo hïng tru n·o nuét, 
M¹ng ng−êi máng tÕch t¬ b«ng l«ng. 
 

Chã v¹n ®êi cßm ngao hiÕu sinh, 
Chñ nhμ míi trít m«i kiªu binh. 
Ào μo lèc thèc x« ®×nh ®æ, 
Trãc nãc am, san b¹t luü thμnh. 
 

X−¬ng vun, m¸u xèi ®ªm v« tËn 
Chôp ló thÇn hån con qu¸i nh©n. 
§ao phñ thñ lia dao ph¾t ph¾t, 
§¸ trμo n−íc m¾t bμ Quan ¢m. 
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“Dèc Mì” xe leo r¨ng cãt kÐt, 
“§Ønh Trêi” tr©u rèng bÔ vi vu, 
§−êng lam mï l¹c chu«ng bß gâ, 
§Øa quÉy chu du vòng n−íc tï. 
 

HËn M¸n, hên M−êng rõng nÝn thinh, 
Da ch× mÆt bñng o¸n thï Kinh. 
Vã TÇy ch¹y v¹y vÒ kh«ng muèi, 
Nh¹t thÕch bÇu chay, mÆn bÊt b×nh. 
 

V−ên hoang, ruéng ho¸, vång sao l·ng, 
B¾p lÐp loi thoi, m−íp bêm xêm. 
Cãc mèc oang oang lßng giÕng hÈm, 
N¸t nhμu ®Õn c¶ huÖ lan th¬m. 
 

Ti tróc hå xõ xang biÕng nh¸c, 
V¾ng bμ chóa, chÕt g· chÇu v¨n. 
Bèn ngh×n n¨m c¸nh giang mÒm mái, 

Èm Øu ®ß ¬i! bÕn nhäc nh»n. 
______________________________________ 
(1)  Mẹ (dùng để xưng gọi tại một số địa phương Bắc Việt) 
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DƯỚI LƯỠI 
BÀO TRƯỜNG 
 
PhËn triÖu tiªn rång cßi cán con, 
§iªu linh bμo ph¸ −íc m¬ mßn. 
Tuæi th¬ Êu sím rμnh ®au ®ãi, 
MÑ hÐo h¾t vμ cha hÐo hon. 
 

D¨m bμo xo¾n qu¾n b¾n lau chau, 
Khèn ®èn næ tung tõng tÕ bμo. 
X· héi Céng hoμ tranh siªu thùc, 
Th¶y ®Òu mét thø ma xanh xao. 
 

Lèn nhèn ©m h×nh lËt ®Ët phè, 
Cam ®μnh lät lç cèng h− v«. 
C¶nh chiÒu vμng Önh t«ng hoang t−ëng, 
TÝt t¾p gia c−, nghÜa ®Þa må. 
 

Hμnh khÊt, anh hïng cïng mét ®øa, 
ChiÕc thau gØ khØ khÊn lμm trß. 
¡n thõa, uèng cÆn, nh×n nh©ng nh¸o, 
ThÕ giíi quay ®Çu bè thÝ cho. 
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PhËt ®i råi, Chóa vÉn l−u vong. 
Löa m¾t v« nh©n ch¸y rùc trßng. 
Hoμn vò sum vui, m×nh v¾ng mÆt, 
Gi¸n thï th©m nhÊm n·o tö ung. 
 

Trêi ®Êt b×nh th−êng, ng−êi m¹t kiÕp! 
D¹ nμo bËn bÞu khãc cha chung? 
Tim nμo xãt x¸y t×m ra ch÷ 
Ngang tÇm th¶m ho¹ thÕ kû hung? 
 

Khi phÊn son khuya l· ch· tμn, 
TiÕng tuång nh−êng tiÕng c«n trïng ran. 
Tai nμo tr»n träc nghe tr»n träc 
Ngo¹i tró d©n gian nhÞp thë khμn? 
 

Gèi nμo téi lçi quú s¸m hèi? 
Tay nμo nhôc nhuèc ch¾p ¨n n¨n? 
Phiªn toμ chung thÈm ngay t©m thøc, 
Ch¸nh ¸n còng lμ tªn bÞ can. 

                            — Sài Gòn 1985 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 249 

 
 
 
LỜI VIẾT 
HAI TAY 
 
T«i cÊt cho t«i mét ph¸o ®μi, 
Gi¨ng vßng gai kÏm, lËp vμnh ®ai. 
S¸ng nghe, chiÒu ngãng, ®ªm phßng ngù, 
Dâi tiÕng ch©n ai r¶o lÐn ngoμi. 
 

T«i nh×n vai tr−íc, ngã l−ng sau. 
Céng tÆc gian ngoan, l¾t lÐo ®Çu, 
Muèn nhèt l−¬ng tri, cßng ý chÝ, 
Mét lêi ®Ò kh¸ng ph¶i cïm ®au. 
 

Thªm ba th¸ng ®ãi c¾t th¨m nu«i, 
C¬m ¨n pha c¸t, ch¸o nªm ruåi. 
C¸t cμo r¸t ruét ®au ®au th¾t, 
ChÊt ngÊt thï nμy ch¼ng thÓ ngu«i! 
 

Bãng tèi xμ lim trïm kÝn mÝt, 
À ra câi chÕt chËt h¬n ®êi! 
L−¬ng t©m lμm gèi cho hån tùa 
§Ó gi÷ cho hån ®−îc th¶nh th¬i. 
 

NgÆt nghÌo n−íc t¾m mét lon g«, 
C¸i oi bøc muèn m¸u ®iªn rå. 
Nã cßn cËt vÊn tÌm lem miÖng, 
Xo¾n v¾t con måi ®Õn kiÖt kh«. 
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Nã chÜa sang t«i lêi ®¹n chÐo, 
C¸i nh×n lôc läi räi tõng li. 
TÝa lia lÕu l¸o AK ngäng, 
Ph¸o næ ®μnh hanh, cèi lîm l×. 
 

ThÕ trËn nμy c¨ng, t«i b¸m ®Êt. 
Tay kh«ng mμi chuèt lÊy tinh thÇn 
Lμm thanh g−¬m s¾c, c©y ®ao nhän 
§Êu ®èi m−u ®å quû bÊt nh©n. 
 

TiÕng nãi d×m ®i, lêi nhËn xuèng, 
T«i lμm ¸ khÈu ®Ó ®õng xin, 
§õng than v·n còng ®õng rÒn rÜ, 
§au ®ín vïi c©m ®¸y m¾t nh×n. 
 

PhÉn uÊt ®μo s©u thªm ý thøc, 
T«i vμo bíi ãc ®uæi bÇy d¬i. 
§ªm ®ªm th¬ s¸ng lung linh löa 
Soi gióp t«i ®i ®Õn mÆt trêi. 
 

Bμi häc rót ra thËt døt kho¸t: 
Nã, t«i ch¼ng thÓ ®éi chung trêi; 
Nã cßn t«i mÊt, ®¬n s¬ vËy; 
Nã mÊt t«i cßn, chØ thÕ th«i ! 
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VËn nã ®en thui nh− mâm chã, 
Tiªu vong lμ lÏ râ nh− ngμy. 
ThÕ nªn dÉu ph¶i ch©n cïm kÑp, 
T«i vÉn ®i b»ng lßng bæng bay. 
 

VÉn cÊt hån lªn t×m ¸nh s¸ng, 
Xa vïng c¸t lón, b·i lÇy s©u. 
§ªm ®ªm th¬ gièng nh− cê t−ëng, 
BÇy ch÷ tung t¨ng móa ë ®Çu. 
 

Ng÷ ®iÖu ng©n nga, vÇn rÐo r¾t, 
Nμng Th¬ giãng trèng giôc ran lßng. 
§au th−¬ng måi bÐn lªn t− t−ëng, 
ThÐp ®· t«i råi, ®è bÎ cong! 
 

NÕu gi÷a c¬n ®au t«i ng· xuèng, 
VÕt th−¬ng bÇm tÝm m¸u h×nh hμi, 
Lßng t«i vÉn ®øng kh«ng lui nh−îng, 
Gèi ch¼ng quú hμng, miÖng ch¼ng khai. 
 

ThÕ giíi l−¬ng tri ®ång ph¸n quyÕt, 
Gièng nßi khinh ghÐt nÐm bïn nh¬, 
Nã ®ang cïng quÉn con yªu ¸c, 
Giê xuèng ©m ti s¾p ®iÓm råi! 

                — Trại tù Hàm Tân 1984 
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VỤ GẶT 
MƯỜI NĂM 
 

T«i ®i thu l−îm vÒ nu«i nÊng 
Nh÷ng h¹t mu«n mμu ®êi v·i r¬i. 
Trãc vÈy trÇy da mong h¸i gÆt 
T©m t− chÝn ch¾c mét mïa hêi. 
 

VÉn biÕt ®êi −¬m gi©m gièng tèt, 
Cã cÇn mÉn m¹ míi thμnh b«ng. 
T«i nh©n t«i lín lªn lμm ®iÓm 
Tô nh÷ng ®−êng hay ng· ba s«ng. 
 

§ãn nh÷ng h−¬ng xa vμ giã l¹ 
Thæi vÒ tõ thÕ giíi thªnh thang. 
§«ng T©y Ý íi lêi rao ngät, 
Tíi tÊp chμo ngon l¾m mãn hμng. 
 

C¸i chî trêi ®©y bu«n b¸n tr¸, 
Món manh du kÝch thãi b−ng biÒn, 
X· quy cÈu th¶ trßn vu«ng dÊu, 
PhÐp n−íc bu«ng tuång c¸n tù biªn. 
 

B¸n x¸c bu«n x−¬ng ng−êi lÝnh khuÊt, 
NghÌo mμ kh«ng s¹ch ho¸ vong th©n, 
T− duy cßm câi d¨m thiªn kiÕn, 
Chñ nghÜa hoang ®−êng lÖch n·o c©n. 
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T«i nh×n vμo tr¾ng d· con ng−¬i, 
Sèng vÊy bïn lªn mÆt mòi ng−êi. 
§èi t−îng xoay nhanh th−êng khã ®o¸n, 
T«i dßm ®Õn rá m¸u con ng−¬i. 
 

VÉn biÕt sèng lμ quan hÖ víi, 
DÉu trßng m¾t Êy ch−a hÒ quen, 
Bμn tay l¹ Êy ch−a hÒ b¾t, 
T«i cø ph¶i banh m¾t ®Ó nh×n. 
 

Téi ¸c mãc tay nhau lòng ®o¹n, 
Chån ®ång lo· víi c¸o lem nhem. 
Gian manh khã s¸nh, tham v« ®é, 
M¸u tÕ thμnh s«ng ch¼ng bít thÌm. 
 

TÝn hiÖu ®êi bung ra phøc to¸i 
T¸t tai lò ®iÕc tÐ c¸i rÇm! 
Bá ®i toan tÝnh nhuém mμu ãc, 
Thùc t¹i ph× c−êi bÖnh “quyÕt t©m”. 
 

Tù do Êy thø lμ tù do 
Nhèt giam v« cí, b¾t tha hå; 
Lμ v¬ vÐt c¹n, ngang nhiªn c−íp 
Lóa ®øng ngoμi ®ång, g¹o chÊt kho. 
 

Lμ tr¨m hiÕp ®¸p, ngh×n chμ ®¹p, 
Buéc cæ ng−êi d©n c¸i ¸ch bß, 



254 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 

 
 

 
 

§èt s¸ch tù do, tù do siÕt 
Häng ng−êi khao kh¸t ®ßi tù do. 
 

Thó ho¸ ng−êi b»ng còi tËp trung, 
Th©m thï nóp bãng d−íi bao dung. 
Ch×a tay lμ ®Ó cßng tay l¹i, 
H¹nh phóc −? – D©n cø khèn cïng! 
 

§¹n b¾n vì bia må lÝnh cò 
ChÕt n»m lßng ®Êt còng kh«ng yªn. 
Tù do «i! tù do kú qu¸, 
B¹o chóa nghªnh ngang chiÕm bÖ thiÒn. 
 

§øa trÎ bÞ ®iÒu tra lý lÞch 
Tõ khi cßn lãt t· n»m n«i. 
Cha ®i “c¶i t¹o” rõng biªn b¾c, 
DÊu “ngôy” ®eo con ®Õn suèt ®êi. 
 

¸o c−íi c« d©u vμo tiÖm m−ín, 
§«i giÇy chó rÓ ®Æt tiÒn thuª. 
M·n tang mÑ b÷a c¬m ®¬n b¹c, 
MÑ thÊu cho con c¶nh n·o nÒ. 
 

T©n h«n tõ Êy mÊy n¨m tr«i, 
ChiÕc nhÉn chång trao còng b¸n råi, 
Mét môn con so ®μnh khÊt hÑn, 
NgËm ngïi xÕp l¹i méng mua n«i. 
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§ång l−¬ng t»n tiÖn d¨m ba b÷a, 
Ch¾p nèi hai ®Çu, nî lót tai, 
¸o hë hang vai, quÇn r¸ch ®òng : 
Kh«i nguyªn thÕ giíi c¸i nghÌo nμy! 
Kh«i nguyªn thÕ giíi thãi ¨n mμy! 
Kh«i nguyªn thÕ giíi c¸i nhôc nμy! 
 

Th»ng bÐ ca ba teo nhÔ nh¹i 
Må h«i muèi ch¸t b¸t c¬m gÇy. 
§øng lß löa t¹t n¨m tr¨m ®é, 
C¸i tuæi tr¨ng r»m bèc khãi bay. 
 

Líp líp lÒu b©u ®en nghÜa ®Þa (1), 
Ng−êi n»m ngñ trä víi hån ma. 
Phè s−¬ng cäc c¹ch xe phu hèt 
Nh÷ng x¸c lª d©n x¸m nhît nhoμ (2). 
 

Chî bóa h»m h»m lÝnh thuÕ v©y, 
Con diÒu vËt gi¸ tÝt tung m©y. 
§æi tiÒn giÊy lén, ng−ng bao cÊp, 
NghÞ quyÕt t¨ng l−¬ng giÕt c¶ bÇy. 
 

Gi¸o dôc con em trß nguþ biÖn 
Tiªn lμ chÝnh trÞ, hËu tuú nghi. 
Kinh Lª thuyÕt M¸c nhai cho kü, 
Ch÷ B¸c Hå nong ®Õn cùc kú. 
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ChiÕn tranh võa døt l¹i chiÕn tranh, 
Gia tμi cña mÑ s¹ch tanh banh, 
Phè x−a thμnh cò san b×nh ®Þa, 
VÕt loÐt giê ®©y vÉn ch−a lμnh. 
 

BiÓn dùng sãng cao, gμo giã lín, 
TriÖu ng−êi bá n−íc v−ît cam go 
V× hai ch÷ Êy nh− x−¬ng m¸u, 
§êi sèng cßn g× khi mÊt tù do! 
 

Ngμy cã thÓ c¬m ¨n mét b÷a, 
MiÖng cam ®μnh h¹t muèi cÇm h¬i. 
Nh−ng khi t«i mÊt tù do sèng, 
Tim ãc ung th−, ruét r· rêi. 
 

§−îc nãi lªn lßng m×nh ch¼ng thÓ, 
Lêi nμy t«i viÕt b»ng hai tay. 
Tù do, chóng h·m c« l©u thÕ! 
Ng· xuèng v× c« nhiÒu thÕ hÖ. 
 

H·y g¾ng cïng nhau g×n trÝ nhí 
Gi÷a rõng dÇy ®Æc l−ìi ®iªu ngoa. 
Gióp nhau viÕt l¹i tõng trang sö, 
Tr¶ bót cho nh©n chøng thËt thμ. 
 

H·y minh x¸c l¹i trß ch¬i ch÷, 
H·y v¹ch mÆt xem mçi côm tõ, 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 257 

 
 
 

 
§èt ®uèc soi lªn rõng ng÷ vùng, 
Chôm ®Çu dùng l¹i nhμ tu th−. 
 

H·y më bung ra chïm kho¸ s¾t 
C©u l−u ch©n lý ®· l©u råi! 
Tim nhÇu ruét n¸t sÇu lao lôy 
NghiÒn ngÉm cho thμnh bót thÐp t«i. 
 

Hun ®óc th¬ ra tõ n−íc m¾t, 
R¾n ®anh c¨m phÉn, s¾t se buån. 
Ng· ba s«ng ®æ dßng bi tr¸ng, 
Giã gãp vai vμo trËn lò tu«n. 
 

Th¬ bÞ nhèt, th¬ gμo ¸nh s¸ng 
XÐ toang t¨m tèi, v¹ch ngu lÇm. 
B©y giê th¬ ph¶i cïng tay sóng 
Gi¶i phãng con ng−êi bÞ h·m giam. 
 

M−êi n¨m ®øng mòi chÞu c¬n d«ng 
Víi n−íc non rung ®éng, ®Êt cuång. 
Khèn khæ ch¾t chiu tõng nh¸nh m¹, 
Nçi buån thÊm thÝa giê ®¬m b«ng. 

                                    — Sài Gòn 1985 
___________________________________________ 

(1) Dân vô gia cư đến dựng lều ở chật các nghĩa địa thành 
phố Sài Gòn - Chợ Lớn. 
(2) Xe bò vệ sinh thành phố sáng sớm đi hốt xác người chết 
lạnh ở ngoài đường. 
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SÀI GÒN 
NGÀY GIỖ THỨ MƯỜI HAI 
 
Cê rî ¸c lßm lßm ®á m¸u, 
B¹c r©u chßm miÖng g· giμ vui. 
Ta ®i hån tr¾ng tang thμnh phè 
Cña nh÷ng ngμy x−a chóng dËp vïi. 
 

Lª V¨n T¸m ho¸ lμm c«ng viªn, 
M¹c §Ünh Chi (1) ve rÐo hËn phiÒn. 
Cuèc bæ b¨m quan, v»m n¸t qu¸ch, 
Ng−êi n»m tÜnh huyÖt kh«ng cho yªn! 
 

Ta vÒ t×m l¹i gèc c©y me 
§©u t¸ kh«i ng« nh÷ng héi hÌ? 
Nμy Trçi lμ ai mμ gím nhØ 
CÇm c©n C«ng Lý (2) n¶y ngang phÌ! 
 

T−íc ®o¹t Tù Do (3) §ång Khëi ph¸ 
Tan hoang g¹ch ®¸, x¸c s¬ ®êi. 
S¾n khoai rõng ró nμo ®©u hiÓu 
Phè x¸ quen l©u còng lμ ng−êi. 
 

CÇn chu ®¸o víi, cÇn tr©n träng 
Tõ mçi thÞ d©n mét tÊm t×nh. 
§õng phñi c«ng cha, chïi nghÜa mÑ, 
VÏ vêi huyÔn truyÖn, bÞa hïng anh. 
 

§õng tr¾ng v«i b«i tªn xo¸ dÊu 
Sμi Gßn ®Çy n−íc m¾t må h«i 
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Cña bao thÇy thî dμy c«ng ®¾p 
Bçng b¾t mang tªn l·nh tô båi. 
 

Dèi ®iªu bμy ®Æt trß X« ViÕt 
NghÖ TÜnh (4) b¸n hån cho Nga S«. 
Chóa NguyÔn, vua Lª n»m tñi phËn 
Chen vai s¸t c¸nh lò l−u ®å. 
 

B¹o ng−îc nÆn ra Lý Tù Träng 
½m vÒ h¹ bÖ vua Gia Long (5). 
Hái ai ®oμn tô Trung Nam B¾c? 
Ai dùng, ai th−¬ng n−íc thËt lßng? 
 

Thμnh qu¸ch ®iªu tμn, g¹ch ®ín ®au, 
T−êng xiªu, cöa mÊt, m¸i u sÇu. 
M−êi hai n¨m xÐo giμy viªn ngäc 
Gãt lò tham tμn dÊy biÓn d©u. 
 

Chñ nghÜa lμm vong th©n mÊt gèc, 
Sμi Gßn t¨m tèi bãng bÇy d¬i. 
Bao giê khuÊt cèi, toi hång quû, 
Ta hÑn ta ®i trÈy héi ng−êi. 

                                — Sài Gòn 30-4-1987 
_____________________________________________ 
(1) Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi xưa bị Cộng sản đổi thành 
công viên Lê Văn Tám. 
(2)  Đường Công Lý xưa bị đổi tên thành Nguyễn Văn Trỗi. 
(3)  Đường Tự Do xưa bị đổi tên thành Đồng Khởi. 
(4)  Tên mới của đường Hồng Thập Tự cũ. 
(5)  Đường Gia Long cũ bị đổi tên thành Lý Tự Trọng. 
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CÓ VẮNG 
TA ĐI … 
 
Cã v¾ng ta ®i ®êi vÉn xoay, 
Thêi gian im xo¸ dÊu ch©n nμy 
Trªn ®−êng n¾ng léng lßng ph¬i phíi, 
Nh÷ng trËn c−êi dßn thæi d¹t m©y. 
 

Cã v¾ng ta ®i ®êi vÉn say, 
Quªn ®¨ng c¸o phã hä tªn nμy, 
Ng«i nhμ míi chËt th©n t×nh míi, 
R−îu rãt ª hÒ công mái tay. 
 

Cã v¾ng ta ®i ®μo vÉn nuét, 
Nân nμ lμ l−ît méc lan hiªn, 
V−ên ph« phó tóc kim ng©n, cóc, 
S¸ng thôc quú hång, rùc b¸t tiªn. 
 

Cã v¾ng ta ®êi vÉn sum suª, 
Chim ch−a quen xuèng ®Ëu tay xoÌ, 
Hå tha hå th¶ buåm phiªu l·ng, 
BÐ mót kÑo ®iÒu, miÖng ®á hoe. 
 

Cã v¾ng ta ®i xe vÉn hèt 
L¸ ®ªm qua rông lèi cßn nång, 
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Ng−êi vÉn t×m nhau cho ngμy míi 
Nh− cÇu cò vÉn dÉn qua s«ng. 
 

Nh− lóa t©n xu©n vÉn d¹t dμo, 
Vßng tay hμn g¾n l¹i khÝt khao; 
Nh− trêi t− t−ëng bao la Êy 
VÉn më bê ra ®ãn ý vμo. 
 

Cã v¾ng ta ®i ®oμn vÉn diÔn 
§ñ håi kÞch gãi göi t©m t−, 
Nμng ngåi phã th¸c vai yªn ¶, 
NhuÇn thÊm th−¬ng yªu m¾t ®¹i tõ. 
 

Cã v¾ng ta ®i thuyÒn vÉn ®i 
Xo¸ b«i chia c¾t nh÷ng biªn thuú, 
Bμ con c« b¸c n¨m ch©u tíi 
Cøu vít ng−êi vÒ tõ ®Þa ti. 
 

BiÓn giôc thuyÒn ®i t×m bÕn sèng, 
Tang chång råi còng nguéi h−¬ng nhang, 
Xe hoa nμng b−íc lªn lÇn n÷a, 

ë ®ã t×nh nh©n høa ®Þa ®μng. 
 

ë ®ã hoμi thai trong ¸nh s¸ng, 
ThuËn thêi thuËn tiÕt ®Êt ®¬m hoa, 
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Mét dßng gièng tèt t−¬i t©m thÓ, 
TrÝ ®øc xen ®an nÐt hμi hoμ. 
 

Nμng sÏ ®u n«i ru ¸i dÊu, 
S÷a nμng lμm bÐ lín kh«n nhanh. 
Xu©n sang tuyÕt r· con dung dÎ, 
SÎ ®Õn chμo con ho¸ thiÖn lμnh. 
 

Sãc ®Õn th¨m con l©y nh©n ¸i, 
Ho¹t h×nh mét vò ®iÖu mμu n©u. 
N©u pha n¾ng ho¸ hai lμm mét, 

¶nh Êy thêi gian ch¼ng b¹c mμu. 
 

¸o míi bung khuy trμo Êm ¸p, 
HuyÕt cÇu hång rùc öng lõng da. 
Sum suª kÕt tr¸i c©y nh©n vÞ 
To¶ ng¸t h−¬ng th¬m biÕu mäi nhμ. 
 

Ch©n lý gom mu«n vÒ mét mèi, 
C«ng b×nh, b¸c ¸i ®−îc tu©n th−¬ng. 
C¸i vui còng khÐo pha nång ®é, 
§äc s¸ch c«ng viªn, xiÕc qu¶ng tr−êng. 
 

Giäng h¸t gitan dßn ph¸ch xoang, 

NhiÖt t×nh ¢u – Ên chãi hμo quang, 
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C¶ nμng lμ ngót ngμn diªn vÜ, 
§iÖp khóc kim c−¬ng, biÕn tÊu vμng. 
 

Tinh tó vμo bay ®ªm néi thÊt, 
Gi¶ng ®−êng ®Çy ¾p ®¸m thi nh©n, 
Mçi em mét th¸p lÇu liªu väng 
Dâi b−íc  thiªn du nh÷ng vÞ thÇn. 
 

§Ñp ®èi c©n trong rõng d¸ng nÐt, 
Nhμ thê G«tÝch, t−îng R«®anh. 
Thi ca hμm sóc, ©m giao h−ëng, 
SÇm uÊt nh©n v¨n, hËu tr÷ t×nh. 
 

M¹ng l−íi bung ra, ®iÖn dÉn vμo, 
Löa gμo phõng phùc v¹c lß cao, 
Hoa tay, trÝ ãc ng−êi gi¨ng kh¾p 
XuÊt s¾c lμm ra cña dåi dμo. 
 

M¸y ®Õn n«ng trang, mïa tróng lín, 
Tμu vÒ thμnh phè ®æ ®Çy l−¬ng, 
Lª sai, t¸o trÜu, nho x«m tô : 
Mçi b−íc  ng−êi ®i b¶y dÆm ®−êng. 
 

Cø thÕ ®êi quay quay qu¸n tÝnh, 
T¸ch nh©n, kÕt h¹t, läc ra vμng. 
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Khai s¬n ph¸ th¹ch ng−êi lao t¸c 
§Ünh ®¹c, chuyªn cÇn vμ vÎ vang. 
 

Cã v¾ng ta ®i ®êi cã quªn? 
¢m ti ch«n lÊp mÊy n¨m liÒn 
Mét hån cßn vÊn v−¬ng ®êi l¾m, 
Cßn ngãng nghe vÒ héi nÎo trªn. 
 

§êi ngoμi mçi lóc mét cao thªm, 
Khi ta mçi lóc môc x−¬ng mÒm. 
Ta sî råi ®©y ®êi xa t¾p 
Bá l¹i m×nh ta vÉy gi÷a ®ªm. 
 

Cã v¾ng ta ®êi ®õng nªn quªn! 
 

Lì mai tø t¸n ®êi c« qu¹nh, 
Ma ®éi må lªn kÓ chuyÖn lμnh, 
Gãp nói gom rõng vÒ dÊy löa 
Êm tõ ®¸y m¾t trÎ c«i xinh. 
 

Cuèn giã ®ång dao trêi cæ tÝch 
DiÒu hån con th¶ tÝt tÇng xanh, 
R−îu bïi anh ngÊu men t©n khæ 
Rãt tÆng ©n t×nh ®ªm t¸i sinh. 

                   — Trại tù Hà Tây 1981 
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NGHÌN NĂM 
MÂY TRẮNG 
 
Lªn cao dõng b−íc, 
Ngåi gèc c©y si, 
Nghe ®i thÇm th× 
Nh÷ng chïm l¸ n¾ng. 
 

Trêi xanh m©y tr¾ng, 
Nói th¾m bμy ra, 
Chim xa nh¹t nhoμ, 
Buån buån nhí nhí… 
 

H×nh g× cò kÜ 
Mμu ®¸ mμu rªu 
Hay x−a bÐ nhá 
Lªn ®ª th¶ diÒu. 
 

Hay x−a bÐ ngã 
T×m lèi nèi sao 
Hìi ng«i B¾c §Èu 
ViÓn v«ng ph−¬ng nμo? 
 

Gi· tõ Hμ Néi, 
Ng−îc bÕn L©m Thao, 
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Con s«ng n−íc lín 
Bèn th¸ng d¹t dμo. 
 

Quª cha m¸u ph−îng 
Chãi n¾ng ®ång b»ng, 
LÖ ®· thμnh b¨ng, 
Cßn g× ®Ó khãc! 
 

ChiÒu h«m heo hót, 
Nång phøc h−¬ng nhu, 
Xe lªn xø mÑ, 
Giã cuèn bôi mï. 
 

MÑ c¨n mÑ dÆn 
Xuèng phè mua riÒng 
Mïi ¸o th¸ng giªng 
Cßn th¬m b¨ng phiÕn. 
 

Nh− con sãc n©u 
Mon men bê suèi, 
Tuæi lî b¾t ®Çu, 
Nöa kh«n nöa d¹i. 
 

T×nh yªu nhøc vó, 
BiÕt rÏ ®−êng ng«i, 
Mua em bã huÖ 
VÏ trªn giÊy båi. 
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§ªm ®ªm lËt s¸ch 
Bªn song b¬ xê 
§i vμo b»ng tr¾c 
Câi trï cña th¬. 
 

NguyÔn Du khëi sù, 
Ngñ mª nμng KiÒu. 
Sau, NguyÔn Gia ThiÒu, 
Buån l©y Cung O¸n. 
 

Hån lªn líp t¸m 
SÇu ®· v−¬ng mang 
Bμi th¬ tr−êng vËn 
Bμ HuyÖn Thanh Quan. 
 

Ng−êi ®©u xèc tíi 
§èt miÕu ®èt chïa. 
T−êng x©y bá dë, 
ChiÕc cæng giμ nua. 
 

Mïa thu n−íc lò, 
X¸c thèi lÒnh bÒnh, 
§êi bçng bÊp bªnh, 
NgËp thï ngËp o¸n. 
 

Ra, ®i hÊp tÊp. 
VÒ, ®ãng véi then. 
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Khuya, chong ¸nh ®Ìn 
Ngåi nghe tiÕng sóng. 
 

Ng−êi ®i vÊn vÝu, 
XÕp ¸o xÕp quÇn, 
Ngoμi xa lanh l¶nh 
TiÕng kÌn triÖu qu©n.  
 

§ß s«ng ®−a tiÔn, 
Nçi nhμ ngÈn ng¬, 
Khóc ng©m Chinh Phô 
Cßn ®au ®Õn giê. 
 

Vî «m con ®îi, 
N−íc xo¸y lßng ®ª, 
X−a nay chinh chiÕn 
MÊy ai trë vÒ? 
 

§−êng lªn chiÕn tuyÕn, 
Löa ch¸y rÇn rÇn, 
ChiÒu day døt thæi 
TiÕng kÌn dän qu©n. 
 

Cê b«i s¾c m¸u, 
Dèc nói chuåi nhanh, 
Xe l¨n trßng trμnh 
Vμo ngh×n thu l¹nh. 
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Vμnh s« chÝt véi, 
TrÎ khãc giμ gμo, 
Nμng ®øng trªn cao 
Ho¸ thμnh T« ThÞ. 
 

ChiÕn tranh võa døt, 
N¾ng chöa hÕt thÒm, 
Thï ®· chÊt thªm, 
Vμnh g−¬ng bá l¹nh. 
 

V−ên hoang rªu ¸m, 
L¸ óa cμnh thu, 
Tr−íng the vμng rñ 
Phñ bôi s−¬ng mï. 
 

Con khuya kªu ®ãi, 
MÑ ®¾p ch¨n b«ng, 
Ngãn tay ®an véi 
¸o len th−¬ng chång. 
 

Chång xa c¸ch vî, 
Bè ph¶i l×a con, 
N−íc ch¶y ®¸ mßn, 
§Êt nμo ch¼ng lë! 
 

Kh¾p n−íc tr¹i giam, 
Tï kh«ng tuyªn ¸n, 
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Ba n¨m hÕt h¹n, 
Ngμy vÒ biÖt t¨m. 
 

L¸n n»m chen chóc, 
ChiÕu gËp lμm ®«i, 
Ngã sang båi håi 
Ng−êi cïng c¶nh ngé. 
 

§Ìo ran tiÕng có, 
Giã ró bËt rÌm, 
Chμo nghiªng tö biÖt 
Ng−êi tï anh em. 
 

Rõng hoang vì ®Êt, 
Trång s¾n trång khoai, 
G¸nh nÆng ®−êng dμi, 
Ng−êi tï cïng khæ. 
 

Ngμy c¬m hai b÷a, 
M¾m thèi ruåi b©u, 
N−íc vòng canh ngÇu 
D»n lßng chua xãt. 
 

Ngμy men theo nói 
T×m nøa, t×m dang. 
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TiÕt thu ®−¬ng vμng 
Trªn chïm l¸ v·n. 
 

H×nh x−a bçng dËy : 
Chó bÐ ®ªm nao 
Thøc bªn chËu ®μo 
Chê xu©n h¸o høc. 
 

H−¬ng nhu nång phøc, 
M¸u ph−îng cßn son, 
Cha mÊt mÑ cßn, 
T×nh ng−êi sao bá! 
 

VÇu xanh ngøa m¾t, 
L¸ cøa s−ît da, 
M¸u lªn tiÕp nhùa 
Tr¸i tim lim giμ. 
 

Chim kia khuÊt nói, 
L÷ng th÷ng hån nμy 
Ngh×n n¨m m©y tr¾ng 
B©y giê cßn bay… 

       — Hoàng Liên Sơn,  
                        Thu 1978. 



272 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 
 
 

LỤC KINH BÁT QUÁI 
 VIÊN LINH 

 
1- Mỗi sinh nhật, tôi lại nhớ đến bài thơ ấy của 

Cung Trầm Tưởng. Mỗi đêm mưa tôi lại đọc bài thơ ấy 
của Cung Trầm Tưởng. Đó là mùa mưa Sài Gòn. Đó là 
Sài Gòn của chúng tôi.  Đó là những năm cuối thập niên 
năm mươi, những năm của hiện sinh, của bản ngã, của đời 
sống thanh niên thành phố vừa vào tuổi hai mươi, của 
những đêm khuya “ngã tư đèn vàng”, những đầu tháng tạp 
chí văn chương. Của khói thuốc và sách vở. Của những 
buổi hẹn hò ờ một góc sân trường; những cuộc tiễn đưa 
nơi sân ga, bến xe buýt. Của vào đời và tan tác. 

Mưa rơi. Đêm lạnh Sài Gòn. 
Mưa hay trời khóc đêm tròn tuổi tôi? 
Mưa hay trời cũng thế thôi! 
Đời nay biển lạnh mai bồi đất hoang. 
Hồn tu kín xứ đa mang, 
Chóng hao tâm thể, sớm vàng lượng xuân. 
Niềm tin tay trắng cơ bần, 
Cuối hoàng hôn lịm bóng thần tượng xưa. 
Đêm nay trời khóc trời mưa, 
Gió lùa ẩm mục, trời đưa thu về. 
Trời hay thu khóc ủ ê? 
Cổ cao áo kín đi về đường tôi. 
Đó là chúng tôi. Đó là Sài Gòn của chúng tôi, những 

năm đầu của cuộc vận động đổi mới chữ nghĩa – dăm ba 
thần tượng sụp đổ, một vài trường phái manh nha. Chúng tôi 
ghi nhận trong bất cứ cuộc vận động nào, thơ đi trước. Thơ 
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bao giờ cũng đi trước, thi sĩ là kẻ tiền hô. Có bao giờ chưa, 
một cuộc vận động văn học thi sĩ lại không ở hàng đầu; một 
biến đổi thời thế  thơ lại không biến đổi trước nhất?  

Giữa thập niên hai mươi, Phan Khôi là người phá thể.  
Đầu thập niên ba mươi, Đoàn Phú Tứ là kẻ xoay vần. 

Để hình thành nền thơ mới. Ra ngoài nước, cũng chính là 
thơ trước nhất đã dựng lại một nền văn học. Vũ Khắc Khoan 
làm thơ. Mặc Đỗ làm thơ. Võ Phiến làm thơ. Những nhà 
văn phải làm thơ. 1975. Đương nhiên những thi sĩ không 
làm gì khác là làm thơ. Trong khi các nhà văn phải làm thơ 
vì biến động trước mặt thì các thi sĩ đã làm thơ rồi, vì biến 
động luôn luôn ở dưới chân thi sĩ, từ lâu.  

Không biết làm thơ, vào trong tù, ai cũng có thể làm 
thơ. Thế thì khi thi sĩ vào tù, thi sĩ thường thường ở tù lâu 
hơn tướng lãnh, và các thứ. Vào tù, tướng lãnh mất hết khí 
giới. Vào tù, khí giới của thi sĩ còn nguyên.  

Bạn tôi cũng vậy. Cung Trầm Tưởng cũng vậy.  
Trước sau gì cũng vẫn làm thơ. Ở ngoài đời, là một 

tay làm thơ bằng tay phải. Tựa bên trái thì làm thơ bằng tay 
trái. Vào tù, hai tay bị còng, thì có Lời Viết Hai Tay. 

 
 2. Tôi còn nhớ rõ lắm lần đầu khi đọc bài thơ ấy.   
Nơi một xạp báo bên đường dưới trận mưa mùa, nước 

mưa chảy xiết dưới chân. Lúc ấy tôi còn say sưa làm những 
bài thơ trăm câu một vần, lòng bát ngát những bài hành 
Nguyễn Bính, Thâm Tâm.  

Đọc bài thơ ấy của Cung Trầm Tưởng, tôi rảo bước  
trở về. Đội mưa mà đi. Lục bát làm tới chỗ đó là chỗ Không 
Lộ hành Thiền tới đỉnh cô phong; giờ đây ta vẫn còn nghe 
một tiếng hú dài. Cho nên nếu nói hành Nguyễn Bính, hành 
Thâm Tâm thì phải nói lục bát Cung Trầm Tưởng. Nói đến 
lục bát Cung Trầm Tưởng tức là nói đến một đỉnh cao nhất 
của thể thơ truyền thống Việt Nam, vào những năm năm 
mươi đó, từ bài Sinh Nhật. Từ cuối thập niên năm mươi trở 
đi, dòng lục bát Việt Nam không bao giờ còn như xưa nữa. 
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Hình sắc, âm điệu, ngôn ngữ của 14 chữ hai dòng 6, 8 đó — 
như một thôn nữ khăn vuông mỏ quạ váy quai xồng của 
đồng chiêm lúa mùa nhiều thế kỷ trước chốn Phong Châu 
— hiện thành Vệ Nữ và Hoàng Hậu, hiển lộng và rực rỡ, 
nhưng lại có chút man dại của bản năng và nhịp thở phố xá 
— qua Cung Trầm Tưởng. Nguyễn Bính có hàng giậu, hoa 
đồng; Huy Cận có sương núi, nắng ngàn; Cung Trầm Tưởng 
có ga tàu, đèn phố. Anh mang kỹ nghệ vào lục bát. Anh là 
thi sĩ canh tân thể thơ Việt Nam hàng ngàn năm đó. 

Cùng viết với Cung Trầm Tưởng ở Sáng Tạo, ở Thế 
Kỷ Hai Mươi, ở Văn Nghệ, ở Thời Tập; sau anh dăm ba 
năm, nhưng chúng tôi có một khoảng đường chung rất dài; 
một khoảng đường thi ca và một quan lộ lục bát. Đâu đó đã 
ba mươi lăm năm. 

Đọc anh thì tôi đọc từ Hà Nội. Còn nhớ rõ đó là tờ tạp 
chí Phổ Thông của Đại Học Luật Khoa. Trên tờ tạp chí đó, 
khoảng 1953, tôi đã đọc Cái Đêm Hôm Ấy của Mặc Đỗ dịch 
Somerset Maugham và Sông Thao của Cung Trầm Tưởng. 
Bài gì đó không phải là lục bát. Nhớ như trung du, nhớ như 
suối nguồn thác đổ. Cho nên sau 1954 vào Nam, thấy Mặc 
Đỗ, thấy Cung Trầm Tưởng, tôi như thấy lại người quen, dù 
chưa từng gặp mặt. Khoảng đường quen biết đó không liên 
tục mà vẫn thường hằng. Khoảng đường đó lúc trong nắng, 
lúc trong gió, lúc trong mây.  

Những ngày Thế Kỷ Hai Mươi, anh chưa đến ba 
mươi, hơi chải chuốt và vội vã. Nghe nói là một kỹ sư vừa 
du học Pháp về. Anh là một chủ bút chọn thơ cho chủ nhiệm 
Nguyễn Khắc Hoạch. Ở Thế Kỷ Hai Mươi, một vài bài thơ 
vài chục dòng được trả nhuận bút xấp xỉ một truyện ngắn lối 
mười trang. Bài chiếc Xe Đò Cũ Sơn Màu Vàng, và hai bài 
nữa của tôi, không bài nào dài tới 30 câu, được trả bằng một 
nửa tháng lương dạy học. 

Sau Thế Kỷ Hai Mươi, Lý Hoàng Phong dựng tờ Văn 
Nghệ, chủ chốt là Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Đức Sơn, 
Nguyễn Nghiệp Nhượng, Trần Dạ Từ và tôi. Sau thêm hai 
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người vỡ mảng từ Sáng Tạo táp vô : Tô Thùy Yên và Cung 
Trầm Tưởng. Đó là những ngày Cầu Ông Lãnh, Bến 
Chương Dương, nơi đặt toà soạn Văn Nghệ.  

Sau khi Văn Nghệ đóng cửa, chúng tôi không gặp 
nhau một quãng khá dài, cho đến ngày tôi dựng bảng Thời 
Tập, 1973. Đó là những ngày đất nước Việt Nam đang rạn 
vỡ từng mảnh, và thi sĩ khai phá bí lối, đành tìm vào dục 
tính. Những ngày vưu vật.  

Nơi một xạp cà phê lề đường Nguyễn Trãi - Chợ Lớn. 
Cạnh toà soạn Thời Tập, tôi lại được gặp Cung Trầm 
Tưởng. Anh đưa bài Ngôn Ngữ Đôi. Trong bài thơ có hai 
chữ dương vật. Vào thời kỳ này, guồng máy kiểm duyệt của 
Bộ Thông Tin lên tới chỗ lạm dụng. nhật báo đâu phải ký 
quỹ 20 triệu; tạp chí 4 triệu; nếu vi phạm một trong những 
tiêu chuẩn kiểm duyệt, báo bị rút giấy phép, chủ báo mất 
luôn số tiền ký quỹ.  

Tờ Văn của tôi, anh Nguyễn Đình Vượng không dám 
đăng bài thơ Chiều Trên Phá Tam Giang của Tô Thùy Yên. 
Thời Tập được sự bảo trợ của một hội có tư cách pháp nhân 
là Hội Họa Sĩ Trẻ, không phải ký quỹ bạc triệu, nhưng nếu 
vi phạm vẫn bị rút giấy phép, tôi vẫn đăng nguyên văn bài 
thơ đó. Không thể để trong bóng tối một tuyệt tác như thế. 
Nhờ thế mà bài thơ còn.  

Tháng hai năm nay gặp nhau ở California, Tô Thùy 
Yên nói với tôi như vậy. Cũng vậy với bài Ngôn Ngữ Đôi 
của Cung Trầm Tưởng, tuy tôi có đề nghị thay hai chữ 
dương vật bằng hai chữ vưu vật. 

Miết mài giũa gợn lên vân đá 
Chuốt gọt thi từ như bút hoa 
Trong pho sách ngát hương kinh điển 
Viết lại cho đời khí huyết thơ. 
Khí huyết thơ cũng như tâm cảm thơ, ý chí thơ, tù 

ngục thơ, bề nào cũng là một mặt của muôn thơ. Bề nào ta 
cũng làm mới, như Cung Trầm Tưởng luôn luôn làm mới 
vậy, dù lục bát hay không lục bát.  
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Một hôm Cung Trầm Tưởng đến Thời Tập rủ tôi đi 
Cần Thơ dự Đêm Con Đuông. Con Đuông là một thứ nhộng 
ở xứ dừa, họa sĩ Ngy Cao Uyên ở Cần Thơ lấy tên Con 
Đuông đặt tên cho nhà xuất bản của anh, in ra những tập thơ 
mỏng, bìa là một hoạ phẩm nguyên tác nhỏ bằng lòng bàn 
tay. Lục Bát Cung Trầm Tưởng được in ra trong khuôn khổ 
này. Tôi còn nhớ chuyến bay bốn người ấy, kể cả phi công.  

Bay trên ruộng rừng đất nước nhìn ngắm những hố 
bom B52, chúng tôi nói về những tàn phá của thù lẫn bạn. 
Rồi cũng không quên nói về thơ.  

Đêm ấy trên những chiếc giường sắt trong căn cứ 
Không Đoàn Vận Tải, chúng tôi nói về màu sắc trong thơ. 
Chúng tôi nói các thi sĩ ta mặc dù biết thi trung hữu hoạ, 
nhưng ít người vẽ trong thơ mình. Ít vẽ trong thơ, không 
hay thưởng thức tranh, cho nên thơ ta thiếu màu sắc. Tư 
tưởng thì toàn màu xám, màu đen, thơ thì trắng bạch.  

Đại khái là thế, chúng tôi nói về Thơ khi này khi khác, 
chỗ này chỗ kia, nhưng lần nào cũng trở về với thơ lục bát. 

Có số điện thoại Cung Trầm Tưởng trong tay, tôi chỉ 
gọi anh vào một vài tháng sau khi anh đến Hoa Kỳ. Nghe 
giọng nói tôi ở đầu dây, Tưởng la lên hai ba tiếng, rằng anh 
đang cầm trên tay một ly màu hổ phách cánh kiến và ngoài 
trời tuyết phủ trắng xoá mênh mông xứ sở Vạn Hồ. Đọc tôi 
nghe vài câu thơ mà không biết từ lúc nào, au moins, tôi lại 
nghe thấy mấy tiếng hằng nghe mấy chục năm trước. 

Nhớ Cung Trầm Tưởng, không có việc gì, lúc cầm 
trên tay bản đồ thành phố Ba Lê, tôi đã lên một chuyến tàu, 
và bước xuống một sân ga : ga Lyon.  

Tôi kể anh nghe, tôi xuống đó không phải để kiểm 
chứng xem bạn ta có phải là người đi xa về, thấy ga Lyon 
đèn trắng lại doạ bọn ở nhà là nó đèn vàng: tôi xuống đó chỉ 
để đứng trong sân ga, ngó lên mấy ngọn đèn, nhớ bạn và 
đọc thơ bạn ở đấy. Chỉ có thế thôi. 

Ngược lại Cung Trầm Tưởng kể rằng có nghe tôi nói 
về thơ và anh trên đài Pháp Quốc Hải Ngoại, Radio France 
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International, khi anh còn ở Sài Gòn, sau 10 năm ở tù ra, 
đang lóng ngóng ra đi. Bài nói trên đài RFI ấy chính là trong 
cái dịp tôi bước xuống ga Lyon vào năm 1992 đó. Và ở hai 
phía địa cầu, cái tiếng lục và cái tiếng bát lại cùng được 
nghe thấy. 

Hồn tôi cái đĩa thâu thanh 
Tròn nguyên nét nhạc, trung thành ý ca. 
Đồ rê mi fa sol la… 
Ngẫm từng âm điệu nghe ra chiều buồn. 
Từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 7 năm 1975, sau 20 

năm 9 tháng, những người đã bỏ Hà Nội lại phải bỏ Sài 
Gòn. Quanh hai thời điểm chính ấy là tù ngục và lưu đày. 
Giữa những mùa thay đổi ấy, thi sĩ ở sau song sắt hay ở 
ngoài chân mây. Bạn tôi đã ở tù 10 năm, qua đúng 10 trại 
tập trung, và bây giờ có Lời Viết Hai Tay, những câu thơ 
viết trong chiếc vòng số 8. 

Lại gần 20 năm qua nữa rồi, mùa thời chính đổi thay 
lại đang đến. Ngọn Thiếu Thất ở Tung Sơn có sáu cửa để 
vào, đã mấy ai vào được!  

Dòng Văn Học Miền Nam tự do và biến dịch như sáu 
mươi tư quẻ càn khôn, dùng khoá tám để giữ, kẻ nào giữ 
nổi? Lời Viết Hai Tay là những lời biến dịch đó, viết từ một 
quái của bát quái, chưa kể đến lục kinh và thất quái kia, hiện 
chưa thấy cần đến. 

“Cơ bản, thơ vượt lịch sử.”  
Đó là lời Cung Trầm Tưởng, tôi đồng ý hoàn toàn. 
Lịch Sử vốn tái diễn không ngừng; Thơ vốn hồi sinh 

như Thi Sĩ. Lịch Sử lặp lại, Thơ không lặp lại, Thơ xướng 
danh Lịch Sử và sang vòng chuyển hoá mới. Hiện tại của 
Lịch Sử là nhà tù: tập thơ này là dĩ vãng của Thi Sĩ. 

                                                      VIÊN LINH 
                                          California, tháng 8/9/1994 
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ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ 
về 

LỜI VIẾT HAI TAY 
 VÕ Ý 

 
………………... 

ung Trầm Tưởng đã thấy rõ hình tướng và tâm 
địa kẻ thù xuyên suốt từ lỗ chiếu môn đến đỉnh 

đầu ruồi, và thơ ông bắt đầu nhả đạn và làm chứng nhân lịch 
sử. 

Hãy chặt chặt sâu tông phắt phắt! 
Hãy phang phang gắt quắm ào ào! 
Mai về đạn nhảy ngay nòng súng 
Trực chỉ đầu thù nổ thật mau! 
                (Cấp Số Nhân – 1979 – LVHT) 
………………...... 

Nếu giữa cơn đau tôi ngã xuống, 
Vết thương bầm tím máu hình hài, 
Lòng tôi vẫn đứng, không lui nhượng, 
Gối chẳng quỳ hàng, miệng chẳng khai. 
               (Lời Viết Hai Tay – 1984 – LVHT) 
Những đói rét cơ hàn và lao khổ trong đoạ đày không 

làm nhà thơ Cung Trầm Tưởng bận lòng. Nỗi bận lòng thật 
sự se thắt khi ông cùng các bạn ngậm ngùi trầm lắng khiêng 
xác bạn tù đi chôn ven đồi hoang vào một hôm mưa về 
gióng lê thê… 

C 
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Đau thương là vinh dự, 
Chân đi hất hồng trần, 
Anh hùng phải quên thân 
Hy sinh là tất yếu! 
Ngựa khua dòn nước kiệu…. 
…………….. 

Mưa về gióng lê thê, 
Nai kêu nguồn đâu đó. 
Xưa nay tù ngục đỏ 
Mấy ai đã trở về? 
  (Vạn Vạn Lý – 1979 – LVHT) 
Hoặc giả khi nhà thơ cảm nhận được những đùm bọc 

cưu mang thân thiết từ những đồng đội suốt 10 năm trong 
cái lò cừ tàn khốc của chế độ muông thú, ông đã viết lên 
những dòng thấm đượm ân tình để ghi nhớ mãi cảnh cố 
trung tá Không Quân Nguyễn Minh Công đã cõng ông qua 
con suối xiết : 

Cám ơn con công 
Cõng ta qua sông 
Mấy mùa nước lũ 
Lận đận mưa ròng. 
……………. 

Công bay lên trời 
Vẫn nhìn nhớ đất. 
Công chuyền cành quất 
Vẫn không quên trời. 
(Chim Công – 1978 – LVHT) 
Không Quân Cung Trầm Tưởng trở về sau 10 năm 

trui rèn trong cái lò luyện ngục thảm khốc nhất của lịch sử 
Việt Nam. Một niềm hân hoan dâng trào khi gặp lại hiền thê 
vẫn đứng ôm con bồng mưa nắng, sắt son dũng cảm đến Kỳ 
Cùng (Kỳ Cùng – 1979 – LVHT). Thời gian quản chế tại lầu 
3 chung cư Trần Hưng Đạo, Cung Trầm Tưởng bắt đầu viết 
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Bài Ca Níu Quan Tài, một khúc ngâm thời đại vẽ nên bức 
tranh sống động bi thiết tức tưởi của một xã hội kinh hoàng 
được mệnh danh là Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam : 

Kinh bang sao chép Nga Tàu, 
Bình quân là chặt cái đầu cao hơn. 
Tiến là tại chỗ giậm chân, 
Dìm miền Nam xuống cùng bần nấc thang. 
……………. 

Một bầy táng tận lương tâm 
Ăn hồ, ăn giẻ, ăn vần ngày công. 
Ăn tranh trẻ đói lọt lòng, 
Ăn lường tiếng khóc khép vòng tử sinh. 
…………… 

Ngón đòn lý lịch ly kỳ, 
Cha là “nguỵ”, phạm trường quy con rồi. 
…………… 

Mẹ xưa khóc níu quan tài, 
Nàng giờ ai vãn lại lời mẹ xưa… 
…………... 

Tôi là bạn tù của Không Quân Cung Trầm Tưởng từ 
Trại Suối Máu Đồng Nai, Trại 6 Hoàng Liên Sơn, Trại Hà 
Tây Hà Sơn Bình.  

Nói như Phùng Quán, khi ta ngã, hãy vịn câu thơ mà 
đứng dậy. Thời gian ở trại Hà Tây, thơ Cung Trầm Tưởng 
không những là cây gậy mà còn là những viên thuốc tiên 
giúp cho chính tác giả và nhiều bạn tù thêm nghị lực can 
trường để thách thức với bạo ngược và để tin tưởng hy vọng 
một ngày mai… 

Ở rừng núi Hoàng Liên Sơn có “cây Vầu” cùng họ với 
trúc nhưng cao lớn uy nghi hơn trúc cả chục lần. Trúc thì 
“nhẹ phần bay bổng” (gió đưa cành trúc la đà) và có vẻ 
“nặng phần trình diễn” (trúc xinh trúc mọc đầu đình), nhưng 
Vầu thì thẳng ruột ngựa và chỉ thích ở rừng già. Trúc như 
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khuê phụ, Vầu như chinh phu. 
Hàng ngàn năm qua, Vầu sống âm thầm trong rừng 

già Việt Bắc, bỗng sau ngày 30-4-1975, Vầu đi vào thơ của 
Cung Trầm Tưởng qua bài Biểu Tượng mà tôi vẫn thuộc sau 
hơn 20 năm : 

Lòng ta đứng vững như Vầu 
Thân cao lóng thẳng giữa bầu trời xanh. 
Sum suê cây hút nhựa lành 
Nguồn sâu đất dưới hoá thành lá trên. 
Cực hình thú ác gây nên 
May bằng nứa tép đứng bên Vầu già. 
Mỗi ngày Vầu mỗi cứng ra, 
Đổi thay lá mới, đậm đà lóng tươi. 
Vầu đanh như thép sáng ngời, 
Nắng mưa thì cũng chọn đời đứng ngay. 
……………………. 
 
                                          Ngày 11/04/2004 

                                                    VÕ Ý 
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Phát biểu về LỜI VIẾT HAI TAY 
và  

BÀI CA NÍU QUAN TÀI 
 

 NGUYỄN NGỌC DIỄM 
 
 

 
 

hi sĩ Cung Trầm Tưởng được biết nhiều qua 
những bài thơ lãng mạn dạt dào tình cảm dịu 

dàng, êm ái sáng tác trước năm 1975.  
Dòng trữ tình tiếp tục tha thiết và êm dịu với hai thi 

phẩm Lời Viết Hai Tay và Bài Ca Níu Quan Tài. Gồm 
những bài thơ tác giả làm trong suốt mười năm trường sống 
trong những trại tù cộng sản.  

Xin đọc những bài thơ nồng thắm tình thương nỗi nhớ 
thi sĩ dành cho vợ hiền con thảo cùng những vần thơ đầy 
trìu mến và cảm phục ông gửi đến tất cả những nàng Tô Thị 
thời nay. 

Tuy nhiên, thật là một thiếu sót lớn nếu bên cạnh dòng 
trữ tình này ta không nhận thấy một dòng thơ khác mạnh 
mẽ, mãnh liệt, dữ dội cuồn cuộn chảy.  

Đó là những bản nộ ca rừng rực lửa, hơi giận ngút tận 
trời xanh. Tiêu biểu là bài thơ “Cấp Số Nhân” (Lời Viết 
Hai Tay) mà mỗi câu thơ là một nhát dao bổ xuống đầu 
quân thù gian ác. 

Tôi đã được đọc nhiều bài thơ một số thi sĩ làm trong 
tù cộng sản và rất thích phong cách thanh thản, thư thái, tự 
tại toát ra từ những vần thơ này.  

T 
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Nhưng tôi cũng rất thích sự sinh động, sức mãnh liệt, 
và hơi nóng hừng hực toả ra từ những bài thơ bốc lửa hận 
của Cung Trầm Tưởng.  

Theo thiển ý, thơ tù không nhất thiết cứ phải thanh 
thản, thư thái, tự tại mới là đạt, hay không phải cứ sôi sục 
căm phẫn là thiếu tính thơ. Nói cho cùng, hỉ, nộ, ái, ố, dục 
đều chỉ là những chất liệu thô được tài năng thi sĩ luyện 
thành thơ. 

Tôi không rành nhiều về văn học thế giới, nhưng được 
biết trong văn chương Pháp, thi ca phẫn nộ đã có một truyền 
thống lâu đời. Người ta nay vẫn còn tìm đọc tập thơ Les 
Iambes của André Chénier lên án nghiêm khắc những thái 
quá của cuộc Cách Mạng Pháp 1789, cũng như thi phẩm Les 
Châtiments của Victor Hugo chỉ trích nặng nề chế độ Nã 
Phá Luân Đệ Tam.  

Với hai tập thơ Lời Viết Hai Tay và Bài Ca Níu Quan 
Tài, thi sĩ Cung Trầm Tưởng đã khai lại mạch nộ thi cho 
nền văn học Việt Nam. 

                                        NGUYỄN NGỌC DIỄM 
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TAÄP BA 
 

BAØI CA NÍU QUAN TAØI 
TAÂM SÖÛ THI 

 
— Kính daâng höông linh Meï 

vaø thöông taëng trieäu naøng Toâ Thò thôøi nay. 
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— Tri aân V.Y – L.T.N – N.T.C vaø H.T.A. 
ñaõ baát chaáp nguy hieåm ñeå giaáu giöõ 

vaø tìm mang taäp thô naøy ra khoûi Vieät Nam. 
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Tim nào xót xáy tìm ra chữ 
Ngang tầm thảm họa thế kỷ hung? 
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LỜI TỰA 
______________________________________________________________ 

TIẾNG KHÓC VIỆT NAM 
 CUNG TRẦM TƯỞNG 

                                    
                                        Thảo nào khi mới chôn nhau 
                           Đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. 
                                 —  Ôn Như Hầu 
 
 

ài Ca Níu Quan Tài là một trong bộ ba thơ của 
cùng một tác giả nói về một thảm hoạ mà người 

cộng sản Việt Nam đã gây ra cho chính dân tộc của nó trong 
hơn nửa thế kỷ qua. Hai tập kia là Lời Viết Hai Tay đã được 
xuất bản và tái bản, và Thi Bá, Con Tắc Kè và Bà Goá Phụ 
sẽ được xuất bản trong một tương lai không xa. 

Người ta đã sợ rằng sau khi chiếm được miền Nam, 
cộng sản sẽ trả thù người miền Nam bằng một cuộc tắm 
máu có quy mô gấp nghìn lần cuộc thảm sát tập thể mà nó 
đã thực hiện tại Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Sự thật 
xảy ra, theo thiển ý, còn tồi tệ hơn thế nhiều. Thay vì là một 
biển máu, cả một miền Nam đã bị triền miên chìm ngập 
trong một biển nước mắt với không một gia đình nào mà 
không có ít nhất một hay hai người thân bị cộng sản bức hại, 
giam tù, hoặc chết trong tù hay ngoài biển cả trên đường đi 
tìm tự do. 

Lý do là vì bản chất của người cộng sản thâm độc 
nhiều hơn là ta đã dự tưởng. Qua kinh nghiệm của những 
nước đàn anh như Liên Xô và Trung Cộng, nó thấy rằng mồ 

B 
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chôn tập thể không phải là một giải pháp khôn ngoan vì nếu 
làm như thế, nó sẽ phong thánh cho nạn nhân của nó và sẽ 
bị thế giới văn minh lên án và khai trừ. Trái lại, nó thấy việc 
để cho nạn nhân sống, nhưng sống một cách lây lất, sợ hãi 
triền miên và trong vòng kiểm soát chặt chẽ và hà khắc của 
nó, ngoài tránh cho nó cái ô danh là tên sát nhân khát máu 
còn có lợi điểm là thoả mãn được lâu dài cái thú trả thù xa 
đích mà bất cứ người cộng sản thuần thành nào cũng đều có.  

Cảnh tượng diễn ra hằng ngày và trước mắt y của 
những đám tù khổ sai, đói rách, khẳng khiu, tiều tuỵ, bị hạ 
nhục và kéo xuống hàng súc vật, sẽ có tác dụng làm cho tên 
cai tù hả dạ và cảm thấy mình mạnh hơn, lớn hơn, ưu việt 
hơn, xứng đáng là cái mà y gọi là “mũi nhọn của loài người 
tiến bộ.” 

Cách trừng phạt trên của cộng sản là một thứ bạo lực 
nguội vì không có khói và lửa. Một thứ lăng trì tân thời, có 
kế hoạch và làm chảy máu trắng, nên hữu hiệu hơn một phát 
súng hành quyết nóng vội tại pháp trường. Hơn nữa, phương 
pháp ấy còn tạo cho cộng sản một cái cớ để tuyên truyền 
chính sách của nó là nhân đạo và khoan hồng vì đã tha chết 
cho hằng triệu người mà đáng lý ra theo nó đã phải bị tử 
hình. Là đứa con đẻ của một chủ nghĩa quốc tế hoang tưởng 
đã sát hại 100 triệu sinh linh trên đường đi chinh phục thế 
giới của nó, tội ác trên của cộng sản Việt Nam sẽ ở lại với 
thời gian như một vết nhơ tày liếp, khó xoá bôi. Tính hi hữu 
của nó đã làm cho thời đại chúng ta trở thành một trong 
những thời đại đen tối nhất của lịch sử đất nước. Mà nói đến 
lịch sử này là nói đến một hành trình có nhiều nước mắt hơn 
là tiếng cười. Một tiếng khóc “bưng đầu” từ lúc lọt lòng bà 
mẹ Âu Cơ và đã trở thành một chủ âm của cái pathos của cả 
một giống nòi. Hiểu được cái trước và những biến âm của 
nó thì biết được cái sau. 

Qua phần ngữ vựng và ca dao tục ngữ dành cho cái 
khóc, ta thấy người Việt Nam có rất nhiều cách thế khóc. 
Khóc bằng nước mắt, điệu bộ, tiếng kêu, lời nói, kể cả ca 
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ngâm, hoặc bằng cả năm cái ấy chụm lại, đủ để quán xuyến 
những uốn lượn khúc mắc và đa chiều của một tâm hồn mẫn 
cảm trước một thế sự Việt Nam thường là phiền phức, oái 
oăm, nghiệt ngã, bất công và đậm màu ly biệt tang tóc. 

Trước hết là cái khóc tượng thanh để nói lên sự khó ở 
bên trong của  người khóc, như khóc u u, nhệ nhệ, èo èo, 
thút thít, sụt sùi, sụt sịt, bù lu bù loa, oà, ỉ eo, tru tréo, nỉ 
non, rân, như ri, và gì nữa. Mỗi thứ đều có một âm sắc 
riêng, phải tinh tế lắm mới nắm được cái tiểu dị tinh thần nó 
muốn biểu đạt. Ngoài ra, để có khả năng định hình cho cái 
bứt rứt trừu tượng của tâm hồn trước nghịch cảnh, người ta 
còn dùng nhiều cách khóc khác, được miêu tả với một ngôn 
ngữ giàu hình ảnh, tính biền ngẫu, phép láy và thuật chiết 
nghĩa, như khóc đứng khóc ngồi, khóc lăn khóc lóc, khóc 
lây khóc lất, khóc dở mếu dở, khóc đất than trời, khóc như 
mưa, khóc như cha chết, khóc hết nước mắt. Thêm vào đó 
còn có cách khóc hổ ngươi (cười ra nước mắt) cố nén sâu 
nỗi đau ở trong lòng, cách khóc mướn để kiếm ăn của 
những “khốc sĩ” thạo tay nghề và cách khóc giả (nhân nghĩa 
bà Tú Đễ) của những kẻ thương vờ. 

Người Việt Nam còn tỏ ra có sở trưởng về cách khóc 
kể. Lý do sự ra đời của cách khóc này là vì cái sầu điển hình 
Việt Nam là một câu chuyện dài dòng, rắc rối, có nhiều tình 
tiết éo le, nên phải vừa khóc vừa kể - kể có lớp lang và bài 
bản – thì mới lột tả được hết nội dung của nó. Từ là một 
biểu lộ thuần tuý cảm tính, khóc kể đã được hệ thống hoá và 
cách điệu hoá để trở thành một tập tục phổ biến mà người 
dân đã được giáo dục ngay từ hồi còn ấu thơ. Vì thế có thể 
nói người Việt Nam truyền thống là một nghệ sĩ khóc kể 
giỏi và khóc kể là một thứ kịch nghệ tam trùng, hiểu như 
người khóc  là sự chập vào nhau của ba vế diễn viên, nhân 
vật và tác giả của vở kịch. 

Sự nhập vai thường là điêu luyện một cách tự nhiên 
(mà cũng là tự nhiên một cách điêu luyện) – thứ bản chất 
thứ hai – khiến khán giả không thấy có khoảng cách  giữa 
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nghệ thuật như một hư cấu với đời sống có thực  và có cảm 
tưởng mình cũng là người trong cuộc. Nghệ thuật đẩy đến 
mức tối đa như vậy là một ma thuật có tính liên đới cao, bởi 
nó biến đau khổ thành một thứ keo sơn bộ lạc qua đó tôi 
dính vào bi kịch của anh, chị và cảm thấy nó cũng là của tôi.  

Cái khóc Việt Nam, mà khóc kể trên là một thành tố 
quan trọng, cùng với cái cười với tính cách một đối trọng để 
tái lập thế cân bằng cho một kiếp sống  đầy bất ổn đã thực 
sự trở thành  một phạm trù văn hoá giúp ta hiểu được một 
góc cạnh đặc thù của tâm hồn Việt Nam. Cái khóc ấy, và 
qua nó cái bi Việt Nam ấy, không  chỉ là một chủ đề quen 
thuộc của văn chương thi phú Việt Nam mà còn là một 
leitmotiv của cả nền âm nhạc Việt Nam nữa. Chính cái 
leitmotiv này đã định hình ra những giai điệu, thang âm, 
biến tấu của những hò, lý, ru, cô đầu, chầu văn, sa mạc, cò 
lả, nam ai, mái nhất, mái nhì, xẩm, vãn, cung đình, lễ, vân 
vân và vân vân. Ngay cả những thể loại hiện đại chịu ảnh 
hưởng của Tây Phương như hành ca, hùng ca, quân ca, 
ballad, nhạc vàng, nhạc đỏ, thảy đều ít nhiều mang âm 
hưởng của khóc than. Sau khi nghe những ca sĩ Việt Nam 
biểu diễn một số ca khúc Việt Nam mà người Việt mình cho 
là vui, một nhà báo ngoại quốc không biết tiếng Việt đã 
nhận xét đó là một thứ nhạc buồn được diễn tả bằng những 
điệu bộ vui. À thế ra, cái gien sầu vạn cổ - thứ spleen làm 
rầu gan thối ruột – đã cấy lén vào não tuỷ ta từ  lúc nào mà 
ta không hay!  

Với một chiều dài lịch sử 4000 năm, cái khóc Việt 
Nam quả là một vấn đề nhiêu khê, dễ gây ngộ nhận cho 
những ai muốn tìm hiểu nó. Tầm vóc của nó ở thời đại 
chúng ta, như đã nói ở trên, là một biển nước mắt gây ra cho 
dân tộc chúng ta bởi một chế độ cộng sản độc tài, toàn trị, 
tham tàn và ngoan cố. Cái khó của vấn đề là do tính nhị 
phức của nó, vì ngoài là một hiện thực cụ thể liên hệ đến số 
phận cụ thể của hàng chục triệu con người cá biệt cụ thể, nó 
còn là một mẫu số chung trừu tượng, thứ cộng nghiệp đầy 
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tính siêu hình và tôn giáo , thường xảy ra vào những thời kỳ 
pháp nạn và quỷ trị như lịch sử đã cho thấy. Tầm vóc của đề 
tài lớn như thế  khiến tác giả tập tâm sử thi này – viết sử 
bằng cái tâm của mình – đã phải băn khoăn tự hỏi : 

Tim nào xót xáy tìm ra chữ 
Ngang tầm thảm hoạ thế kỷ hung? 
Vì được viết bằng cái tâm  nên sử thi này không thể 

không là một bản cáo trạng về tội ác của cộng sản. Nghệ 
thuật, nghĩ cho cùng, chủ yếu là lấy cảm quan của cái tâm 
để từ kinh nghiệm sống cụ thể (của người nghệ sĩ và đồng 
loại) tạo hình cho những ý niệm trừu tượng về Chân, Thiện 
và Mỹ. Vì thế là một thiếu sót đáng trách nếu nghệ thuật 
dửng dưng khi nói đến cái ác. Sử thi không phải là sử học. 

Nhan đề Bài Ca Níu Quan Tài được chuyển sát nghĩa 
từ từ Hán Việt “vãn ca”, tức hát níu — quan tài. Vãn còn có 
nghĩa là một điệu hát buồn dùng để khóc than. Sự kết hợp 
nhuần nhuyễn của ba động tác khóc, hát và níu đã cung cấp 
cho người khóc Việt Nam một khả năng lột tả tối ưu nỗi đau 
ê chề, bề bộn của cảnh sinh ly tử biệt. Với sự bổ sung của 
hát, khóc-hát-níu là thể kiện toàn của nghệ thuật khóc kể 
trên và đã trở thành một tập tục phổ biến chấm dứt một đời 
người. 

Được sáng tác theo chiều hướng trên, Bài Ca Níu 
Quan Tài nên được coi chủ yếu như một nỗ lực xây dựng 
một hình tượng nghệ thuật điển hình cho cái khóc Việt 
Nam, với hy vọng qua đó độc giả  sẽ tìm thấy được một 
phần nào hình dạng của cái bi Việt Nam. 

               Minnesota, một ngày đông tuyết năm 2001. 
                                  CUNG TRẦM TƯỞNG 
 
 

       — PHỤ CHÚ :  Tâm sử thi Bài Ca Níu Quan 
Tài được thai tác dưới sự thôi thúc của ý thức bổn phận của 
tác giả là phải nói lên khổ nạn của dân tộc mình bằng những 
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lời thơ tâm huyết. Tác phẩm hình thành trong một tình 
huống căng thẳng và hiểm nghèo : trước họng súng tên cai 
tù hay giữa vòng vây quanh nơi mình bị quản chế của một 
mạng lưới tình báo phường đội và công an chìm, nổi đủ 
kiểu. 

Vì vậy sự ra đời của tác phẩm nên được coi như một 
minh chứng mình đã thắng được mình, thắng được nỗi sợ 
hãi triền miên nhơm nhớp cứ mỗi ngày âm ỉ nại cớ an nguy 
cá nhân, gia đình và thân hữu để đòi mình phải buông bút, 
từ nhiệm, tự giải giới tinh thần và đầu hàng kẻ thù. 

Chiến thắng này, nghĩ cho cùng, là của một trí năng có 
lý tưởng và dám dấn thân vì lý tưởng và của một lương tri 
bất khuất trước sự hèn đớn vốn dĩ của bản năng sinh tồn. 
Một chiến thắng  ở ngay trong địa bàn nội tâm, âm thầm 
nhưng tạo men hương và ý nghĩa cho một cuộc sống có 
hướng đích ở ngoài những toan tính cá nhân vị kỷ. 

Đến đây tác giả không thể không chạnh nghĩ đến 
những người bạn đã ngã xuống trong ngục tù cộng sản như 
những chiến sĩ kiên cường và bất khuất. Hắn tự cảm thấy 
nhỏ bé vì tính bất cập của những vần thơ của hắn trước tầm 
vóc kỳ vĩ của những  tấm gương anh hùng đó. Và, hắn cũng 
tự cảm thấy chữ mình chỉ như dăm ba giọt lệ trước nỗi bi 
thống mênh mông như biển cả  của dân tộc. 

Tích truyện Bài Ca Níu Quan Tài được khai triển 
quanh cái trục khổ nạn của những con người  có thực trong 
đời sống mà chủ quan tác giả thấy có tính điển hình cao. 

Như nàng goá phụ có chồng chết trong lao tù cộng sản 
và đứa con thơ chết đói dưới gầm cầu. 

Như bà lão 70 tuổi gào đòi đảng trả lại xác chồng, 
mảnh vườn yêu dấu và quyền giản dị làm người của mình. 

Như triệu bần cố nông đã phải cày sâu cuốc bẫm và đi 
thồ lương để nuôi dưỡng một chế độ chỉ nhằm đè lên đầu 
lên cổ họ. 

Như vị giáo sư vì tính khảng khái và cương trực nên 
đã bị bọn đồng nghiệp xấu vu oan và bị công an bắt giam và 
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tra tấn đến mất trí khôn. 
Như đứa con trai của một người tù chính trị tuy vô tội 

mà vẫn phải gánh lấy những thứ tội “ngụy quyền” do kẻ thù 
bịa đặt ra. 

Như bà mẹ của cháu đã thủ tiết chờ chồng, cất giấu tủ 
sách quý của chồng không để bọn công an văn hoá tịch thu 
và thiêu huỷ, và đã phải bán chiếc nhẫn cưới để có tiền làm 
tang cho mẹ chồng. 

Và cuối cùng, như người tù thi sĩ chứng nhân điên 
tỉnh ấy đã lấy việc làm thơ nhẩm trong xà lim để tự cứu rỗi 
mình bằng vượt ra ngoài mình để “giải mã âm thanh đời 
ngoài” và tạo một “tiếng kêu nửa khóc nửa cười/ tiếng cười 
khóc hộ triệu người quên kêu.” 

Tất cả những tấn bi kịch cá nhân riêng lẻ ấy được 
ghép thành một bức tranh toàn cảnh  phản ánh một đại bi 
kịch do đảng cộng sản gây ra cho chính dân tộc của nó – 
một biển nước mắt. 

                                          CUNG TRẦM TƯỞNG 
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– 01 
 
Ng¾m g−¬ng, g−¬ng ë trong ®Çu, 
Ch©n dung mét mèi th−¬ng sÇu bång mang. 
Tr¶ cho xu©n hÕt son vμng, 
Ch−a hÌ thu ®· ch¹y quμng sang ®«ng. 
§· lam sμm bãng h− kh«ng 
Trªn lao lung tr¸n vÕt cßng thêi gian. 
Tr−íc chång chÊt khæ d©n gian 
C¸i t«i mét dÊu chÊm than thÊm g× ! 
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– 02 
 
Tê mê sím phè ©m ti 
Xe phu hèt x¸c ng−êi ®i khua Çm. 
Chßm s«ng xãm nói l¹nh c¨m, 
TrÎ trong veo m¾t (1), mÑ cÇm cËp m«i. 
Ai vÒ Thanh Ho¸ xa x«i 
Mμ nghe s¸o hãt må c«i c¸nh ®ång. 
ChuyÖn ngh×n ®ªm kÓ ch−a xong, 
Th−¬ng con cÇu thùc, nhí chång tha ph−¬ng. 
V× bÇy bu«n m¸u b¸n x−¬ng 
LÖ nμng rá l¾m ®o¹n tr−êng n¸t tan. 
V× qu©n hiÕu s¸t tham tμn 
ThÕ gian nμng go¸ liÖm mμn tang s«. 
  

Cuèn m× nh− cuén thõng th«, 
Khóc x−¬ng chã nh¸ trÎ vå vËp tranh. 
§Ønh chung vua chóa giËt giμnh, 
Giªsu, PhËt hìi, ng−êi thμnh thó sao! 
C¬m no ¸o Êm thÕ nμo? 
LÖ nam ai ®æ ngh×n sao trªn trêi. 
§−êng  vÒ x· uû ®øt h¬i 
L−¬ng giao ®Ém m¸u må h«i d©n thå. 
B©y giê ®©u cã n«ng n«; 
B©y giê biÖn chøng cuèc vå triÓn khai; 
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B©y giê ai còng b»ng ai, 
Lao c«ng nghÜa vô khæ sai ®ång ®Òu; 
B©y giê nhÊt trÝ dèi ®iªu 
Trung −¬ng h¹ quyÕt, c¸n ®iÒu ®éng ra. 
Nöa ®ªm ®ét xuÊt phÌng la, 
Thu l−¬ng (2) tËn vÐt, ®Ìn rμ ¸o quan (3). 
Thãc nμy tr¨m l¹y ngh×n van 
Ch¾t chiu dμnh dôm chê tang mÑ chång. 
M¹ch dõng tai v¸ch dßm tr«ng, 
GiÕt gμ giç nhí ch«n l«ng bôi bê (4). 
 

Sèng lμ vê ngèc gi¶ ng¬, 
Kinh niªn sî h·i xuèng må ch−a ngu«i. 
ChÕt ch−a ®−îc phÐp l×a ®êi, 
Thï b¨m n¸t qu¸ch, bóa lêi phØ phi. 
BiÓn §«ng sãng t¸p phï thi, 
LÖ nμng thÊm ®· xanh r× cá kh©u. 
LÖ tim ®Êt mÑ nghÑn ngμo, 
C¸i nghÌo ngÊm thèi tÕ bμo quª cha. 
DÔ g× mμ ®−îc ®−a ma, 
Th©y thiªu Nhμ N−íc, tro lμ cña c«ng. 
§èi l−u hμng ho¸ hîp ®ång: 
Tro ng−êi – ph©n vËt (5) træ ®ßng ®ßng chua. 
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Ai ®i phô s¶n mμ mua 
Thai nhi gi¸ b¸n cßn thua c¸m bÌo. 
HuyÕt ng−êi vç bÐo th©n heo, 
Quay vßng nhau – thÞt lîn (6) vÌo vÌo quay. 
 

NhÊt n¨m ch©u c¸i nhôc nμy, 
CÇu xin nh½n mÆt, ¨n mμy bÎm m«i. 
MiÖng ¨n ch¸o, ch©n ®¸ nåi, 
Tanh banh ch÷ tÝn,th«i råi ch÷ nh©n! 
Tr¬ nh− cñ s¾n s−îng sÇn, 
Ngäng nh− lÝu l−ìi th»n l»n m¾c gai. 
KÎ xa ng−êi l¸nh chª bai, 
Chóng lμm « nhôc tiÕng ng−êi ViÖt Nam. 
___________________________________________ 

(1) Khi đói mắt trở nên trong veo. 
(2) Bộ phận chính quyền đi thu thóc của dân. 
(3) Soi xem có giấu thóc trong áo quan không. 
(4) Vì chính sách của Cộng sản cấm dân giết gia súc 
tại nhà, nên dân phải giết lậu và chôn lông gà cho thật kỹ. 
(5) Tro người trộn với phân hữu cơ để làm phân bón. 
(6) Nuôi heo bằng nhau người. 
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– 03 
 
Mét vÇng tr¸n bèn ngh×n n¨m, 
Bèn m−¬i n¨m sËm vÕt chμm sμm nh¬. 
M¾t nμng ®á lÖ ¢u C¬, 
Thï s«i sãng ®¸nh d¹t bê th©y cha. 
B¨m v»m mÆt dÊu dao pha (1), 
Cê tung nãc th¸p, « sμ cöa «. 
¤ gi¨ng cê bña trËn ®å, 
Cê Nhμ H¸t Lín (2), « Hå ThiÒn Cu«ng (3). 
Cê « san s¸t cuång cuång, 
S¾t cÇu tanh m¸u s«ng Hång ®á gay. 
Nh÷ng m¬ mau døt trËn nμy 
Ai ngê kÐo qu¸ v¹n ngμy thª l−¬ng. 
Nμng giê tãc ng¶ mμu s−¬ng, 
Khæ ®au qu¸ t−ëng hoang ®−êng chuyÖn sai. 
MÑ x−a khãc nÝu quan tμi, 
Nμng giê ai v·n l¹i lêi mÑ x−a. 
MÑ x−a mét n¾ng hai m−a, 
Nμng giê mét cuèc hai bõa nu«i con. 
MÑ x−a cßm câi hÐo hon, 
Nμng giê tÊt t−ëi vÑt mßn gãt ch©n. 
MÑ x−a ®ãi x¸m hån thÇn, 
Nμng giê c¾n r¹ máng th©n con hÌn. 
MÑ x−a vμng vâ ®ªm ®en, 
Nμng giê sím nh¸ chiÒu nhem m¸i gåi. 
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MÑ x−a chØ th¾m m¸u m«i, 
Nμng giê thÊm lÖ båi håi ¸o ®i. 
GÊp ®−êng kim, trÔ ngμy vÒ, 
MÆt e mμy sî, lßng tª thÉn thê. 
§−êng ra trËn tña binh c¬, 
Cha x−a tuyÕn b¾c, con giê biªn nam. 
Cha x−a x¸o thÞt lÇm than, 
Con giê löa trÊu t−¬ng tμn nåi da. 
Cha x−a thμnh ®Êt tha ma, 
Con giê c¸t bôi giã tha vÒ ®ång. 
M¾t nμo m¾t ch¼ng mï tr«ng, 
D¹ nμo d¹ ch¼ng chÊt chång ®ßi nau. 
MÑ x−a tùa nói ngã sao, 
Nμng giê vÞn ®¸ tÝm vμo chiÒu r−ng… 
                        
Tre khua r¨ng r¾c t−ëng chõng 
Bèn m−¬i n¨m vÉn ®øng dõng thêi gian. 
M¸i gianh v¸ch ®Êt tåi tμn, 
Con ®ª bÖ r¹c, tr©u ®μn chæng x−¬ng. 
L«i th«i cót kÝt ch¸n ch−êng, 
ChiÕc cÇu âng Ño, con ®−êng k× kh«i. 
C¸i cμy cμy c¸i ch×a v«i, 
Chμy nhμn g¸c c¼ng, cèi ngåi trèng tr¬n. 
Gμu ®an ®øt phùt thõng sên, 
§en ngßm ®¸y giÕng, chËp chên h×nh m©y. 
Quª h−¬ng thÕ kû nμo ®©y? 
Cæ s¬ cã lèi ®o¹ ®μy nμy kh«ng? 
Cho¾t cheo ch©n ®Êt léi ®ång  
Trß khan hiÕm s¸ch, tr−êng kh«ng ghÕ ngåi. 
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ThÇy trß d¹ ®ãi nhÞn th«i! 
£ a mÉu tù vμnh m«i thÒu thμo. 
Trªn cao ë tÝt trªn cao 
MÆt giμ ph−ìn phÖ hång hμo n−íc da. 
Ch÷ o m¾c c¸n thμnh a, 
Ch÷ a dÊu s¾c kªu lμ ¸ ®au! 
§au dÇn, ®au gi·, ®au ®©u? 
– §au vai, ®au gèi, ®au ®Çu, ®au tim. 
§au v× bóa, ®iÕng v× liÒm, 
C¸i ®au ®ãi bông ®¸nh ch×m trÝ kh«n. 
§au liªn miªn, ®ãi cån cån, 
§ãi ®au th¾t ruét, sinh tån nhãi l−ng. 
§ãi phï, ®ãi nuæng, ®ãi s−ng,  
Nh×n non nghÜ b¸nh, ngã rõng t−ëng x«i. 
Ngh×n ®ßi v¹n ®ãi trong t«i, 
Cã tiÒn ¨n c¶ mét nåi khoai lang. 
¤i! biÓn b¹c, «i! rõng vμng, 
Th©n m¬ mét cç dåi trμng m¾m t«m. 
Ch÷ no høa toÐt cöa måm, 
Bông thÌm nghi ngót nåi c¬m th¬m bïi. 
X¸c cÇn s¸u v¸n ®Ó chui, 
Giμ d¨m th−íc ®Êt c¾m dïi håi h−u. 
PhËn ng−êi cñi d¹t cuång l−u, 
SÇu nμy sÇu c¸i sÇu −u chÕt ng−êi. 
_____________________________________________  
(1)  Dao xẻ thịt lợn, thịt trâu 
(2)–(3)  Hai địa danh ở Hà Nội. 
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MÑ x−a gμo ®Õn ®øt h¬i, 
Nμng giê lÖ ®æ nèi lêi tr−êng ca. 
LÖ nμng ®á rùc m¸u pha, 
C¸i ®au hi h÷u tªn lμ ViÖt Nam. 
C¸i sÇu v¹n cæ l©y lan, 
GiÊm chua trong m¾t, c−êng toan tÕ bμo. 
C¸i gien gió ë trong ®Çu, 
RÔ sÇu x©m thùc n¸t nhÇu tam tiªu (1). 
SÇu ®ång mÑ tiÕng cß kªu, 
SÇu quª cha v¾ng c¸nh diÒu ®ång nhi. 
SÇu c©y ®a ®øng rï r×, 
SÇu s«ng ãc ¸ch chia ly chiÒu vμng. 
SÇu chÌo mét m¶nh ®ß ngang, 
BÕn bao nhiªu tuæi, bÏ bμng bÊy nhiªu. 
Chî ngåi chôm dóm lÒu xiªu, 
Thiu thiu mÊy b¸n, nhÑ hÒu mÊy mua. 
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Ngùa giμ lãc cãc giμ nua, 
Nói xua kh¸ch (2) xuèng chöi bõa kh¸ch qua. 
§−êng quª lóc l¾c xe giμ, 
M¾t h«m ®áng ®¶nh, löa nhμ riu riu. 
§×u hiu nèi víi ®×u hiu, 
C¸i sÇu nhÊt qu¸n cña chiÒu ViÖt Nam. 
SÇu Nam dÝnh díp sÇu Chμm, 
SÇu sång n©u nhóng giμ lam (3) ao chïa. 
GiÊm sÇu, h¹t bôi còng chua, 
C¸i sÇu hoμng uû yÓm bïa nan y. 
C¸i ngu muéi v¹n tÊn ×, 
C¸i nghÌo ®ãi r¹c trãi gh× søc trai. 
Trªn trêi tinh tó cïng quay, 
Ng−êi ta d−íi ®Êt sum vÇy rñ nhau. 
Quª t«i kiÕm ë ph−¬ng nμo? 
Ngã quanh chØ thÇy ngót ngÇu sÇu lªn. 
_________________________________________ 
(1)  Cơ thể con người, theo cách gọi của đông y. 
(2)  Chim khách. 
(3)  Nhà sư. 
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Tre bøng gèc, ®Êt lËt nÒn, 
BÇy tr©u næi trËn cuång ®iªn v¹n ngμy. 
MÑ x−a khãc kh¼m quan tμi, 
Nμng giê lÖ ®æ ngót ®μi thêi gian. 
Ngμy th× chÆt lãng pha nan, 
Ngμy th× ®i nói vÒ than ®«i lÇn. 
§ßn tre kÜu kÞt vai trÇn, 
Hai ®Çu hai thóng t¶o tÇn n¾ng m−a. 
Thæ ©m “cô” ®¸p Çm õ : 
– G¸nh ba m−¬i ký, tuæi võa m−êi ba. 
Hái th¨m chÞ sèt vμng da, 
RÐt tõ mËt mÑ ngÊm qua nhi hμi. 
RÐt tõ gan bè thÊu thai, 
Ch¸u vÒ chÇu PhËt chöa ®Çy th«i n«i.(1) 
 

C¨n nμo dÉn ®Õn ung «i? 
§éc nμo dÉn ®Õn thèi chåi chét m¨ng? 
C¸n håi sinh (2) b¾t nép vμng, 
L©m bån (3) moi chØ, l©m sμng (4) mãc kh©u. 
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Ngo¹i khoa (5) ho¹nh hoÑ tiÒn ®©u? 
Con dao s¸t thñ giÊu ®Çu thÇy mo. 
PhÉu nghiÖm nhiÒu, ®å tÓ no, 
Bu«n nhau b¸n cuèng (6), phën ph¬ mÆt mμy. 
PhÌo ng−êi kh©u chØ bè ®ay, (7) 
M¸u anh thÞt chÞ mçi ngμy mét v¬i. 
Em may sèng sãt b· bêi, 
BÐ th©n thÊp cæ, kªu trêi, trêi xa. 
Kªu gÇn, ng−êi cø d·n ra; 
Kªu xa, ng−êi ®·ng trÝ vμ nghÔnh tai. 
    

T¾c kÌ tóc t¾c bôi gai, 
Th»n l»n t¸p muçi, ®ªm dμi dÆc ®ªm. 
§ªm thÌm mét giÊc ngñ ªm, 
Gå ghÒ chiÕu ®Êt l¹nh rªm x−¬ng gÇy. 
L¹nh tõ trËn giã bÊc l©y, 
Buèt cha cãng mÑ, c¨m bÇy con th¬. 
§ªm Kinh tÕ Míi ngñ bê, 
VÒ thμnh phè cò ngñ nhê s©n ga. 
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Ngñ c«ng viªn, ngñ tha ma, 
Xo¸ tªn hé khÈu, ngñ nhμ v¹n gian. 
Nhμ trêi cét ph−îng kÌo xoan, 
Ch¨n s−¬ng máng ®¾p, nãc mμn sao gi¨ng. 
Chã mÌo c¸n ngñ nhμ sang, 
GÇm cÇu chç ngñ ng−êi hang b©y giê. 
Th©n nμng s−ëi gióp con th¬, 
LÇn mß ch©n ®· cøng ®ê råi sao! 
Bo bo mÑ móc ¨n nμo, 
Mai ®i bíi r¸c lμm tμu th¶ s«ng. 
¡n ®i cho mÑ võa lßng, 
Mai theo mÑ xuèng ruéng ®ång mãt khoai. 
L¹nh g× l¹nh ch¼ng ngu«i ngoai! 

Êm lªn nghe mÑ h¸t bμi con yªu. 
À ¬i! dÕ bÐ h¹t tiªu, 
Trêi ¬i! l¹nh ®· ®×u hiu con råi. 
Khãc lªn cho mÑ mét lêi, 
À ¬i! sãc më tiÖc mêi dÕ ¨n. 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 309 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MÑ hμ h¬i tiÕp m«i s¨n, 

Êm tõ lßng mÑ khã ng¨n l¹nh ngoμi. 
L¹nh g× l¹nh bæ x−¬ng vai, 
§Êm trßng m¾t, c¾t vμnh tai dÕ mÌn. 
L¹nh luång giã, cãng buång tim, 
L¹nh b¨ng kh« ãc, t¾t ®Ìn trÎ m¨ng. 
L¹nh nh×n buèt thÊu ch©n r¨ng, 
L¹nh con t«ng s¾c chÐm nh»m Êu th¬. 
LÖ x−a trót lë ®iÖn thê, 
LÖ giê lò cuèn ®ª bê giμ nua. 
______________________________________ 
(1) Vì ở vùng nước độc và thiếu thuốc, tử suất trẻ em chết  
      trước 1 tuổi rất cao. 
(2) Cán bộ khâu cấp cứu 
(3) Khoa phụ sản (đỡ đẻ) 
(4) Khoa trị liệu trên giường bệnh 
(5) Khoa chữa bệnh chủ yếu bằng phẫu thuật (mổ xẻ) 
(6) Vì có nhiều chất dinh dưỡng, nhau là một món ăn đắt giá  
      ở Việt Nam cộng sản, nhất là ở miền Bắc 
(7) Vì thiếu chỉ tự hoại nên phải dùng chỉ thường để khâu vết    
      mổ. 
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Con vua th× l¹i lμm vua, 
Con nhμ chïa l¹i vÒ chïa quÐt s©n. 
L¸ bïa lý lÞch trï th©n, 
§Ëm mμu ý hÖ, thμnh phÇn tæ t«ng. 
Ng−îc ®êi bè ®Õn ®êi «ng, 
Däc ngang néi ngo¹i, chÊt chång gia l©n. 
Hä nhμ vî, b¹n bÌ th©n, 
Cét chÌo chång chÐo, v©n v©n víi lμ… 
Mét, hai, thªm n÷a lμ ba, 
Bèn, n¨m, s¸u, b¶y, t¸m vμ linh tinh. 
B¶n th©n ho¹t ®éng qu¸ tr×nh, 
LËt tõ gèc g¸c mÑ sinh ®Õn giê. 
ViÖc lμm tá tËn lý do, 

ý ®å, môc ®Ých khai cho thËt thμ. 
C¸i tªn tôc gäi ë nhμ, 
BÝ danh, bÝ sè chí μ u«m nghe! 

ë ph−êng phè, ngâ hay quª? 
D−íi nghÒ nghiÖp chÝnh giÊu nghÒ nghiÖp d−? 
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Kh«ng C«ng gi¸o, ch¼ng PhËt −? 
– Th× L−¬ng lμ c¸i ®¹o tõ tæ tiªn! 
T¶ chøc vô, ®Õm th©m niªn, 
Huy ch−¬ng, cÊp bËc ®Ýnh liÒn ngay sau. 
Häc v¨n ho¸ tíi cÊp nμo? 
Cã th«ng ch÷ NhËt, ch÷ Tμu, ch÷ T©y? 
NÕu kh«ng Kinh, cã m¸u TÇy? 
M¸u MÌo, m¸u M¸n, lai l©y thø g×? 
Mçi ®êi mæ xÎ li ti, 
Mçi ®êi mét bÝ tÝch kú quÆc ghª! 
Mçi ®êi rËm rÞt vÊn ®Ò, 
Ph¶i ®eo b¸m bãng, kiÓm kª s¸t s−ên. 
Ph¶i rμ so¸t, b¾t cëi truång, 
SÓnh ra tÊt mÊt con l−¬n b«n ®μo! 
 

Mét lμ c¶nh gi¸c ®Ò cao; 
Hai lμ chÊp ph¸p (1) bíi cμo t×m l«ng; 
Ba lμ ®uèi lý th× cßng, 
Trãi gh× c¸nh khuûu, cïm g«ng siÕt hμm; 
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Bèn lμ chÕ ®é khã kham (2): 
Cuång ®©m bèc th¶i (3) ¨n phμm uèng d¬ (4). 
Khai! khai! khai l¹i tõng tê, 
Biªn niªn trÝ nhí, ý ®å, hμnh vi.  
Moi tiÒm thøc, bíi t− duy, 
LÊy m×nh lμm kÝnh hiÓn vi soi m×nh. 
Mét ngh×n téi t−ëng ph¸t minh, 
§Ó nghe con kÐt ®μnh hanh l¾m lêi; 
Con tr©u ngäng ngÞu diÕc ng−êi, 
Téi “lμy” t«i ph¶i ba ®êi hÈm hiu; 
Con lªu bªu, ch¸u lÒu bÒu: 
Thï nμy ®©m thÊu chÝn chiÒu ruét gan! 
Xö lμ téi cÊm minh oan, 
TËp trung tï tíi tÝt ngμn hoang s¬. 
_____________________________________ 
(1) Công an hỏi cung. 
(2) Bắt nhịn đói đến không chịu nổi. 
(3) Vì đói quá tù phải bốc phân của mình để ăn. 
(4) Vì khát quá tù phải uống nước tiểu của mình. 
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Quû ch−êng mÆt trÏn mμy tr¬, 
LuËt rõng P¾c Bã b©y giê triÓn khai. 
B×nh toong, ruét t−îng ®eo vai; 
Sö t−êu, kinh v−în træ tμi thuyÕt minh. 
Con linh tr−ëng, thuyÕt Darwin, 
N¶y sinh giai cÊp, ®Êu tranh t¬i bêi. 
M©u quÇn thuÉn n¸t t¶ t¬i, 
Hai ph−¬ng thèng nhÊt, ®Êt trêi vÒ ta. 
A ha! biÖn chøng a ha! 
ThuÉn thua m©u th¾ng, tæng hoμ m©u-m©u (1) 
Vßng tr«n èc xo¸y lªn cao,  
Muçng th×a nhÊt trÝ ngåi vμo ch¸c chia. 
X−¬ng bªn muçng (2), thÞt bªn th×a (3), 
Muçng th×a hôc hÆc chia l×a Ø «i. 
§a nguyªn có ®Êm ph¶n håi, 
VËn vμo th©n chÝnh nh÷ng lêi rña x−a. 
M©u x−a l¹i ho¸ thuÉn giê, 
ThuÉn x−a håi m· ®¸ phê ph¹c m©u. 
Sø qu©n m©u thuÉn chuyÖn Tμu 
¢m binh phãng t¸c thμnh mμu ViÖt Nam. 
Trãt ®eo bèn huý n¨m phμm, 
Tr¨m d©u ®æ mét ®Çu t»m nμo ®©y ? 
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Thùc d©n cæ lôc hÕt hay, 
TruyÒn kú  phong kiÕn s¸nh tμy t©n th−? 
Th«i th× téi ®æ m×nh −? 
Dßi s©u ruçng n¸t ngay tõ b¶n th©n. 
 

BÖnh c¬ chÕ ph¸t ®á rÇn, 
Hån Lª ph¸ch M¸c lé trÇn di c¨n. 
Gi¸o ®iÒu v¾t ãc kh« qu¨n, 
Con tim × ¹ch, trÝ n¨ng uét Ìo. 
Chøng x¬ cøng biÕn ngÆt nghÌo, 
RÒ rμ ®éng t¸c, lÌo phÌo chøc n¨ng. 
Tai nghe chØ thÊy mét ®»ng, 
ThÕ ©m th©u gän mét b¨ng tÇn mßn. 
L−ìi cïn mét ®iÖu vÝ von, 
Tiªu ®iÒu khÈu hiÖu, hÐo hon chiªu bμi. 
V−ên – Ao – Chuång (4) méng m¬ hoμi, 
C¶nh ®êi rót l¹i mét vμi bøc quª. 
Cø nh− mét bã ®òa tre 
So le, còn cìn, ngang phÌ khã tr«ng. 
_____________________________________________ 
(1)  Cũng là tên của một sắc tộc ăn thịt người ở Phi Châu 
(2)  Giải phóng miền Nam 
(3)  Cộng sản Bắc Việt 
(4) Ba đơn vị sản xuất nền tảng của nền kinh tế tự cung tự cấp  
      của Cộng sản Việt Nam. 
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BÖnh tμn ph¸ thÊu s©u trong, 
Thï om ®á hoÐt, thï nung n¸t nhõ. 
Mét ®êi hËn, ba ®êi thï, 
Thï dai nh− ®Øa, thï tõ Hïng V−¬ng. 
Thï truyÒn kiÕp ngÊm tuû x−¬ng, 
Thï xoi l¸ l¸ch, ¨n duång (1) buång gan. 
Thï h©m hÊp ®¸y lßng than, 
Chê c¬n giã kÝch bïng lμn löa cao. 
Thï th©m, thï uÊt, nghÑn ngμo, 
Thï hên, thï giËn, cån cμo tr¸i tim. 
RÔ ®©m tiÒm thøc : thï ch×m, 
Thï n»m chèt, giÊu cèt m×n, aka. 
Thï mÇm mèng lo¹n manh nha, 
Thï hiÒm, thï hiÓm, ho¸ ra thï h»n. 
Thï tr©u buéc ghÐt tr©u ¨n, 
Liªn miªn tÝch o¸n, d÷ d»n thï c¨m. 
Thï ngËm miÖng, thï ®¨m ®¨m, 
Thï cay, thï ®éc sñi t¨m trong ®Çu. 
Thï riªng, thï vÆt, ®Õm x©u: 
Mèi thï tæng hîp s«i trμo quª h−¬ng. 
Tõ ngμy thu Êy thª l−¬ng 
Thï giai cÊp më mét ch−¬ng kinh hoμng. 
§Ëp bμn thê, ®èt gia cang, 
Thï lμ tiªu thæ tØnh lμng thμnh tro.  
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Thï lμ th¸o n−íc ph¹t bê, 
Bèn ngh×n n¨m quyÕt mét giê cuèn ph¨ng. 
Phen nμy nhæ gèc, cμo b»ng 
Tõ ®Çu ®Þa chñ ®Õn th»ng trung n«ng. 
Cßn tay bÇn cè th× cßng, 
Ch©n cïm Hîp T¸c (2) ,cæ trßng Quèc Doanh. 
Xo¸ tªn t− s¶n thÞ thμnh, 
H¹ vua, c−íp kiÕm, tö h×nh thÇn trung. 
S«ng H−¬ng s¸t khÝ ®ïng ®ïng, 
¤ san s¸t bña, cê bïng ®Õ ®«. 
Cuång cuång cê giËt « x«, 
Vμng son t¬i t¶, triÒu ®å n¸t tan. 
¤ h« r¬i l¾m ®Çu quan, 
Cê phÇn phËt rña bay ngμn ®Çu d©n. 
Cê bung bøt m¸i sËp trÇn, 
¤ sμ rØa bËt chèn th©n n−¬ng nhê. 
§Êt gÇy « xÐ x¸c x¬, 
Trêi nhμu cê phÊt b¬ phê m©y bay. 
Nh÷ng m¬ mau døt trËn nμy, 
Ai ngê kÐo qu¸ v¹n ngμy th¶m th−¬ng. 
LÖ x−a ®Ém gèi ®o¹n tr−êng, 
LÖ giê m¸u rá th¾m ®−êng tr−êng oan. 
__________________________________________ 
(1)  Ăn lan ra 
(2)  Hợp tác xã nông nghiệp của Nhà Nước Cộng Sản. 
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Cã ng−êi khãc c¹n lêi than, 
Nöa ®ªm m−în tiÕng c−êi khan (1) khãc ®êi. 
TiÕng kªu nöa khãc nöa c−êi, 
TiÕng c−êi khãc hé triÖu ng−êi quªn kªu. 
Chim ®au kªu qu¸ ®øt diÒu, 
Ng−êi sau b÷a khãc cßn niªu c−êi gõng (2). 
C−êi khïng mét tiÕng t¬-r−ng (3), 
C−êi long ãc (4) t−ëng ngh×n trïng còng ®au. 
Mét c−êi b¹c l¾m tãc s©u, 
C−êi ra n−íc m¾t khãc sÇu khæ chung. 
C−êi ruåi (5) mÐp l·o gian hïng 
T« son, tñm tØm, lång khung b¾t thê. 
C−êi m¬n trín c¸i c−êi vê, 
C−êi kh× (6) bÉy sËp, d©n khê chÝ ngu! 
C−êi lμ mμn khãi cña thï, 
Thï mμu ý hÖ lμm mï m¾t tr«ng. 
Thï lμ biÖn chøng bμn ch«ng, 
§inh ba chñ nghÜa, tÇm v«ng (7) vËn hμnh. 
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Thï thi ®ua ph¸ c«ng tr×nh, 
Món manh du kÝch ré thμnh quy m«. 
Thï trßng hÖ thèng siÕt v«, 
PhØ nguyÒn ¸c b¸, b« b« c−êng hμo. 
 

TËt ng−êi x−a diÕc rªu rao, 
Th¾ng råi tËt Êy m¾c vμo b¶n th©n. 
ChÝnh quyÒn lμ cÊp sè nh©n, 
GÊp n¨m bãc lét, b¶y lÇn quan liªu. 
N¨m x−a tõ ng÷ mü miÒu, 
B©y giê cëi lé toμn ®iÒu thèi tha. 
NghÜa ®en C¸ch M¹ng lßi ra, 
Cöa quyÒn nã v÷ng, cöa nhμ d©n bay. 
Con cï biÖn chøng quay quay, 
§−îc tha hå hèt, thua bμy th¶m thª. 
M©u ®©m thuÉn n¸t n·o nÒ, 
Mét vßng xo¸y èc lén vÒ nguyªn tr«n. 
______________________________________________ 

(1)  Cười phát ra thành tiếng khẽ, ngắn, tỏ ý không bằng lòng, 
hoặc xem thường. 
(2)  Cười ra từng tiếng ngắn, tỏ ý mỉa mai hoặc nén sự bực bội. 
(3)  Đàn ghép bằng các ống nứa, phổ biến ở vùng Tây Nguyên. 
(4)  Cười điên. 
(5)  Cười chúm chím một mình, tỏ ý thích thú riêng.. 
(6)  Cười phát ra thành tiếng nhẹ như hơi thở, tỏ ra thích thú. 
(7) Tre thân nhỏ, cứng đặc, vát nhọn làm vũ khí đâm người. 
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Rõng x−a trïm sóng ®éc t«n, 
Phè giê trïm ®á sinh tån lót ga. 
Tù th©n m©u thuÉn bμy ra, 
Ng−êi ng−êi lμm chñ, ai lμ tí ®©y? 
Hay ®Çy tí tuèt c¶ bÇy 
§Ó riªng l·nh tô lμm thÇy thÕ gian. 
§Ó d¨m c¸n cèt b¹c bμn 
B¸c gom phÕ liÖu, t«i cμn quÐt x−¬ng. 
T«i lïng chî, b¸c chËn ®−êng, 
ThuÕ hμng ho¸ chÐo, thuÕ th−¬ng nghiÖp chång. 
T«i sôc bÕn, b¸c rμ s«ng, 
ThuÕ ph©n l©n, thuÕ ®ßng ®ßng træ xanh. 
ThuÕ v−ên ®Õm tr¸i trªn cμnh, 
ThuÕ quÇy, thuÕ s¹p, thuÕ giμnh triÓn khai.(8) 
ThuÕ thïng dÇu löa, cñ khoai: 
§a ®Çu mét trËn thuÕ bμy mª cung. 
N¨m Lao §éng (9), th¸ng D©n Phßng (10), 
Thïng quμ viªn thuèc mÊy trßng h¶i quan. 
ThuÕ nu«i ph× lò trung gian, 
BÐo tªn thñ tr−ëng, mËp ®μn dï « (11). 
ThuÕ lμ v« s¶n chμy vå, 
Ðp d©n ®Õn tËn cïng ®å ch−a bu«ng. 



320 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ruåi xanh b©u kÝn ph©n chuång, 
Heo ®¬n (12) ñn Øn cuèng cuång van xin. 
TrÎ h¨m (13) sμi ®Ñn (14) nÝn im 
MÑ ®×u thót thÝt, m«i gh×m lêi ra. 
TiÕng kªu thª thiÕt cöa nhμ 
Heo bï thuÕ thãc sai nha ¸p vÒ. 
C¶nh nμy m¹t vËn thêi Lª? 
Hay lμ c¶nh chÝnh th«n quª b©y giê? 
TÖ nμy khèn n¹n quan x−a? 
Hay quan giê róc rØa bõa oan d©n? 
Quan «n giê nhiÔm v« thÇn, 
C¬m chïa ch¸o m¶ ¨n phÇn cña ma! 
______________________________________________ 
(8) Thuế quầy hàng, sạp bán tính theo diện tích; thuế giành (đồ       
đựng đan khít bằng tre nứa để đựng thóc, trái cây) tính                      
theo khối lượng. 
(9) Thuế đóng thế vì cho nghĩa vụ lao động “xã hội chủ       
nghĩa.” 
(10) Tiền đóng để nuôi đám dân vệ phố phường. 
(11) Cấp dưới được cấp trên bao che để làm những điều sai         
trái, càn rỡ. 
(12)  Bệnh nổi mẩn ngứa ngoài da (nổi mày đay). 
(13)  Trạng thái tấy đỏ vì bẩn. 
(14)  Ốm yếu, quặt quẹo vì mắc nhiều chứng bệnh lâu khỏi. 
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ChiÒu quª thoi thãp ¸nh tμ, 
Löa chßi (1) gay g¾t, ®Ìn nhμ lÐt leo. 
Gianh tre thèng nhÊt vÎ nghÌo, 
Ao tanh l× mÆc vÌo vÌo c¸nh d¬i. 
Ba tiªu x« x¸t inh trêi, 
Giã khua lén xén l¾m lêi æi xoan. 
M−íp leo khoeo víi bÇu giμn, 
VÉn dßng nghiÖt ng· cña ngμn ®êi x−a. 
VÉn d©n d· Êy bén bõa, 
§×u ®Ìo lÕch thÕch ngh×n mïa kh¼ng khiu. 
§×u hiu nèi víi ®×u hiu, 
C¸i buån tiÒu tôy cña chiÒu nhμ quª. 
§u«i tr©u ®Ëp muçi lÒ mÒ, 
K× kÌo dÕ dòi (2), n·o nÒ le le 
Oang oang nh¸i bÐn (3) træ vÌ, 

Õch bμ (4) say s¶ lÌ nhÌ bμi quen. 
VÉn ®om ®ãm Êy ®on ren (5) 
§ì ®êi mét chót ¸nh ®Ìn huúnh quang. 
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Chim ®i bá lóa muén mμng, 
Bï nh×n SÜ NhiÕp ®¸nh quμng b«ng lau. 
§ªm quª míi chím canh ®Çu, 
Bèn bÒ trêi ®· ®ôc ngÇu s−¬ng sa. 

ñy ban (6) ®uèc rùc mét toμ, 
Tr−íc lμ tæng kÕt, sau lμ linh tinh. 
ChÐn mõng ®ång chÝ chiÕu anh (7); 
ChÐn ®ång chÝ phã mõng thμnh tÝch cao; 
ChÐn mõng bé sËu (8) lau nhau, 
ChØ tiªu phÊn ®Êu thãc vμo ®Çy kho. 
 

Trung −¬ng lÖnh xuèng x· lo 
Chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch n¾m cho v÷ng vμng. 
C¸n dμn chÆt chÏ hμng ngang, 
Mïa cμng tróng lín, d©n cμng ®ãi meo. 
Ch¸o giÒn (9) cäng ®á leo pheo, 
C¸i nghÌo l¹i m¾c c¸i eo (10) lßng thßng. 
NghÌo ®an thóng, tóng ®an nong, (11) 
C¸i nghÌo hÐo ruét rít lßng mång t¬i (12). 
VÉn con n−íc cò ®Çy v¬i, 
§ông nhau ®ß n¸t, phËn ng−êi næi tr«i. 
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VÉn con cu g¸y ngñ ngåi, 
VÉn bÌ nøa cuèn l«i th«i dËt dê. 
VÉn quª qu¸n Êy b¬ phê 
X−a kia m¸i l¸, b©y giê kÌo (13) tre. 
VÉn bÇy môc tö le te, 
Hái må b¸c, chØ sÌ sÌ nÊm lau. 
Bèn m−¬i n¨m vÉn tang nhμu, 
SÇu s«ng sÇu nói sÇu ®au lßng ng−êi. 
_________________________________________ 
(1)  Chòi canh của xã phòng, đêm thắp đuốc sáng rực 
(2)  Dế màu nâu xám, thường cắn phá rễ và gốc cây non 
(3) Nhái nhỏ, sống trên cây thủy sinh  
(4) Ếch lớn có tiếng kêu to 
(5) Đon đả, rối rít 
(6) Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân 
(7) Đồng chí chỉ huy 
(8) Bộ tham mưu tin cẩn 
(9) Thiếu đói, phải ăn cháo rau giền thay cơm 
(10) Đã nghèo lại còn gặp tai hoạ (eo: tình thế khó có lối 
thoát) 
(11) Hình thái lao động đơn giản, hết ít vốn 
(12) Nghèo đến xơ xác, cùng kiệt (mồng tơi: phần trên 
của chiếc áo tơi, kết bằng dọc lá đót; áo tơi mà rớt mồng 
tơi là rách nát hoàn toàn. 
(13) Thanh dài đặt dọc theo mái nhà để đỡ đòn tay hay 
xà gồ. 
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MÑ ru con ngñ μ ¬i ! 
§ång nμy hiÕm lóa, lªn trêi gÆt sao. 
Lªn cao ¨n t¸m s¬n hμo, 
Xuèng s©u uèng chÝn suèi ®μo cha mua. 
N¨m v©y, s¸u èc, b¶y rïa, 
§òa son, chÐn b¹c, m©m vua mÑ mêi. 
TiÖc råi hoμng tö rong ch¬i, 
Hái c« c«ng chóa quay têi se t¬. 
À ¬i! con tØnh mÑ nhê, 
Trêi ¬i! con ®· l¹nh ®ê råi sao. 
Bo bo mÑ móc ¨n nμo, 
Mai ®i bíi r¸c lμm tμu th¶ s«ng. 
L¹nh ngêi ¸nh m¾t nh×n tr«ng, 
L¹nh gang l¹nh lÏo, l¹nh ®ång l¹nh c¨m. 
L¹nh lïng chuèt qu¾m (1) mμi g¨m (2), 
L¹nh con t«ng (3) s¾c chÐm nh»m tuæi th¬. 
TiÕng kªu con tØnh mÑ nhê 
Giê lμ lò lÖ sËp bê khãc con. 
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Ph¨ng ph¨ng n−íc ch¶y ®¸ mßn, 
Mét ®êi dμi v¾n, mÊt cßn s¸t nhau. 
Ng−êi ®i trong kÏ khÝt khao : 
NÊm må c¾p n¸ch, cuèng nhau võa rêi. 

ñ ngÇm trong tiÕng μ ¬i 
Con chim thèng thiÕt khãc trêi mï v©y. 
Míi võa chót thÈn th¬ bay, 
Tay hung thÇn kÐo xuèng ®μy ®o¹ nª (4). 
ChiÒu hß l−în (5) sãng s«ng quª, 
§ªm thμnh chïm nÊc ª chÒ khãc non. 
S¸ng cßn ®iÖu lý (6) vÝ von, 
Tr−a ®μ tiÕng nhÞ xÐ dßn lßng ra. 
________________________________________ 
(1) Dao to, lưỡi dài, mũi cong, dùng để đi rừng. 
(2) Dao ngắn, mũi rất nhọn, chủ yếu dùng để đâm. 
(3) Dao to, sống dày, chuôi bằng sắt rỗng liền với lưỡi, dùng 
để chặt, chẻ, v.v… 
(4) Bùn. 
(5) Lối hát đối đáp giữa nam và nữ, làn điệu phong phú. 
(6) Điệu hát dân gian ngắn, gọn, nhạc phong phú và rõ nét. 
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ViÖt Nam X· Héi Céng Hoμ 
Xuyªn ®−êng chØ ®á, h»ng hμ khæ ®au. 
¤i ! tranh, s¾t, ®¸y, cÇm, bÇu, 
Cæ Loa cã g¶y khóc sÇu nμy kh«ng? 
Mþ Ch©u ngμy Êy khãc chång 
Cã giμn giôa m¸u lÖ hång nh− nay? 
MÑ x−a khãc nÝu quan tμi, 
Nμng giê khãc trë mét vμi bôi than (7). 
X−¬ng khu©n thÞt v¸c mau tμn (8), 
Sèng thÌm c¬m, chÕt kh«ng mμn liÖm th©n. 
Ma chay cç v¸n nî nÇn, 
Giç ®Çu khÊt ®· nhiÒu lÇn tμ d−¬ng. 
Th¾p b»ng t−ëng t−îng nÐn h−¬ng, 
QuÊn b»ng h− cÊu vμnh tang trong ®Çu. 
Ph¶i thêi cñi quÕ g¹o ch©u, 
Sèng ¨n cßn thiÕu, c¬m ®©u cóng hån ! 
________________________________________ 
(7) Gạn lọc than của xác chồng để cất vào bình di cốt 
(8) Lúc sống thân chồng gầy guộc vì khuân vác, nên khi chết 
xác đốt mau tàn. 
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NghÌo eo sinh thãi phÉn tån, 
GhÐt thï, ghÐt b¹n, ghÐt lu«n con ng−êi. 
GhÐt cha, ghÐt c¶ Chóa Trêi, 
GhÐt t¨ng, ghÐt PhËt, ghÐt ®êi, ghÐt con. 
GhÐt ch¨n vu«ng, ghÐt gèi trßn, 
GhÐt t×nh hμng xãm : chØ cßn h− v«. 
X−¬ng kh« l¸t tr¾ng thÕ ®å, 
Quanh hå nh¶y móa con hå mÆt d¬i. 
Quª h−¬ng tö khÝ ngót trêi, 
Tr−êng S¬n giã hó, hå c−êi hi hu. 
“VÜ nh©n” cã m¾t mμ mï, 
GiÕt d©n b»ng thuyÕt méng du quan thÇy. 
ChÕt xin lμm gièng ma T©y, 
Hån ¢u ph¸ch L¹c giμ nμy kiÕu th«i! 
VÏ vêi di chóc kú kh«i, 
Sèng t«i vªnh v¸o, chÕt båi v¸o vªnh. 
Må ng−êi ta bæ tªnh hªnh, 
L¨ng giμ ®øng th¸ch, chÒnh Ònh khã tr«ng! 
ChÕt råi t©m ®Þa cßn x«ng 
NÆng mïi tha ho¸, nÆc nång tam v«. 
¤ gi¨ng cê bña trËn ®å, 
Lßm lßm cê ®á, lo· lå « th©m. 
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èng loa con ®Ü × Çm 
S¸ng nheo nhÐo rÐo, tr−a rÇm ré la; 
Tèi råi còng ch¼ng bu«ng tha 
C©y ®−êng lÈy bÈy, cöa nhμ rung rinh; 
§ªm gμo ngâ, sña s©n ®×nh, 
QuÊt tai b»ng ®ñ biÕn h×nh ®iªu ngoa. 
LÝ la lÝ l¾c (1) ba hoa, 
O¸n tu«n trËn giã, hên oμ c¬n d«ng. 
Thï r¨m r¾p mòi tÇm v«ng, 
Lêi thÒ “uèng m¸u” (2) sÆc nång quèc ca. 
 

Ngμy nμo bËp bÑ ch÷ a, 
B©y giê bÎ bót aka tay cÇm. 
Ngμy nμo giÕt giÆc ngo¹i x©m, 
B©y giê ®èi t−îng thï n»m ngay trong. 
B©y giê chuyªn chÕ hiÖp ®ång 
Xªkaxª (3) ngo¹i víi cßng néi th−¬ng. 
Ngμy nμo bé ®éi ®Çy ®−êng, 
B©y giê nhung nhóc xãm ph−êng c«ng an. 
B©y giê bóa bæ ®Çu Nam, 
X¸c tr−¬ng Vμm Cá cßn h»n dÊu roi. 
Da nh¨n, thÞt lâm, x−¬ng lßi 
B¶y m−¬i tuæi mÑ khãc ®ßi chång con. 
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Tr¶ t«i m¶nh ®Êt vu«ng trßn, 
Ruéng v−ên lμ lÏ sèng cßn cña t«i! 
Tr¶ t«i c¸i m¸i l¸ gåi, 
S©n bïn v¸ch v÷a må h«i t«i nhμo! 
T«i kh«ng ®ßi ®Ñp ®ßi cao, 
T«i ®ßi tr¶ giät m¸u ®μo t«i nu«i! 
T«i ®ßi tr¶ x¸c chång t«i, 
D©u hÌn ch¸u män c¸c ng−êi kh«ng tha! 
T«i ®ßi tr¶ m¶ mÑ cha, 
Dõa th«n yªu dÊu, xoμi nhμ mÕn th−¬ng! 
§êi t«i méng rÊt b×nh th−êng 
D¨m que nhang th¾p b×nh h−¬ng ngμy r»m. 
T«i kh«ng ®ßi lín ®ßi tham, 
T«i ®ßi tr¶ gãc viÖc lμm nu«i th©n! 
Hai bμn tay lÊm chuyªn cÇn, 
§i kh«ng b»ng víi bèn ch©n ng−îc ®êi.  
Sèng n−¬ng mét chót ®Êt trêi, 
C¸i quyÒn gi¶n dÞ lμm ng−êi tr¶ t«i! 
___________________________________________ 
(1) Nói liến thoắng như sợ người khác nói mất. 
(2) Quốc ca của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (Cộng Sản) 
có  câu “Thề phanh thây uống máu quân thù.” 
(3) C.K.C : Súng trường Tiệp Khắc viện trợ cho bộ đội Cộng 
Sản Việt Nam. 
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§ªm ®ªm dÕ g¸y ®«i håi, 
TiÕng loa xen tiÕng cãc ngåi thung s©u. 
TiÕng c«n trïng lòng lao xao, 
Buån tï t−ëng c¶ ®Þa cÇu ngõng quay. 
VÉn con có Êy lμi nhμi, 
XÌo xÌo löa ®èt ch¸y ngoμi väng canh. 
VÉn tõng Êy l−îng ©m thanh 
Cña c©y trót l¸, cña cμnh chao th©n; 
Cña chim chãc ®éng bÊt thÇn : 
Cμng tõng Êy ®iÖu, cμng ngÇn Êy quen; 
Cña rõng giã ró ®ªm ®en: 
Cμng chi chÝt l¾m, cμng quªn b½ng ®êi. 
Kh«ng gian ®Êt ch¼ng gÆp trêi, 
Thêi gian ®øng l¹i trong lêi hoang vu. 
Thêi gian ®ãng v¸ng ao tï, 
Kh«ng gian v¸ch kÐp qu©y mï m¾t tr«ng. 
Chç nμy cã ph¶i quª kh«ng ? 
Giê nμy sím muén hái ®ång hå ai (1) ? 
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Th«i th× chê hái con nai 
Khuya sang canh mÊy, ®«ng ®oμi ph−¬ng m«? 
TrËp trïng Êy mÊy nhÊp nh«? 
Th«ng ®åi mÊy th¾m, n−íc hå mÊy xanh? 
Suèi khe Êy mÊy trong lμnh? 
Tru©n chuyªn ®æ l¹i cã thμnh dßng s«ng? 
VÞ s«ng Êy mÆn mÊy nång? 
Cã vÒ xu«i t−íi c¸nh ®ång ph× nhiªu? 
Cã ru em hìi th«n chiÒu? 
Cã ®Ìo bång sãng ra triÒu bÓ kh¬i? 
Cã m−a r¬i tr¶ ¬n ®êi? 
Hμnh v©n l−u thuû nèi lêi ba sinh? 
      

§ªm xμ lim nghÜ b×nh minh, 
Sèng lμ gi¶i m· ©m thanh ®êi ngoμi. 
Mét vïng phï ¶nh  ®Ëm phai, 
GÇn nhoμ ký øc, xa ngêi pha lª (2) 
ChiÕc vßng l¨n tÝt bê ®ª, 
Con s«ng tiÒn kiÕp cuén vÒ quª cha. 
Cμnh hoa g¹o ®á lμ ®μ, 
Tãc em phÊt phíi, phï sa b·o bïng. 
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M«i em phót Êy sμnh nung, 
ChiÒu au rùc löa, n·o nïng cß kªu. 
Tõ hßn m¸u rít tiªu ®iÒu, 
T×nh yªu t¾p c¸nh mü miÒu tμ d−¬ng. 
Giät bïi rá tù vÕt th−¬ng, 
Hoan mª në tù ®o¹n tr−êng ®ßi c¬n. 
NghÜ b»ng nhí, nhí b»ng ¬n, 
In s©u hån nÐt mÉu ®¬n diÔm nïng. 
Gi¸ mμ ®om ®ãm linh lung 
Vμo ch¬i cho bít mÞt mïng ¸o quan. 
Cho ®êi ®iÓm chót d−¬ng gian, 
¢m ty v¬i bít ®iªu tμn biÖt ly. 
Lì mai sau cã ngμy vÒ 
M¾t cßn thÊy ®−îc b¹n bÌ cè nh©n (3). 
______________________________________________ 
(1)  Tù chính trị bị tịch thu đồng hồ. 
(2)  Quên gần, nhớ xa. 
(3) Do thiếu dinh dưỡng và thiếu ánh sáng, mắt nhiều tù nhân 
bị loà vì đục thuỷ tinh thể. 
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M¾t em h«m Êy lÖ ngÇn, 
Tãc pha s−¬ng h¼n gian tru©n mót mïa. 
Ngã th©n gÇy thÊy nghÌo x¬, 
C¬m quªn ®ßi b÷a, lßng lïa l¾m cay. 
Chît nh×n vÕt nhÉn ®eo tay 
§· quy thμnh cç ma chay mÑ chång. 
MÑ vÒ ngñ d−íi m«n kh«ng (1), 
Bªn cha hon hÐo v× tr«ng con vÒ. 
Mai theo em xuèng chïa quª, 
GiÊy ®êi t¬i t¶, gi÷ lÒ hån ta. 
Th¾p h−¬ng v¸i nhí lêi cha, 
Cïng quú khÊn mÑ d−íi toμ sen th¬m (2). 
VÒ nh×n bËu cöa chiÒu tr¬n 
§· mßn l−ng tùa, ch¼ng sên thuû chung. 
§ªm khªu bÊc lôn bËp bïng, 
§òa tre, chÐn sø v« cïng th−¬ng nhau. 
Mai sau … råi ®Õn mai sau 
M¾t vÒ thÊy ®−îc m¸i ®Çu trÎ th¬. 
Hái nμy ch¸u ®øng tr¬ v¬ 
Nhμ bμ Êy cã giËu bê g¨ng cao. 
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– D¹ th−a, th−a d¹, mêi vμo, 
MÑ ¬i! cã kh¸ch quª nμo ®Õn th¨m. 
TrÎ nh×n kh¸ch, m¾t ®¨m ®¨m. 
Kh¸ch nh×n trÎ, nhí tr¨ng r»m rÊt x−a. 
Mét h×nh ¶nh khÕ ®ung ®−a, 
Nhí ra h«m Êy bÐ võa th«i n«i. 
Ngμy ®i hoa khÕ ®−¬ng håi, 
TrÎ giê kÐo ghÕ mêi ngåi l·o «ng. 
N¨m m−¬i tuæi ®· l−ng cßng, 
Khæ sai n¨m th¸ng chÊt chång lÖch x−¬ng. 
C¸i buån khÕ xãt vÕt th−¬ng, 
Th©m thï chÐm ®óng thÞt x−¬ng con bÇn. 
Nh©n h×nh lñng l¼ng kheo ch©n, 
§ïi run gèi bËt, tay bÇm mãng xanh. 

èng x−¬ng nøa tÐp ra nhμnh, 
ThÞt da tõ m¸u në thμnh ®ín ®au. 
Mét mμu vμng óa thÒu thμo, 
Bao nhiªu sinh lùc dån vμo m¾t ®en. 
Rung rinh ®ång tö chong ®Ìn 
Gi÷a ©m u câi nghÞt ngh×n oan khiªn. 
Sinh trong thÕ hÖ −u phiÒn, 
Lªnh ®ªnh cïng víi tr¨m miÒn hÈm hiu. 
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M−êi n¨m mÊt nãc cha yªu, 
Ng«i nhμ th«ng thèng giã chiÒu cót c«i. 
M−êi n¨m khÕ rít lu©n håi, 
RÔ thμnh cæ thô chç ngåi cha x−a 
GhÕ giê nÖm m−íp x¸c x¬, 
Gç m−êi  n¨m vÉn kiªn chê cè nh©n. 
Gi¸ cßn s¸ch gÊm h»ng th©n 
MÑ vïi giÊu lóc löa TÇn bïng thiªu. 
Hái th¨m con ®ñ tr¨m ®iÒu : 
NhÉn ®μnh b¸n vèn, s¸ch liÒu cÊt ch«n. 
S¸ch lμ m¸u d−ìng trÝ kh«n, 
Ch÷ lμ mét nöa thÇn hån cha con. 
Ch÷ thμnh ra n−íc ho¸ non, 
Bia tan ®¸ n¸t, tiÕng cßn truyÒn l−u. 
Quû dï tr¨m ch−íc ngh×n m−u, 
S¸ch cßn ghi trËn phôc cõu nhuèc nh¬. 
Ch÷ tinh anh xo¸ ch¼ng mê, 
Gian tμ m·i è sê sê tμ gian. 
Ch÷ yªu th−¬ng th¾m v« vμn, 
Non ®au n−íc quÆn nång nμn lêi ru. 
Lêi thÇm t¸ch ®¸ ©m u, 
Ùa reo ¸nh s¸ng, vi vu giã nguån. 
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Lêi ran th¸c ®æ bån chån, 
B¹c ®Çu l¾m sãng míi dån thμnh s«ng. 
N−íc råi n−íc cuèn mªnh m«ng, 
Lßng s«ng n¸o nøc bÕ bång thuyÒn tr«i. 
ThuyÒn tr«i vÒ xø xa x«i, 
S«ng n»m thñ thØ bÕn ngåi nh×n m©y. 
M©y non xuèng víi chim bÇy, 
N−íc ®i, s«ng ë bÕn ®Çy phï lu©n. 
Hái th¨m con câi c¬ trÇn (3) 
§Çu xanh høng mÊy v¹n lÇn “téi” cha? 
Téi tõ hßn m¸u mμ ra, 
“§èn h− giai cÊp”, “thèi tha gièng nßi.” 
DiÖn ®μy ®o¹ xuèng t«i ®ßi, 
DÊu chung th©n ®ãng r¹ch rßi téi danh! 
Trï tõ lóc m¹ cßn xanh, 

Õm tõ lóc míi Êu thμnh hμi nhi! 
    
Ngãn ®ßn lý lÞch ly kú  
Cha lμ ngôy, ph¹m tr−êng quy con råi.   
Kh«ng v¨n ho¸ tÊt lμm båi 
HÇu con c¸n bé gi¹ng ngåi ghÕ hoa. 
Lén phÌo biÖn chøng a ha! 
Mét vßng xo¸y èc : s¬n hμ ®¶o ®iªn. 
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Nçi ®au da thÞt kh«ng liÒn, 
Ph©n ly, kú thÞ, hai miÒn n¸t tan. 
B¾c qu©n phØ chÝ hung tμn, 
V¬ l−¬ng, vÐt cña, c−íp cμn nhμ Nam. 
Rî Hå v« ®é lßng tham, 
Th« s¬ nãn cèi, lam sμm dÐp r©u. 
Kinh bang (4) sao chÐp Nga Tμu, 
B×nh qu©n lμ chÆt c¸i ®Çu cao h¬n! 
TiÕn lμ t¹i chç giËm ch©n, 
D×m miÒn Nam xuèng cïng bÇn nÊc thang. 
§¸nh t− s¶n, xo¸ tiÓu th−¬ng, 
§¶ng viªn bÐo nóc thÞt x−¬ng d©n lμnh. 
Däc ngang ch»ng chÞt quèc doanh, 
Ký sinh dßi bä ph©n ngμnh chia ban. 
Côc, ph©n, viÖn mäc trμn lan, 
M¹ch l−¬n tæ ®¶ng kiÖn toμn quy m«. 
___________________________________________ 
(1)  Cửa Phật. 
(2)  Chỗ ngồi tôn nghiêm của Phật tạc hình hoa sen. 
(3)  Lẽ biến đổi của đời sống. 
(4)  Cai trị đất nước. 
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¡n nhên, ¨n nhít, ¨n kh«; 
¡n tinh chÕ bét, ¨n th« bao b×; 
¡n bßn hét c¸m li ti; 
C¸ khoang ¨n c−íp, r©u vi ch¼ng chõa. 
Míi ¨n chiªm ®· ®ßi mïa, 
¡n t−¬i, nuèt sèng, t¸p bõa l«ng heo. 
¡n ch»ng (1), ¨n ®Ïo, ¨n theo, 
Nãi g× th× còng c¸i phÌo −u tiªn. 
Héi ®ång chuét häp huyªn thuyªn, 
Cç ¨n, cç dùa (2) h¹ liÒn ngay sau. 
Liªn hoan Th−êng Vô (3) cç cao (4), 
V¬i ra chÐn chó, ®Çy vμo chÐn anh. 
¡n lïng, ¨n sôc, ¨n quanh, (5) 
Thãi ¨n chÆn ho¸ ng−êi thμnh thó lang. 
Nöa ®êi rõng ró ¨n m¨ng, 
Giê vμo ¨n châm (6) ®ång b»ng ph× nhiªu. 
¡n chî s¸ng, mót chî chiÒu; 
C©n, ®o, ®ong ®Õm ®ñ ®iÒu ¨n gian. 
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Ng−êi cμy h¹t thãc than van, 
Thu mua (7) Ðp gi¸ ¨n trμn s¸ng ®ªm . 
Gia c«ng (8) bông ®ãi s«i mÒm, 
Ngo¹i th−¬ng ñn Øn, lÌm bÌm, vÝ von. 
Thî thuyÒn cß v¹c hÐo hon 
Må h«i v¾t vç mËp trßn trïm ¨n. 
¡n ¨n tr¨m thø bμ gi»n (9); 
¡n b©y (10), ¨n böa (11), tôc t»n ¨n kh«ng (12); 
¡n rõng, ¨n b·i, ¨n s«ng; 
_____________________________________________ 
(1) Ăn không trả tiền (ăn chùa) 
(2) Phần ăn, phần mang về (dành cho đám cán bộ cao cấp) 
(3) Ủy ban giải quyết công việc hàng ngày, rất có quyền thế 
(4) Thịnh soạn 
(5) Kiếm chác, bớt xén 
(6) Ăn tranh phần người khác 
(7) Bộ phận của Nhà Nước đảm trách việc mua gom lại với 
số lương lớn. 
(8) Nhận làm công tại nhà cho các cơ sở sản xuất quốc 
doanh. 
(9) Nhiều thứ linh tinh 
(10) Lừa lọc 
(11) Ăn quỵt 
(12) Chuyên đi chiếm không của người khác. 
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Ăn loang xã hội, ăn duồng vết thương; 
Ăn chôm, ăn chĩa, ăn đường (13); 
Ăn vôi, ăn vữa, phố phường xác xơ. 
Trùm sò làm biếng ăn bơ, 
Quốc doanh liếm láp, làm vờ ăn dôi. 
Ăn đi, ăn đứng, ăn ngồi; 
Ăn đùa ®Éy (14) miệng, ăn hôi nhân quần. 
Một bầy táng tận lương tâm 
Ăn hồ, ăn giẻ (15), ăn vần ngày công; 
Ăn tranh trẻ đói lọt lòng (16); 
Ăn lường tiếng khóc khép vòng tử sinh (17) 
Ăn sàm (18), ăn bẩn (19), ăn tanh: 
Miếng ăn duy vật thối inh lòng người. 
______________________________________________ 
(13) Làm nhà lấn ra ngoài đường 
(14) Phàm ăn, nhồi nhét đầy miệng 
(15) Ăn bẩn như bọn hàng mã ăn bớt hồ dán giấy hay như bọn 
thợ may ăn xén vải của khách hàng 
(16) Làm giàu bằng tích trữ đầu cơ sữa của trẻ sơ sinh 
(17) Nhà hòm quốc doanh chiếm độc quyền nên tha hồ bắt chẹt 
khách hàng 
(18) Tham ăn 
(19) Ăn hối lộ, ăn quỵt một cách đê tiện. 
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C©y trång thÕ kû c−a t−¬i, 
Chim ®i, phè t¾t tiÕng c−êi trong veo. 
Dinh Rång (1) giËu ®æ b×m leo, 
Mét hån hoang m¹c trong nghÌo NguyÔn Du (2) 
HÌ xiªu vÑo gãt qu©n thï, 
S¾t ®©m tña gØ, rμo phï  phiÕm qu©y. 
Lßng C«ng Lý (3) ngãi tan bμy, 
HuyÒn Tr©n C«ng Chóa (4) rªu dμy ngñ quªn. 
Thïng thïng trèng giãng c«ng viªn, 
T−ëng trêi sËp xuèng giÊc thiÒn cá xanh. 
× ïng trÎ tËp chiÕn tranh, 
§¶o chao mòi sóng, trßng trμnh tre non. 
Qu¸n x−a v¾ng giäng Sμi Gßn, 
Giμ me ngåi ®ã mμ hån ly h−¬ng. 
G¸i chiÒu b¶ l¶ quú s−¬ng, 
KhÊt nhi gËp l¹y kh¸ch ®−êng l−ít bªn. 
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Muén mμng le lãi ®Ìn lªn 
Leo pheo mÊy ngän ®ßi nªn thÞ thμnh. 
Löa nhμ chöa kÞp s«i canh, 
Loa ph−êng l¹i nh¶ sái sμnh tung bung. 
Giã ngh×n mãng bíi tø tung, 
Muèn yªn ch¼ng ®Æng l¸ khïng méng du! 
KÝ ninh vμng ¸nh m−a mï, 
ChËp chên lâng bâng bãng thï tuÇn khuya. 
Loi ngoi, m¶nh kh¶nh, ®Çm ®×a 
Lèi nμy ®μy ®o¹, ®−êng kia ®o¹ ®μy. 
Chót ®êi sa sót kh«ng hay, 
T¾t ngang trong ngót ngÇu v©y mï mê. 
Ngμy ®i ®×u x¸c x¸c x¬, 
§ªm vÒ l¶ th¶ sèng nhê ngñ quªn. 
______________________________________________ 
(1) Phủ Tổng Thống cũ ở Sài Gòn, dân gọi là Phủ Đầu Rồng 
(2) Phố Nguyễn Du bị bỏ hoang, trông liêu vắng như sa mạc 
(3)–(4) Tên hai phố cũ nằm sát Dinh Rồng. 
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M−êi n¨m (1) trïm giÊc c« miªn, 
Nhí cßn v−¬ng bãng b¹n hiÒn xa x¨m. 
Ngμy vÒ lèi hÎm ®Ì th¨m, 
M−êi n¨m dμi t−ëng ngh×n n¨m l×a trÇn. 
S÷ng sê ®øng ng¾m cè nh©n : 
H×nh nh©n hay chÝnh tiÒn th©n kiÕp nμo? 
Hay m×nh lÈn thÈn chiªm bao? 
U ¬ m−êng m¸n −ím chμo dÞ long. 
Long gi−¬ng m¾t h¾t hiu trßng 
Thêi gian ®ãng v¸ng, cuèn vßng khãi s−¬ng. 
Mét g× lÊn cÊn bi th−¬ng, 
Nöa nh− bìn cît, nöa d−êng trang nghiªm. 
Nöa hun hót ®¸y ïn ®ªm, 
Nöa le lãi h¾t ¸nh ®Ìn hån x−a. 
HiÒn nh©n ho¸ phÕ nh©n thõa, 
§−êng phang liÒm bóa ch¼ng chõa mét ai. 
LÇn håi chÞ (2) kÓ cho hay 
Oan khiªn n«ng nçi thÕ nμy th−a anh. 
Gi¸o gian ganh ghÐt thÇy lμnh 
V× phª ph¸n chóng léng hμnh tr−êng quy. 
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Nhá to sμm b¸ng thÞ phi, 
LÖnh Khoa Gi¸o xuèng häp chi bé liÒn. 
C«ng an ®Êm cöa ®ªm rÒn : 
Téi danh “chèng ph¸ chÝnh quyÒn nh©n d©n”. 
HiÒn nh©n phót ho¸ ph¹m nh©n, 
§ßn hiÒm trót xuèng tÊm th©n v¹c gÇy. 
VÌo vÌo cç m¸y nghiÒn xay 
Tung bung ruét mÑ, rèi vμy lßng cha. 
X−¬ng dßn, thÞt to¸c èi a! 
Th¶m th−¬ng tiÕng hÐt vì nhμ ViÖt Nam. 
M¸u Cμ M©u, mñ Nam Quan, 
§au tª t¸i ®Êt, gμo tan t¸c trêi. 
NghiÒn nghiÒn cç m¸y nghiÒn t¬i, 
Tanh banh tíi tËn cïng ng−êi phï du. 
Con ong thÕ sù vï vï, 
Ối a! trÇn sËp mï u linh hån. 
§ßn hiÒm ®¸nh tróng trÝ kh«n, 
Sèng cßn ván vÑn sinh tån v« n¨ng. 
Nh×n ngμy lÉn n¾ng lÇm tr¨ng, 
ThÕ gian nghÞch ®¶o, nhí x»ng nghÜ xiªn. 
GÇn xa h×nh t−íng h·o huyÒn, 
Thõng giμ nÐo ®øt, con thuyÒn tuét neo. 
____________________________________________ 
(1) Mười năm bị tù phát vãng. 
(2) Vợ của bạn. 
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Ầm Çm sãng cuén triÒu reo, 
§¶o ®iªn ®¸ mÑ (1), lén phÌo bia cha. 
ViÖt Nam X· héi Céng hoμ 
Xuyªn ®−êng chØ ®á, h»ng hμ t¶ t¬i. 
DÕ nh− ai o¸n hé ng−êi 
Téi truyÒn ®¬n r¶i : mét ®êi tiªu ma. 
Án nμy xö ë ®©u xa? 
Bªn man di xø Angka (2) kh«ng chõng? 
– Th−a kh«ng, chuyÖn râ danh x−ng 
§ã lμ lang sãi luËt rõng ViÖt Nam. 
Ph¸p ®×nh quû biÖn tμ t©m 
Bøc s− h¹i v·i, chïa lμm kho c«ng. 
Mâ, chiªng, h−¬ng ¸n chÊt chång, 
NhÖn gi¨ng nhμ Chóa, chu«ng ®ång gØ han. 
Cha ®ªm nÊc tiÕng thë khμn, 
Chuét ®μn róc r¸y v¸n sμn Ø eo. 
 

Mét lÇm chiÕn l−îc ®Ìo theo 
V¹n ngμy sau vÉn c¸i nghÌo hÌn th©n. 
VÉn c¬ cùc câi nh©n quÇn, 
M¸i chÌo th« ®¹p gãt trÇn m¶nh mai. 
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VÉn ng−êi quÇn quËt d©u ®ay, 
VÉn th©n con ®á bÇy hÇy ®ång chua. 
VÉn ch©n b× bâm quª mïa, 
L−ìi cμy thêi H¸n con cua coi th−êng. 
VÉn tay xua muçi t×m ®−êng, 
M¸u pha xãt giät mñ rõng cao su. 
VÉn ba ®êi kiÕp ®i phu, 
S¸ng rau chiÒu rÔ ®¾p bï s¾n khoai. 
VÉn cai ®Çu ng¾n ®Çu dμi 
Dån nam nu«i b¾c, xÐ ®oμi v¸ ®«ng. 
Mét ®μn ®óm ®¶ng ¨n kh«ng, 
VÐt v¬, móc c¹n n−íc s«ng c«ng tï. 
Ho¹ chång chÊt bèn m−¬i thu, 
NghÌo x©y xÈm nói, thï u uÊt rõng. 
§ång b»ng khuÊt lÊp tre b−ng, 
BiÓn u ¬ sãng ch−a ngõng ngñ mª. 
Bèn m−¬i thu c¾t ®−êng vÒ, 
Bèn m−¬i mïa bÞt bèn bÒ ®−êng ra. 
Bèn m−¬i mïa lÖ xãt xa, 
Mét mμn tang phñ tr¾ng nhoμ quª h−¬ng. 
_____________________________________________ 
(1) Bia đá của mẹ 
(2) Bọn công an khát máu của Pol Pot, thủ lãnh Khmer Đỏ. 
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K×m, cß, s¸o, nhÞ thª l−¬ng. 
Cç xe khæ ¶i, con ®−êng må c«i. 
Quan lay, nÕn l¾c båi håi, 
Hån oan hån còng trèi lêi biÖt ly. 
Sèng mßn xiÒng xÝch ©m ty, 
ChÕt ®ung ®−a chiÕu c¸ng vÒ ®oμn viªn. 
X¸c th©n tr¶ bÕn −u phiÒn, 
Cïng c©y ®a ®øng ngã thuyÒn qua s«ng. 
ThuyÒn vÒ hôt hÉng mªnh m«ng, 
L¸ s«ng lÉn bãng m©y kh«ng bång bÒnh. 
Trßng trμnh nèi víi trßng trμnh, 
ThuyÒn vÒ t¾t tiÕng hß m×nh gäi ta. 
M×nh vÒ b¶ng l¶ng mï sa, 
M×nh ®i m×nh ®Ó tha ma l¹i ®êi. 
S¸o rªn rªn rÝu ch©n ng−êi, 
Cß rÒn rÜ quÆn rèi bêi trÇn ai. 
MÑ x−a khãc nÝu quan tμi, 
Nμng giê lÖ ®æ nèi dμi tr−êng giang. 
Tr−êng giang dμi mét lêi than, 
M¶nh thuyÒn chÕt ®uèi, sÇu mang ®«i bê. 
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H−¬ng b×nh khãi tãc b¹c ph¬, 
C¬m b«ng gç t¹p (1) b¬ sê tang v©n (2). 
Hoa tung ®Êt nÐm ©m phÇn, 
Ầm Çm quan d−íi ®Êm rÇn hån trªn. 
Hå, xõ, xª, cèng ®ång ®iªn… 
SÇu con lßng mÑ nμo yªn suèi vμng! 
LÖ em thuÇn ph¸c ®−a chμng, 
Sèng th©n c¸ch trë, chÕt rμng hån nhau. 
Bång bÒnh bång bÕn bång nao… 
Chê em ®i th¶ neo sao biÓn trêi. 
MÑ ru con ngñ μ ¬i! 
Ngh×n c©u v·n tèng (3) gãp lêi nu«i con. 
NÕu mai sau §Êt MÑ cßn, 
Nh×n m©y khuyªn (4) vÊn tang Hßn Väng Phu. 
_________________________________________________ 
(1) Bát cơm cúng trên có cắm đôi đũa vót nhọn để bông, 
đặt trên cỗ ván gỗ tạp 
(2) Hình mây vẽ trên đầu áo quan 
(3) Tiễn đưa  linh cữu 
(4) Vầng mây (vân khuyên). 
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TỰ DO TƯ TƯỞNG 
NƠI TRÚ ĐẬU 

của 
NGÔN NGỮ VĂN CHƯƠNG 

 LÊ HỮU CƯƠNG 
 
 

ôi đã đọc và đọc nhiều lần thi phẩm Bài Ca Níu 
Quan Tài của Cung Trầm Tưởng gửi tặng. Bỗng 

dưng tôi cảm thấy bàng hoàng trong giao độ khủng khiếp, 
khi hoà nhập tâm hồn mình vào đề cương luận chứng trĩu 
nặng xác thân người chết, chan hoà biển lệ người sống. Thi 
phẩm biểu lộ một hiện thực cụ thể có liên quan đến thân 
phận quốc dân Việt Nam trong thời quỷ trị. 

Ở thang độ cao hơn thuộc phạm trù siêu hình là sự 
cộng nghiệp trừu tượng với những oan hồn uẩn tử, những 
huyền hài ẩn hiện vô thường như sương khói, chập chờn 
mong sao thoát khỏi căn kiếp hữu vô “Hư vô xuất sinh vạn 
hữu. Vạn hữu quy hồi hư vô”. 

Các oan hồn uẩn tử dù có muốn siêu thăng về cõi vô 
lượng cũng không toại, mà trở lại với cuộc nhân thường 
cũng chẳng xong.  

Kiếp nghiệp ư? 
Làm sao hàng phục vọng tâm? 
Làm sao an trụ chân tâm? 
Do vậy, tâm trí của tôi bị hụt hẫng trong bối cảnh 

tranh tối tranh sáng đó, và tôi đã đánh mất vị trí kỷ hà học 
của chính mình trong giây lát.  

T 
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Vào lúc này, nỗi tê buốt nào từ thuở hồng hoang vạn 
cổ vu hồi len lách trong từng sợi máu thớ thịt của tôi! Nỗi 
cảm sầu nào đong đầy huyết lệ cấy sâu cái thảm trạng Việt 
Nam vào tận não tuỷ, khiến tôi choáng váng mệt nhoài! 

Đọc thi phẩm Bài Ca Níu Quan Tài xong, thử hỏi tự 
cổ chí kim có tiếng khóc nào bi ai buồn thảm hơn thế nữa?  

Từ trong tiếng khóc đoạn trường đó, tôi cảm nhận 
niềm xót xáy thê lương lan toả, thấm nhập vào châu thân 
nhục thể mình, chẳng chừa một tế bào nào cả. Ngôn ngữ 
văn chương trầm trữ trong thi phẩm dẫn ý, dẫn lời vào cái 
nhị thức phức hợp là tâm thức, cộng hưởng với cảm giới 
siêu hình, làm cho khung trời thơ rộng mở  trong tâm trí 
người thưởng ngoạn.  

Tôi bắt gặp nơi đó niềm khát vọng tự do tư tưởng của 
tác giả, dắt dây với đời sống mất tự do hiện nay của đồng 
bào ta. Chất men văn chương, độ nồng ngôn ngữ loang toả, 
làm cho tôi choáng váng trôi lạc vào mê cung khát vọng tự 
do, bật xuất từ những nỗi chết vô thường đầy oan khiên 
nghiệt ngã ấy. 

Thật vậy, trong cơn thảm nạn trù dập tự do tư tưởng, 
vùi dập cuộc nhân sinh bởi Cộng Sản tại quê nhà, đã có 
nhiều nhà văn, nhà thơ băn khoăn tự vấn, chẳng khác chi 
tâm trạng của Cung Trầm Tưởng diễn tả trong hai câu thơ 
sau đây : 

Tim nào xót xáy tìm ra chữ 
Ngang tầm thảm hoạ thế kỷ hung? 
“Tìm ra chữ” từ nơi nào đây?  
Phải chăng là ngôn ngữ văn chương từ nỗi chết vươn 

lên, thoát ra để khai phóng tư tưởng, niềm tin…; “chữ”  của 
nhà thơ là sợi máu con tim bầm dập, là nghệ thuật thuần 
khiết trong thâm tâm người nghệ sĩ, tạo hình cho những ý 
niệm trừu tượng về Chân, Thiện, Mỹ — theo cách nói của 
Cung Trầm Tưởng. Cung Trầm Tưởng đã tỏ rõ chân tình, 
chân ý và chân tài qua ngôn ngữ văn chương của mình, 
được soi rọi từ những thảm trạng Việt Nam, từ những bộ hài 
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cốt đang chờ giờ hoá thạch, từ những điệp khúc của những 
tiếng khóc chẳng sao vơi; tất cả những biểu lộ hiện thực đó 
đã làm cho tim mình, tim người xót xáy vô tận! 

Thi phẩm Bài Ca Níu Quan Tài bắc cầu cho tôi bước  
qua tiêu đề của bài viết này : Tự Do Tư Tưởng Nơi Trú Đậu 
Của Ngôn Ngữ Văn Chương. 

Ngôn ngữ văn chương theo thiển ý là biểu tượng của 
thực tại chan hoà với mối xao xuyến khi người cầm bút xử 
dụng nó. Biểu tượng là ấn tượng của quá khứ trầm tích 
trong ý thức.  

Như trong thi phẩm Bài Ca Níu Quan Tài, ngôn ngữ 
văn chương ở đây chỉ định đối tượng ý thức là “quan tài”, 
hay nói “quan tài” là ngôn ngữ văn chương trình diện, biểu 
lộ cái thực hữu của sự chết. Chết ở đâu, chết lúc nào, ai níu 
quan tài, áo quan sáu tấm hay quan tài là manh chiếu rách? 
Và hệ quả của tiếng khóc từ đó trở thành một phạm trù văn 
hoá, một chủ đề của văn chương Việt Nam từ ngàn xưa tới 
ngày nay mà tác giả đang cầm bút xử dụng nó. 

Thực chất hai chữ “quan tài” của Cung Trầm Tưởng 
hiện đang ngoại cư khiếm diện trong khi nhà thơ đặt bút 
diễn tả về  cái khóc, về sự chết của con người một thời đã 
qua. Và nhà thơ là nhân chứng tại chỗ, chứng kiến tận mắt 
và biết mình cũng đang khóc; hay chính tác giả đã gò lưng 
gánh những chiếc quan tài đó thuở còn đi tù Cộng Sản.  

Do đó, vai trò ngôn ngữ trong thi phẩm là sự kích 
thích, gợi nhắc, kêu báo sự chết, một hiện thực bắt nguồn từ 
sự mất tự do trong quá khứ.  

Ngày nay, ngôn ngữ đó tạo hình văn chương nói rõ 
thực trạng đã qua và tiếp tục tỏ rõ thêm về sự kéo dài nỗi 
thống khổ — chết, khóc — trong cuộc nhân sinh tại Việt 
Nam hôm nay. 

Tác phẩm, thi phẩm chỉ là bước đầu giúp cho người 
cầm bút bộc lộ thân phận mình trong quá khứ, nối kết dắt 
dây diễn tả cuộc-sống-đã-chết ấy trong hiện tiền thực tại 
bằng ngôn ngữ văn chương — là bước sau.  
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Trong thời gian thụ thai tác phẩm, tác giả trải qua cơn 
mệt mỏi rã rời để gợi hình, gợi ý, dàn trải ngôn ngữ trong 
đầu óc, chẳng khác chi người phụ nữ đang thời kỳ thai 
nghén sửa soạn mọi vật dụng dùng cho đứa trẻ sắp ra đời. 

Và khi đứa con tinh thần chào đời, tác giả đã trút gánh 
nặng ngôn ngữ văn chương, cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. 
Đây là sát na mà tác phẩm bước từ bóng tối ra ánh sáng, 
đồng thời cũng là giây phút mà tác giả từ ánh sáng bước vào 
bóng tối để thai sinh tác phẩm kế tiếp.  

Tác phẩm hay thi phẩm là thời điểm biểu lộ sự chết 
của tác giả khi vừa hoàn thành nó. Cái chết ở đây là cái chết 
của sự thai nghén, cái chết của tư duy về nó — tác phẩm, thi 
phẩm —, nhưng cũng là khởi điểm sự sống của nó vậy. 

Người ta thường kiến giải mọi phức hệ của cuộc sống 
tinh thần cũng như thể xác để tìm mối tương quan giữa tác 
giả và tác phẩm. Thực ra tác phẩm chính là tác giả trong 
định mệnh mới.  

Vậy định mệnh cũ là gì?  
Phải chăng là nỗi dồn ép, sự tìm tòi, sự thúc đẩy, sự 

kích thích tác giả xử dụng ngôn ngữ văn chương nhằm vào 
một toàn thể hay một đối tượng nào đó.  

Ta có thể nói tác phẩm được hình thành trên nền tảng 
ngôn ngữ văn chương. Như đã nói trên, tác phẩm khi được 
hoàn tất là lúc tự nó xoá bỏ mọi hình ảnh trừu tượng hoặc ý 
niệm trong thời kỳ tác giả thai nghén để đưa đến một xác 
quyết là tác phẩm trở thành một thực thể, có đời sống riêng 
của nó mà linh hồn chính là ngôn ngữ văn chương đang 
trầm trữ  trong tác phẩm. 

Đến lúc này, tác phẩm bắt đầu mang định mệnh mới, 
được cưng chiều hay ghét bỏ do khách thưởng ngoạn. 

Thưởng ngoạn là mang tác phẩm vào tâm hồn người 
đọc. Tác phẩm sẽ bị tan loãng, biến đổi, đồng hoá tùy theo 
khuynh hướng sở thích của người đọc. Tác phẩm sẽ biến 
dạng do hành vi chiếm hữu của người đọc, và kể từ nay cứ 
xem như tác phẩm không còn là sở hữu của tác giả nữa. Nó 
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đã trở thành cánh chim rong ruổi trong cuộc đời làm văn 
học nghệ thuật của người cầm bút. 

Người ta sẽ bêu riếu nó, bắn tên tiễn vào nó hoặc gắn 
huy chương, ban vòng nguyệt quế, trao giải thưởng cho nó 
một cách tùy tiện, mà thực chất của sự cưng chiều hay ghét 
bỏ có khi hoàn toàn thiên lệch so với khuynh hướng, ý niệm 
khởi xuất của tác giả.  

Người cầm bút cũng đã hiểu như thế rồi, nên an nhiên 
tự tại mà chấp nhận mọi khen chê khi tác phẩm của mình 
đang nằm trong tay kẻ khác. Tác giả sẽ bất lực trước cái-
sáng-tạo của mình là lẽ tự nhiên cũng là tất nhiên vậy. 

Nhưng có một điều mà không ai tước bỏ được, đó là 
linh hồn ngôn ngữ văn chương, bút pháp của tác giả đã 
dựng nên tác phẩm. Và kẻ thưởng ngoạn luôn luôn là người 
nhận lãnh chớ không ban phát. 

Ngược lại, nhà văn nhà thơ là kẻ tạo dựng một thế giới 
mới ngay từ trong thế giới này.  

Đây là phần thưởng do chính mình ban phát cho mình. 
Bởi thế, trong đời sống thực tại nói về vấn đề thưởng thức 
hay thẩm định một tác phẩm nghệ thuật thì rất khó.  

Một số triết gia, đại văn hào cũng đã đóng góp ý kiến 
về cách trình bày nghệ thuật để chú giải nghệ thuật, không 
phải là thiếu vắng mà còn rất mẫu mực nghiêm túc nữa là 
đằng khác. 

Léon Tolstoi phát biểu rằng, tác phẩm nghệ thuật 
dùng những động tác, đường nét, màu sắc, âm thanh hoặc 
những thể cách khác được diễn tả bằng lời bằng chữ để 
chuyển đạt cái cảm giác  đến mọi người, và họ hoà nhập vào 
cảm giác đó như người nghệ sĩ sáng tác vậy — có phần chủ 
quan.  

Hoặc Martin Heidegger cũng thế, ông phát biểu rằng, 
tác phẩm nghệ thuật phải là một biểu tượng.  

Cho nên yếu tố tạo thành yếu tính nghệ thuật là sự xác 
định rõ công tác sáng tạo bao hàm các yếu tố kích thích, ẩn 
tàng, gợi cảm, chia xẻ mang nặng tính biểu tượng được 
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chuyên chở bằng ngôn ngữ văn chương hay các phương 
diện khác của nghệ thuật như âm nhạc, hội hoạ mà tôi 
không lạm bàn trong bài viết này. Đó là thế giới riêng được 
sáng tạo bởi người cầm bút chứ không do ai khác cả. 

Trong tiến trình nhận thức văn chương con người tự 
nó hấp thụ thẩm thấu nhiều hay ít là tùy theo sở thích, trình 
độ, kinh nghiệm trước yếu tố ngôn ngữ văn chương hay bút 
pháp trong tác phẩm mà mình thưởng ngoạn. Bởi thế cho 
nên có người thích đọc Thơ Đường hơn Thơ Mới, có người 
thích đọc tiểu thuyết xã hội hơn tiểu luận triết học…  

Nói chung, trong sự thưởng thức văn chương nghệ 
thuật, con người thường có thói quen chấp nhận tiếp cận với 
những gì mà mình cảm thấy quen thuộc, gần gũi, dễ chịu, dễ 
thẩm thấu, và nhất là họ không cảm thấy có điều gì bất an 
tạo sự khó chịu rồi chối bỏ. 

Trong xã hội loài người, hiện hữu nhiều khuynh 
hướng khác nhau, như khuynh hướng hưởng thụ, khuynh 
hướng sáng tạo, khuynh hướng tôn giáo… Nhà văn này theo 
trường phái cổ điển, nhà văn kia theo trường phái hiện sinh 
… Những khuynh hướng này tạo nên tính nhiều vẻ 
(diversity), đa dạng trong ngôn ngữ văn chương hay nghệ 
thuật hầu cống hiến cho người thưởng ngoạn tùy theo mỗi 
nhu cầu hay sở thích. Và đây là khuôn diện của tự do tư 
tưởng, mà nó chỉ có trong thế giới tự do mà thôi. 

Khi đọc thi phẩm Bài Ca Níu Quan Tài của Cung 
Trầm Tưởng, tôi liên tưởng đến sinh hoạt văn học nghệ 
thuật dưới chế độ Cộng Sản mà thương xót cho số phận của 
những văn nghệ sĩ tại quê nhà — ngoại trừ những văn nghệ 
sĩ cung đình.  

Người cầm bút dù bất cứ ở đâu đều dùng ngôn ngữ 
văn chương để mở rộng khung trời tư tưởng hầu thăng hoa. 
Nhưng ở những xứ Cộng Sản thì không bao giờ có điều đó 
xẩy ra. Và nếu có trường hợp đặc biệt nào xẩy ra, thì người 
cầm bút sẽ không bao giờ có dịp được cầm bút trở lại nữa. 
Hệ luỵ từ đó bi thảm vô cùng.  
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Điển hình như cuộc sống bần hàn cơ cực mấy chục 
năm qua của Quang Dũng, Hoàng Cầm, Hữu Loan, Lê Đạt, 
Trần Dần, Phùng Quán… hay bị thủ tiêu như Khái Hưng, 
Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ … 

Ngôn ngữ văn chương còn hiện hữu trong đời sống 
con người là còn góp phần thực hiện một vũ trụ nhân bản. 
Nếu phủ nhận nó thì thế giới sẽ trở thành môi trường đầy ác 
tính tội lỗi. Do đó, ở đâu có tự do tư tưởng, nơi đó chính là 
chỗ trú đậu tuyệt vời nhất của ngôn ngữ văn chương vậy.                            

                                                   LÊ HỮU CƯƠNG 
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LỜI TỰA 
_______________________________________________________________________________ 

NGỮ GIỚI CUNG TRẦM TƯỞNG 
 NGUYỄN THANH NHÃ 

 
 

ung Trầm Tưởng luyện thơ theo nghĩa luyện kim, 
luyện đan. Một thao tác nhằm biến ngôn ngữ 

thành một phương tiện biểu hiện thần hiệu. Nhào nhuyễn 
các thành tố ngôn từ thành thơ, hiểu như một khí cụ truyền 
cảm, truyền thông linh diệu.  

Cung Trầm Tưởng giãi bày ý niệm đó trong bài thơ 
tuyên ngôn : 

 Điển chế thơ bằng ngôn ngữ đôi, 
 Ý nâu xen lẫn nghĩa hung vàng. 
 Như trong xanh hứa của màu mận 
 Nghe vỡ eo sèo trái nẫu đen. 
 

 Thơ là nho mà cũng là sim, 
 Mỗi chữ buông sang tiếng hạc cầm. 
 Như trong vó cất của ngựa bạch 
 Có nhạc chim hồng vỗ cánh cam. 
  

 Nên hãy lắng nghe tim vi vo 
 Trăm câu ong chúa túa tung hồn. 
 Như trong nhưng nhức lửa hương thị 
 Tiếng hát son vàng của đam mê. 
 
 Miết, mài, giũa gợn lên vân đá; 
 Chuốt gọt thi từ như bút hoa 

C 
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 Trong pho sách ngát hương kinh điển 
 Viết lại cho đời khí huyết thơ. 
 

 Hà hồn vào ấm miếu thiêng nghiêng, 
 Chiết tự ra xem cấu trúc thời. 
 Ngan ngát trầm và nhang kỷ niệm 
 Một vừng vu sử thơm an nhiên. 
 

Ngôn ngữ thơ phải là một ngôn ngữ tổng hợp, thực 
hiện sự tương ứng giữa màu sắc, âm thanh, hương vị, hình 
ảnh và tình cảm. Một ngôn ngữ đầy vang vọng, giàu sức 
khơi gợi, liên tưởng, mai mối, so sát và lay động.  

Tựu trung, không gì hiện đại mà bất biến cho bằng 
quan niệm chiết trung theo đó, thơ vươn tới một thực thể 
toàn diện tự sung tự mãn, mang tới một động thái nội tại, 
hàm chứa tất cả ma lực của sự phối hợp câu chữ, vần điệu, 
trầm bổng. Trong thế giới riêng biệt tự lập tự hành là bài 
thơ, các yếu tố của chất liệu ngôn ngữ được tôi luyện để 
hình thành, sau một tiến trình kết tinh, một cấu trúc phức 
tạp, diễn đạt thực tiễn vật chất hay tâm tưởng, qua những 
quan hệ tương giao nối liền và chuyển hoá các thành tố — 
làn điệu, nhịp câu, biểu tượng, cảm nghĩ — sang một kính 
vạn hoa óng ánh, vô tận bóng ảnh, sắc thái, phản quang, 
tiềm nghĩa, ẩn hiện, âm vang. 

Để đạt mục tiêu tối hậu đó, luyện thơ phải là một thao 
tác liên tục. Cung Trầm Tưởng sáng tác khoẻ, nhất là từ 
mươi mười lăm năm trở lại đây, nhưng cũng năng đều san 
nhuận. Anh đã xuất bản bốn thi tập : Tình Ca, Lục Bát 
Cung Trầm Tưởng, Lời Viết Hai Tay, Bài Ca Níu Quan 
Tài và mới đây, Những Dấu Chân Ngang Trên Một Triền 
Phiếm Định. Hiện đang chờ in thêm bốn-năm tập gồm hơn 
hai trăm bài ngắn và đôi ba trường thiên.  

Mặt khác, Cung Trầm Tưởng sao đi, sửa lại không 
ngừng. Mỗi bài thơ thường mang nhiều dị bản. Bởi vì, đúng 
như nhận xét của Mallarmé, “chẳng bao giờ một chuyến 
gieo súc sắc xoá nổi vận rủi may”, một lần gieo vần không 
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đạt ngay tuyệt đối. Cho nên cần miết mài, chuốt giũa, nhào 
nặn, đúc kết, tạc luyện. Bài thơ luôn ở trạng thái sinh thành, 
hằng hướng đến tầm vạn năng, gương muôn chiếu, sức nhìn 
nghìn mắt của bài thơ lý tưởng theo Platon, đi tìm công hiệu 
thăng hoa của một linh đan, phép ảo hoá của những hạt 
ngọc toả ngời, biến khoảnh khắc thành vĩnh cửu, bất tử hoá 
những xẹt xuyên, những vệt loé chớp thiên nhiên hay tưởng 
tượng bằng những thần cú, những châm ngôn, những ẩn dụ, 
bằng những hình ảnh, những nhạc điệu khắc cho thiên thu. 

Tài hoa thiên bẩm luôn được chế ngự ở Cung Trầm 
Tưởng. Người ta còn nhớ vào đầu thập niên 60, cả một lớp 
đông công chúng đã dìu dặt với tập Tình Ca, với những bản 
thơ nhạc hỗn hợp thủ thỉ những rung động xao xuyến của 
một tâm hồn trẻ thời đại. Khoảng một phần ba, gồm những 
bài sung sướng rõ nét nhất, gắn liền với kỷ niệm một 
chuyến Âu du, ngân nga, trong thoáng đượm cung giọng 
Verlaine, một chuỗi dài hoài tưởng, nhớ cái điệu rưng rưng 
độc nhất của mùa thu Paris. Nhớ công trường lá đổ, những 
mây trời âm u, những gót nhỏ thầm thì. Nhớ thời đơm hoa 
kết mộng dưới vòm Provence, giữa cảnh vật độ lượng, giữa 
đất trời thuần lương. Nhớ nắng dốc, đường thuôn, sân ga 
hun hút. Nhớ cố tri khóm hạnh, ngất ngây bờ liễu, vun vút 
hàng bạch dương. Nhớ ngô đồng lả ngọn, hiu hiu tùng rủ, 
trời cao không đỉnh, mến thương không bờ. Nhớ những 
chuyến đi nối tiếp, những tiễn biệt héo hon, những trào dâng 
lồng lộng và những mối tình không vĩnh viễn. Ngay từ 
những ca khúc tưởng như tuôn từ mạch trữ tình hồn nhiên 
đó đã thắt nối cuộc đôi co với thế giới ngôn từ. Nhưng “ngữ 
sự”, trước khi là cái bẫy khổ  hạnh, đã tìm ở buổi ban đầu, 
thoả ước trong cái chiều xử dụng hài hoà mọi tiềm năng âm 
hưởng của từ ngữ và cú pháp : chẳng hạn khai triển giá trị 
biểu cảm của nguyên âm (a=đầy đặn; i=im nhẹ; o, ô, 
ơ=rộng mở; u, ư=chan chứa), phát huy âm vang của từ 
điệp, từ cụm, từ láy, các biến dạng của láy, láy hình ảnh, láy 
cảm xúc, láy liên hoàn — một trong trăm thí dụ : sầu như 
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sầu sợi tóc sầu lìa da —, từ nước ngoài, thuật ngữ âm nhạc 
cùng là của các thể cách văn phạm như thể biền ngẫu hoặc 
cách sở hữu của văn phạm Anh trong bài Michèle điển hình 
dưới đây : 

Bao quanh tôi đời êm như ấm ủ, 
Mật đêm thương vừa ngọt đủ tuần trăng. 
Lên vai tôi thiếp thiếp ánh hoa đăng 
Michèl’ má, Michèl’ môi thắp mộng. 
 

Michèl’ tóc vàng buông hờ suối động, 
Hiu hiu đôi nét khép Michèl’ mi, 
Khuya nâng niu tôi im như vô tri, 
Nằm nghe nguôi ngơi lơi Michèl’ yếu. 
 

Michèl’ mắt hồ mùa thu hé chiếu, 
Đen đêm thương tôi thừa biết biếc xanh. 
Michèle mơ, tôi chong bóng năm canh, 
Đem tâm thân tình tôi dâng Michèl’ giấc. 
 

Lửa thấu đáo khi ân tình nối bấc, 
Tôi còn đi cầu viện ánh trăng yên, 
Xin lung linh thuý ngọc góp thần tiên 
Nhập đoàn với sáng hồn tôi hộ tống. 
 

Michèle hỡi, yêu cho hiền cuộc sống. 
Anh đây khi mộng em sắp phai màu 
Sẵn sàng soi đuốc thắp ngàn ngôi sao 
Toả phấn chấn, dắt dìu em phiêu lộng. 
 

Hải đăng ánh hồn anh đêm toả rộng, 
Gọi về anh khi biển động lay mơ, 
Gọi về anh khi dương hạm quên bờ, 
Anh phải đến trông em lời nồng mặn. 
 

Câu đằm thắm sẽ ôm em ra khỏi phiền lận đận, 
Về nhịp nhàng một óng ả đung đưa 
Có lá thông xanh đan võng lá xiêm dừa 
Ru tình ái đôi ta vào thần thoại. 
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Cuộc đối đầu không chỉ dừng ở trò chơi thích thú, mà 
lan đến những mặt tiếp cận khác với tiếng chữ. Tất cả các 
thể loại của thang âm đều được khảo nghiệm để đáp ứng 
nhu cầu diễn đạt không ngớt tăng trưởng giữa thời đại đảo 
điên, hung bạo chúng ta sống suốt nửa sau thế kỷ hai mươi 
này. Những rung động êm ái, tinh tế mỗi lúc mỗi bị tràn lấn 
bởi những vùi dập dày xéo, quặn thắt, bởi những thác loạn 
cực đoan của cảm quan. Tâm tư không chỉ nhấn những tiết 
tấu du dương não nùng, mà còn xào xạc trăn trở, đau xót, 
giằng xé; chao động phẫn nộ, bất bình, căm giận;lay lắt 
những thao thức, ám ảnh, khắc khoải : 

Tim nào xót xáy tìm ra chữ 
Ngang tầm thảm hoạ thế kỷ hung? 
Dưới lưỡi bào trường 
Ngữ vựng thích hợp cho tiếp tục cuộc luyện thơ phải 

tập hợp toàn bộ chất liệu, không gạt bỏ bất cứ nguồn nào, 
cũ-mới, cố hữu-tân tạo, trong-ngoài nước, các phương ngữ, 
cũng không loại trừ bất kể từ nào mang một âm tố, một âm 
vị, một âm sắc đặc thù : 

Phủi sạch nguyên âm, chùi mẫu tự, 
Nhặt từng tử ngữ ba dan đen. 
                   (Tận cùng Mán) 
Mỗi từ nộ doạ cô đơn điên. 
                  (Tận cùng tận) 
Một hướng tập hợp chính là gom góp để hội nhập 

những thành tố đối lập, đan xen nghịch âm vào hoà âm, 
động viên bên cạnh những thành tố dịu ngọt, những âm từ 
khổ độc, chát chúa, trần thô, gai góc, cốt: 

Ngậm hoà tan đối lập 
Vào uyên áo huyền vi. 
                      (Nghịch) 
Sau nữa, khối từ vựng được nới rộng nhờ sự tập hợp 

các thành tố diễn đạt mọi tín hiệu ngôn ngữ hiểu theo hai 
nghĩa : 
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Thứ nhất, ngôn từ thuộc diện riêng của bộ phận phát 
âm gồm trước hết những từ tượng thanh, mô phỏng các 
tiếng kêu — hét, reo, rên, than, gào, rống... — và hàm chứa 
nội dung tình-ý của những âm thanh đó. Đặc biệt tiếng chim 
muông vừa là những trợ hành tâm tình — điểm xuyết quang 
cảnh sống với vàng anh ríu rít, sáo líu lo, sẻ chiêm chiếp, 
yến oanh làu làu; hoặc phụ hoạ ý châm biếm với chim bắc 
mục lải nhải lặp khẩu hiệu “khó khăn khắc phục” trong bài 
Kỳ Cục — vừa chuyển tải quá khứ với một hệ số cao — gọi 
về thời hoang sơ thú với người chung một môi trường; về 
những tiền kiếp xa xăm còn thảng thốt tiếng hồng, tiếng 
hạc, tiếng vượn, tiếng hoẵng, tiếng tê giác, hay  vang vọng 
những mảng trầm luân lịch sử còn vất vưởng sầu lưu vong, 
sầu lữ thứ, oán diệt nòi, thù mất nước, những hờn Hời, hận 
Aztec. Phải kể thuộc nhóm này, những từ ngữ làm chất liệu 
cho các câu kinh, chú, khấn vẫn giữ chút giọng nhịp phù 
phép của chức năng tiên khởi là duy trì qua niệm thiêng, cầu 
hồn, gọi vía, quan hệ thân thiết với thiên nhiên, với thế giới 
thần linh vào thuở, nói như Vũ Hoàng Chương: “quỷ với 
người chung một mái nhà / trăng bạn, hoa em, trầm mối 
lái.” 

Thứ hai, ngôn ngữ phát xuất từ sâu thẳm của cơ thể, từ 
tim óc, từ máu lệ, từ phế phủ và bộc lộ qua điệu bộ, qua 
nhảy múa, qua kịch câm, qua tiềm năng biểu tượng, biểu 
cảm của các tên hoa, các tên ngọc, qua cả, nếu xét rộng ra, 
các nghệ thuật tạo thanh và tạo hình : 

Lời rời phế phủ u ơ: 
Huyết thanh đêm đọng im tờ ba tiêu. 
Nôn nao đồi não nghìn điều, 
Thế âm nuốt ngậm phềnh diều kịch câm. 
Xổ tuôn quán ngữ giam cầm, 
Giọt lưng mắt, chữ của trầm tích quên. 
                                    (Phúc âm đêm) 
Thế nên, cuộc luyện thơ liên tục tiến hành trong hành 

thân, trong khổ hạnh. Thơ Cung Trầm Tưởng không thiếu 
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những câu, những đoạn trúc trắc, kệch cỡm, còn mang dấu 
tích của cuộc tra tấn, di chứng của những chùy nhục hình, 
những nhát cuốc hổn hển cắm vào tủy não của ngôn từ, còn 
rớm vết thương của những đòn giáng, những đột phá nhằm 
“cắt lìa lịch đại, báng bổ thần linh, bầm giập rỗng không, 
chẻ tẽ thời băng, tách kết tầng.” Chính đấy là giá phải trả 
hầu bắt gặp “ngôn ngữ đôi”, bén gần “uyên áo huyền vi”, 
quay tìm “nguồn suối khoáng, mạch nguyên sinh” hay ít ra 
cũng để hứng vài “giọt ngần vô lụy” kiểu : 

Người về trong lúc tàu đi 
Rớt nhanh một nét tường vi hoang đường. 
Hoặc : 
Mắt nàng nắng quái từ bi 
Bình vong ưu thảo lưu ly ánh chiều. 
Hoặc : 
Ở trong sớt xẻ canh đầu 
Chua len lén một giọt sầu quỳnh bôi. 
Hoặc : 
Nhìn nhau thấu đáy Kỳ Cùng 
Cho sau còn ngấn thuỷ chung thì thầm. 
Sau hết tác động hoá sinh có tính cách quyết định cao 

bắt nguồn từ cuộc sống điêu linh, từ mười năm tù đày, từ cái 
lò tôi thanh lọc của gian truân và khổ ải. Kết quả là sự tạo 
dựng một âm điệu mới, một ngôn ngữ tinh khôi. Một ngôn 
ngữ vừa lộng lẫy, vừa chân chất, vừa an dịu, trầm lắng, 
nhưng vẫn chuốt sắc, bén nhọn. Đủ để phản ánh những thác 
loạn, biến thiên của thời đại cùng tỏ bày nỗi niềm to nhỏ của 
một tâm hồn trữ tình bao la. 

                                      NGUYỄN THANH NHÃ 
 
 



366 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 367 

 
 
 
             
NHÖÕNG DAÁU CHAÂN NGANG 
TREÂN MOÄT TRIEÀN TÖ LÖÏ 
_________________________________________ 
 
 

 
THẦM LẶNG  
 
Ng−êi nh×n thuyÒn l−în quªn nh×n sãng, 
Sãng nh¶ lùc ®−a trãt lät thuyÒn. 
Ng−êi ng¾m buåm c¨ng quªn b½ng giã, 
Sãng cßng l−ng, giã l¶ triÒn miªn. 
  
Hoa në ®Ó chê mïa kÕt tr¸i; 
Cμnh n¨ng t©m tiÕp vËn an lμnh 
Nhùa tõ rÔ xo¾n s©u lßng ®Êt, 
Hót m¹ch ngÇm ©m Ø v« danh. 
 

Trêi kh« r¸o, n¾ng thiÒu quang rùc, 
§· tr¶ m−a cho lóa ®−îc vμng. 
KiÕn t¹o ®¬m ®an dμn th−îng thÆng, 
N¾ng lßng thÇm lÆng gãp vinh quang. 
 

ThiÖn nguyÖn ho¸ th©n lμm chÐn høng, 
Høng nguyªn ®iªu ®øng lÖ ai ®Çy. 
Tim se rãt tr¶ vÒ tinh khiÕt 
R−îu Êm, r−îu nång, hiÒn ngÊt ng©y. 
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H·y nghiÒn ngÉm n·o nh− nghiÒn nho, 
V¾t kiÖt cho trong n−íc r−îu vß. 
Nμo hìi ai! xin cïng c¹n chÐn, 
Mét ai ®©u ®ã ®ông chung ®ß. 
 

§au ®ín lÇn håi råi biÕt ra 
LÊy ®ªm im lÆng lμm ng«i nhμ. 
§ªm r¬i tr¾ng no·n, gieo trï mËt, 
Thô phÊn ngμy råi chöa s÷a hoa. 
 

§ªm trßn trÜnh ngùc, hoi d©ng hiÕn, 
BÐ óp mÆt nhay vó mÑ hiÒn. 
S¸ng ThÕ truyÒn l−u gien bÊt tö 
Nh− ThÇn Linh Löa göi lßng lim. 
 

Suèi rãc r¸ch kªu rõng thøc dËy, 
§ªm qu»n qu¹i d¹ ®Î võng ®«ng. 
Mét ngμy nh− mäi ngμy d−¬ng thÕ, 
Eo ãc kim kª g¸y r¹ng hång. 
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NHỮNG 
DẤU CHÂN NGANG 
TRÊN 
MỘT TRIỀN TĨNH LỰ 
 
Göi l¹i bê dÊu ch©n ngang, 
M¾t chong ©m b¶n ngì ngμng hoμng h«n. 
Göi heo may phÊn mμu hån 
R¾c trong u tÞch tho¸ng bån chån ®en. 
Göi s«ng hå kh«ng th©n quen 
L¨n t¨n luyÕn nhí ®an xen h·i hïng. 
Göi s−¬ng gi¨ng tang m«ng lung 
Mét sao h«m khãc thÑn thïng mï kh¬i. 
Göi lao ®ao rít mét lêi 
Con chim c« thèt b·o trêi cuång phong. 
Göi thu vÇn vÇn long ®ong, 
NhÊp nh« b»ng tr¾c trªn dßng th¬ xanh. 
Göi m«i s¨n cæ tù lμnh 
Nh¾n lªn cho bít trßng trμnh c« phiªu. 
Göi lai do cã mét ®iÒu 
§ín ®au råi còng ho¸ trõu t−îng bay. 
Göi phong thanh nèt ®iÖu nμy 
Gãi trong dÊu lÆng ®ñ ®Çy duyªn c¬. 
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NGHỊCH 
 
§æ trän søc xu©n xanh 
Cho thu vμng chÝn mäng. 
 

KÕt ngät tÆng v« ¬n 
MËt ®¸y lßng ®au th¾t 
Chua dμo d¹t. 
 

Bμng vïng lªn ®á ng¸t 
ChÕt tr−íc lóc tμn ®«ng. 
§ªm h¾t ®en diÖu ¶o 
Cho long lanh nh÷ng diÖn m¹o. 
 

Dån Êm ran sãt chãt 
Lμm n¾ng h¹nh khuyªn quanh. 
Nçi niÒm t©y gi¸ l¹nh 
KiÖt kiÖt vμng h«n ¶nh. 
 

NgËm hoμ tan ®èi lËp 
Vμo uyªn ¸o huyÒn vi. 
KÒ mμu thiªng liªng rªu cè xanh r× … 
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ĐÂU TÁ 
 
BÇy nhÇy x¸c thÞt ch¸n ch−êng «i, 
Tãc tãc hom hem gâ cöa råi, 
Ham muèn l¨n t¨n xÌo x¸m n·o, 
§am mª hiu h¾t tr¸n ®åi måi. 
 

Lãc cãc ®iªu tμn gâ vã c©u, 
Thiu thiu vong phÕ b¹c ph¬ ®Çu. 
H− v« hín hë dßm «ng l·o 
KhËp khiÔng ®i vμo nÊm cá kh©u. 
 

Tr¶ thÞt x−¬ng vÒ ho¸ h÷u c¬, 
N¬i ®ªm ®ång vÞ víi im tê. 
Mèi x«ng sÇm uÊt gß u uÈn, 
Trïng ®¾p sum suª ®ôn h÷ng hê. 
 

Thêi gian ngÇm lËu nÊu c−êng toan, 
Bóa löa s−¬ng rªu giéi ®¸ tμn. 
Ký øc h¨m h¨m ®μo hÝ höng, 
Vong t×nh b¹c thÕch mμu thêi gian. 
 

Cã mét nhμ th¬ say uèng ¸nh 
Sao b«n, thæ huyÕt ch÷ trªn ®åi. 
Ngh×n sau cã mét rõng b−¬m b−ím 
VÒ vç dËp d×u ®åi cót c«i. 
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ÂM BẢN 

                     La chose est ce qu’elle cache. 
                   — Vật là cái nó giấu. 
 

M·n quang nhoμ xo¸ dung nhan, 
Trßng ®en tr¾ng gi·, mi lμn b¹c phau. 
Ph¼ng phiu t¾t bÆt ©m hao, 
§êi kh«i ng« chÕt ch×m vμo v« c¬. 
Phong phanh, l¹t lÏo, máng tê; 
Ph« phang giê chuèc h÷ng hê giê sau. 
Khuya nghe ®¸ t−îng n«n nao, 
Ngãn ®μn nhÊn lÖch cßn ®au m¸u bÇm. 
KhuyÕt tr¨ng míi biÕt tr¨ng r»m, 
Nguån non nÆng chöa th©m trÇm biÓn kh¬i. 
M«i xanh ca, ruét rèi bêi, 
Th−¬ng sinh cóc dôc mÑ vêi vîi im. 
M©n c«i ba næi b¶y ch×m, 
Vμng kia ch¸t chóa luyÖn kim gi¶ vμng. 
Bóng thïng thiÕc rçng oang oang, 
Th«ng giμ kh« Êm thÇm hμng lÖ ch©u. 
Sù nμy ®i hái thiªn th©u, 
Thiªn th©u cói bãng ngang ®Çu hái ta. 
Ta ra cÇu hái n−íc qua : 
Hång bªn bê në thÞt da ®Çu ®êi. 
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KHOẢNG CÁCH 
 
DÞch lÖ nμo cÊm cè ng−êi th©n 
§ång thuyÒn mμ c¸ch xa kh«n t¶. 
BiÖt ly néi tró ë ngay hån, 
KÎ l÷ thø th−êng xuyªn chung ch¹. 
 

Ta ®i l¹ lÉm gãt tha h−¬ng, 
ChiÕc bãng ®eo l−ng suèt dÆm tr−êng. 
Cã mét ®i xa nμo ch¼ng rím 
Ngì ngμng ®«i chót phiªu-l−u-vong ! 
 

Ngay tõ lóc b−íc tr−ît ra ta, 
§iÓm bÊt quy håi ®· v−ît qua. 
Kho¶ng c¸ch ngμn ngμn n¨m l·ng ®·ng 
Cßn ®i cÇu khÊt mét ng«i nhμ. 
 

Con tμu rêi bá bÕn tõ l©u, 
Nªn chuyÕn ra ®i l¹i lì tμu. 
Ta ë l¹i lÇn mß bÊt ®éng, 
VÏ ®å tr×nh ng−îc xø trong s©u. 
 

Bít kho¶ng c¸ch ly ta qu¸ ®çi, 
H©m h¬ hån buèt n¸m thiªn thu. 
Chμy khua mâ gâ vßm vong øc, 
Tho¸ng gîn l¨n t¨n v¸ng n−íc tï. 
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NHỊ TRÙNG 
 
Ng−êi khïng hay chÝnh ta ®iªn? 
VÕt nh¨n ®Çu ®· lÜnh phiÒn tiªu vong. 
TÊm g−¬ng nh− nÎo ®−êng vßng 
DÉn ta vÒ c¸i d»m trong thÞt ng−êi. 
Ta, ng−êi tån t¹i nh©n ®«i; 
Kh«ng ng−êi ta ch¼ng thμnh t«i vÑn toμn. 
Ng−êi lμ x¸c ®Þnh kh«ng gian 
C¸i ta phiªu bçng nh− lμn h−¬ng ®ªm. 
Ta, ng−êi h×nh chËp nhÊt nguyªn; 
Nh×n ng−êi ch¼ng thÓ ®øng bªn mμ nh×n. 
Ta n»m méng ë buång tim, 
M¸u lªn gâ cöa mang tin ng−êi vÒ. 
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MỘT NGƯỜI BẦU TRỜI 
CHIẾC LÁ VÀ DÒNG SÔNG 
                      L’homme, un creux toujours futur. 
                     — Người, một lỗ hổng luôn ở phía trước. 
 
Mét ng−êi soi bãng xÕ mïa xu©n, 
Nh×n l¸ tr«i s«ng luèng tÇn ngÇn. 
Hái ng−êi d−íi cã phong ba l¾m? 
ThÕ sù trªn nμy cßn v−íng ch©n. 
 

Th©n x¸c t«i da liÒn thÞt g¾n, 
H×nh bãng ng−êi t«i kiÕm triÒn miªn. 
SÏ mÊy trÇn ai ng−êi nhuèm ph¶i? 
H©n hoan pha lÊm mÊy −u phiÒn? 
 

Sãng vç ng−êi ®au qu»n chÝn khóc; 
Nöa h×nh dÞ ®iÓu, nöa h×nh tiªn; 
Chó bÐ giμ nua, «ng l·o s÷a; 
D−íi vÕt nh¨n nheo d¸ng trÎ hiÒn. 
 

Ph¶i thÕ ch¨ng tuy hai mμ mét? 
C¸i rμnh rμnh mét l¹i lμ hai? 
Hay ta lμ kh¸ch ®i chung vÐ 
LÉn bãng xen ch©n mét chuyÕn dμi? 
 

L¸ cuèn m©y tr«i s«ng lÊp l¸nh, 
Nh×n ng−êi sãng s¸nh t−ëng m×nh say. 
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Ng−êi l©n la lèi t«i th¬ thÈn, 
Lói hói ®ong ®o méng ®Êu ®Çy. 
 

§¸ tâm r¬i s©u dßng n−íc xo¸y, 
H×nh ng−êi Ìo uét vì lªnh ®ªnh, 
Lªnh ®ªnh ngh×n m¶nh trêi nh¨n vì, 
ChiÕc l¸ tr«i s«ng cuèn bËp bÒnh … 
 

Ngay vui thanh s¾c mau phai rông, 
Phót buån ñ l¹i m·i mμu tro. 
Th−êng t×nh phÐp to¸n chia lμ vËy, 
T«i muèn t×m t«i ®Ó chuyÖn trß. 
 

T«i bá dßng s«ng ®i cho¸ng v¸ng, 
MÊt ng−êi b¶n rËp ho¸ b¬ v¬, 
M¸u se loang lo·ng nh− v¬i nöa, 
Trêi h¾t hiu ph¬i chiÕc kÝnh mê. 
 

T«i ch¼ng lμ t«i khi mÊt bãng: 
L¸ bäc s−¬ng mï, l¸ sÏ r¬i. 
T«i h»ng muèn víi xa th©n thÓ, 
Soi bãng dßng s«ng kiÕm mét ng−êi. 
 

Gi¨ng bãng m×nh ®i ®o d¸ng bãng 
Mét ng−êi ngo¹i tró chöa hÒ th©n; 
Mét ng−êi sÏ Êm ran h¬i thë 
Cña chÝnh ng−êi ®ang b−íc tÇn ngÇn. 
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ĐÊM MÙI CỎ DAO 
                — Niệm tưởng Tô Đông Pha và Apollinaire 
 
§ªm mïi cá dao 
Thë nång trang s¸ch. 
Giã cuèn μo μo 
Mïa tÊt bËt. 
 

VÞnh ngoμi lèc 
Xo¸y ®ªm. 
§ªm, 
Giã gμo ®Ëp cöa 
Më cho t«i vμo! 
“Ouvrez-moi cette porte oï je frappe en pleurant.” (1) 

 
X−a quÕ hoa r¬i, 
Giê sÇu ®«ng rông. 
Nh×n lªn d¹t côm m©y tr«i 
Lao ®ao viÔn méng mét c«i cót tμu. 
Ngo¶nh vÒ ng¬ ng¸c ph¬i ®au 
Mét tr¨ng non −íp gÇy hao ng« ®ång. 
“KhuyÕt nguyÖt qu¶i s¬ ®ång.” (2) 
 

§· ®i lμ mÊt 
Hót vμo thiªn thu 
TrÇm u b»n bÆt 
Hoμng Khñng (3) ! 
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N¾ng qu¸i cån nam 
LÎ hång gËp c¸nh. 
Hû Hoan Hû Hoan (4) ! 
TuyÕt tuyÕt b¹t ngμn 
Sa m¹c b¾c. 
 

ThÕ sù nhiªu khª 
Ùn ïn ch−íng ngÊt. 
L÷ sù bén bÒ 
Gãt lõa mái. 
 

VÞnh ngoμi lèc 
Xo¸y ®ªm. 
§ªm, 
Giã gμo ®Ëp cöa 
Më cho t«i vμo! 
 

Mõng nμo b»ng gÆp cè tri, 
Nçi x−a: hiÖn t¹i chia th× ®· qua. 
Th¬ ng−êi phÕ phñ sÇu ra 
L¹i g©y sÇu phÕ phñ ta b©y giê. 
“Thi tïng phÕ phñ xuÊt 
XuÊt triÕp sÇu phÕ phñ.” (5) 
______________________________________________ 
(1) Thơ Apollinaire. 
(2) Thơ Tô Đông Pha. 
(3)-(4)  Địa danh trong thơ Tô Đông Pha. 
(5)  Thơ Tô Đông Pha. 
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ẢO ĐĂNG 
                  — Tặng NST vừa được ghép 
                      thuỷ tinh thể vào một mắt 
 
M¾t trßng quªn, trßng nhí; 
Rèi ren mí mμu mÌ. 
TØnh th× ng¹i, d¹i e. 
§μnh gμn gμn dë dë. 
 

Ch©n ®i ®Çu ®ông ®Êt, 
Sãng s¸nh ®Êt chªnh vªnh. 
L«i th«i vÊp chÒnh Ònh, 
§êi lÒnh bÒnh, chãng mÆt! 
 

§i ch¾c g× sÏ ®Õn 
Hμm hå bÕn thÕ ru! 
K× mμi m·i ©m u, 
GhÐp vμo ng−¬i ¶o méng. 
 

M¸u x−¬ng cã réng l−îng? 
TÕ bμo cã tõ t©m? 
Dung tha cho c¸i d»m: 
Giê cång kÒnh nghiÖp ch−íng. 
 

Hít hao hån xÝnh vÝnh, 
TËt nguyÒn khÐo nh− dao 
PhÉu ®Çu ra hai m¶nh : 
Ch©n th©n n¸u m¶nh nμo? 
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Kh¶ è vμ bi ca 
C¸ch xa nhau li tÊc. 
SÇu rªn thªm mét nÊc: 
HÒ lè bËt ®Çu ra. 
 

Däc mòi cao nghÊp nghÐ 
Muèn t¾p ®−êng tªn bay. 
Thanh m¾t ngang r−êi r−îi: 
Th¸nh gi¸ cÈn mÆt mμy. 
 

MÆt trêi g−¬ng bÉy Ðn 
C¸nh s¸p ch¶y long tong. 
M¾t lõa lßng ®Ó sèng, 
MÆt n¹ g¾n s©u trßng. 
 

M¾t quªn thÌm bíi nhí, 
M¾t nhí cÇn ch«n quªn. 
§−êng ra mï ngót trë, 
Uèng suèi nμo ®Ó quªn? 
 

M¾t ngh×n ®ªm më l¹i, 
V»ng vÆc n¾ng thñy tinh. 
Nhi nhiªn n»m ng−ìng mé 
Trêi ®Êt míi sËp s×nh. 
 

DÉu sao còng mét lÇn 
VÒ nh×n gÇn S¸ng ThÕ, 
L« nh« rõng thiªn thÓ 
§an veo quü ®¹o ngÇn. 
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ĐƯỜNG VÀO 
TRONG VEO 
 
TiÕng mu«ng ch× chiÕt ró, 

× xÌo ch−íng lam mª. 
BÝt bïng ¶i s¬n khª, 
C¸nh d¬i may soμn so¹t. 
 

M¸i gåi tre khóc kh¾c, 
Tªnh hªnh lèi m¬ vÒ 
Mét b×nh nguyªn cam hoe 
ChÝn mïa m−êi (1) phóc sØ. 
 

M−êi n¨m c¬m phong phØ, 
Khæ lùc tr−êng thao t©m (2). 
VÐn m«ng lung th× thÇm: 
Con ®−êng vμng reo më. 
 

Rùc rì uÊt kim h−¬ng, 
NhÞp m¸u hoμ ®iÖu x−¬ng, 
Linh minh ®åi n·o (3) x¸m 
Viªn tö ngäc phi th−êng. 
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Ma nghiÒn nh©n vi tÕ : 
S¸ng tu«n v¹n mü miÒu, 
NÒn hoa c−¬ng nhÊt thÓ (4) 
N©ng nh¶y móa phï ®iªu. 
 

§i vμo ®−êng ng¾n nhÊt, 
B¨ng b¨ng ¸nh b«n tinh. 
Mét l¸t ®iªn thÇn t×nh : 
¤ k×a! ph¶n vËt chÊt. 
R¬i n¬i kh«ng lμ ®Êt (5), 
NhÑ tÕch vμ v« can. 
Bu«ng qu¸n tÝnh trÇn gian, 
Th¸o ®å d»n lÞch sö. 
 

B»ng thuÇn khiÕt t¹o sinh 
Nh− §øc MÑ §ång Trinh. 
__________________________________________ 
(1) Mùa gặt tháng mười, mùa gặt chính. 
(2) Mười năm tù lao động khổ sai là một thao trường luyện 
tâm trí. 
(3) Khối chất xám ở đáy não, tạo thành một trạm cho các 
đường cảm giác. 
(4) Giữ vẻ thống nhất cho những nét khắc khác biệt của 
bức phù điêu. 
(5) Unground. 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 383 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CUỐI ĐƯỜNG GIÓ 
 
Chóm m«i huýt n¸o tang th−¬ng, 
X« lay bÊt ®éng hoang ®−êng ngñ quªn. 
Th¾p nhang ®èt nÕn cho ®Òn, 
Gâ dßn mét tiÕng chu«ng rÒn h− kh«ng. 
Bãc han, k× gØ, phμ nång; 
H¬ ®ªm ®Çu Êy au hång liªu hoang. 
Vμo rõng lËt ®¸ t×m hang, 
VÐn da tuÕ nguyÖt è vμng mμ coi. 
VÒ chïi thiªn cæ g−¬ng soi: 
Non qu©y v−în hó ®øt rêi d¹ khan. 
Níi thªm thªm n÷a v« vμn, 
Ngåi t©m tÜnh gi÷a ngót ngμn trïng v©y. 
§i qua nh− giã qua c©y, 
Gñi sÌ sÌ nÊm mé gÇy l−ng la. 
T«i vÒ tan t¸c trong ta, 
V−în sang eo ãc canh gμ cßn kªu. 
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ĐÁP LỜI 
BIỂN GỌI 
           —  Nhân nghe tin một thi sĩ thuyền nhân 
                tự tử hụt sau khi bị cộng sản bắt 
 
§i trong n¾ng ch¸y chiÒu thÞnh h¹, 
Nh×n bãng d¬i nhμo ®¶o léng quª, 
NÐm tâm duÒnh ch×m chim hót mÊt (1), 
H©y h©y c−êm th¶o göi h−¬ng vÒ. 
 

Tãc khÐt kh« rang lêi cuèc ná, 
H×nh hμi nμy bôi bóng cÇu ©u. 
Dßn lμm gç gâ oang th«n m¹c, 
Th¼m tíi cïng, thÊm thÊu thËt s©u. 
 

Lia lu«n c¸i ng· theo ®−êng l−în (2); 
ThuyÒn ngñ cån, biÓn giôc ngoμi xa. 
N¾ng ®èt tan phiªu chiÒu m¹t lý, 
TuÉn m×nh chuÈn nhËm bãng ®ªm qua. 
 

¡m ¾p ®Çy vμ nhÑ bçng h−¬ng, 
Giao thoa thuÇn khiÕt nh÷ng con ®−êng. 
Mun lªnh l¸ng ¸ng ®ªm rên biÓn, 
Phï phiÕm buåm nhoμ ãng ¸nh ®−¬ng. 
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Bõng lμm lùc s¸ng hån lÇn chãt, 
Dîn m¸u rßng lªn cuèn h¶i tr×nh. 
Khëi sù xong th× ®μ liÔu sù, 
Bät bÌo mét thÊm tho¾t ba sinh. 
 

¤ hìi! chim kªu sao hÖ luþ. 
Ai sau cöa ch¼ng më cho vμo. 
Linh phï buéc chÆt hÇu ch−a th¸o, 
Ph¶i trë vÒ ®êi hãt kiÖt ®au! 
 

Mai ra bê trô ®¬m cμnh sø, 
Gäi biÓn kia vμo ®Êt hái han. 
Ngän giã nåm khu©y sÇu truÊt quèc (3), 
ChÝnh quª dÊy tù nÎo v« vμn. 
 

Hãt s¸ng d¹t nguån, chãi lãi sao; 
Rùc mμu ph−îng löa, h−¬ng hoa cau. 
Nh− con chim chói nhμo gai nhän 
Chãt vãt h©n hoan tiÕng ngät ngμo. 

                      — Sài Gòn mùa hạn 1990 
___________________________________________ 
(1) Loại chim rất nhỏ, bay nhanh như mũi tên lửa. 
(2) Đường sóng lượn: đường lý tưởng. 
(3) Dépatrié. 
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XUÂN HÀNH 
 
Sao søt nøt r¬i xμo x¹c, 
Chuèi tμu so¹t v¹t x¸c x¬, 
Cót róc chuång ®ªm xao x¸c, 
§μn hé ai bu«ng thÉn thê. 
 

Nam ai nam ai nam ai ... 
TriÖu nμng chóa qu¸ quan ai. 
SÇu khuÊy ïn ïn ch−íng ngÊt 
Kho¸ng ng¸t kh«ng gian vÉn chËt. 
 

Lô khô nh¸i om sßm nh¸i, 
Kh« khan nÊc côc t¾c kÌ, 
Vu quy cãi r¶i lÒu che 
TÖ x¸ b¹t c¨ng mé d¹i (1). 
 

Tuæi thî m−êi ba h−u trÝ, 
Cμ phª b¾p, thuèc dám khÌ. 
Tóc t¾c ®Ëu s¬n tïng trÜ (2), 
KhØ réc treo lå « khØ (3) ! 
 

G¸i ch¹y ng−îc xu«i mãn Êy, 
M¾t hau h¸u s¾c dao cÇu, 
MiÖng muèng ®ay nhay ch¹y v¹y, 
B× phÊn m«i son lÈy bÈy. 
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Ch©n dÐp mñ, tay “c¶i t¹o”: 
M−êi n¨m thÌm bót nh− c¬m. 
VÉn ng©y ng« Êy th»ng Bêm 
M¬ n¾m ch÷ th¬m nång c¶o. 
 

Th¶m ho¹ dßm nÝu sau l−ng, 
Ma ¸m nμo xui ngo¶nh l¹i (4). 
V× tiÕng h¸t hay tiªu s¸i, 
B¹c thªm ngh×n sîi long ®ong. 
 

Hoa chî tÕt, xÑp tói tiÒn, 
KhÐo mua ®−îc c¶ v−ên tiªn. 
§øng nhÊn bμn c©n “søc khoÎ” (5) 
C¸i chÊt vμng m−êi ch¼ng nhÑ. 
 

Nöa ®ªm ®èt ph¸o ®uæi ma, 
Khãi nhang nghi ngót trõ tμ. 
Chóc non dai, giμ r¾n rái, 
Nh©n quÇn d©y rî gÇn xa. 

                                  — Sài Gòn Tết 1986 
___________________________________________ 
(1) Dân nghèo không hộ khẩu hay mất hộ khẩu phải căng 
bạt làm nhà ở trong các nghĩa địa của thành phố. 
(2) Ám chỉ giới trí thức lầu ngà. 
(3) Ám chỉ người cán bộ cộng sản quen lối sống rừng rú. 
(4) Huyền thoại Orpheus. 
(5) Tên bàn cân để trên vỉa hè đường Lê Lợi, mỗi lần cân 
trả 10 đồng. 
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TA VỀ KHÔNG TẮM AO TA 
hay 
CẤU TRÚC SÁU TÁM  
MỘT CỘI BUỒN 
 
Buån nßi bña l−íi gi¨ng t¬ 
Lªnh chªnh nhÖn n−íc con vê léi ao. 
 

Sßng ®êi ch½n lÎ thÕ nμo? 
– Th−a con sè hÈm gieo vμo cöa t«i. 
 

Nhau con óa d¹ mÑ råi! 
Ch«n lÇm m¶nh ®Êt må c«i nh©n t×nh. 
 

Tμ quyÒn phï thñy ©m binh,  
Nhμ cß nhμ v¹c lôc b×nh tr«i s«ng. 
 

Tiªn thiªn thï o¸n chÊt chång, 
Sèng cïm kinh cô, chÕt cßng t©n toan. 
 

PhÉn tån mét c¸i bóng t¨n 
Ao tï diÕc (1) quÉy vÕt nh¨n mÆt ng−êi. 
 

C¸i l× cña tÜnh trªu ng−¬i, 
C¸i u cña tÞch mèc ®êi hÐo hon. 
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M−êi ®i chÝn mÊt mét cßn, 
M¸u trμo cöa tö cê son ®Éy ®ïa. 
 

Quª cha tr¸i ®¾ng ®−îc mïa, 
Qu¶ lõa thu Êy cßn chua ®Õn giê. 
 

Vung tay ®ßi xo¸ v¸n cê, 
VÉn lê ®ê kiÕp con vê léi ao. 
 

C¸i buån huyÒn sö xanh xao 
Ủ mÇm trong m¸u, ngÊm vμo cung th−¬ng (2) 
 

Ao tanh n−íc ®äng ch¸n ch−êng 
Ngñ liÒn thiªn kû ch−a bõng c¬n mª. 
 

M−êi ®i may cã mét vÒ, 
§−êng mßn con v¸c n·o nÒ trªn l−ng. 
 

Ba ®êi ®êi vÉn tèi b−ng! 
MÑ ¬i kiÕp tíi MÑ ®õng sinh con. 
___________________________________________ 
(1)  Cá nước ngọt, sống chủ yếu ở ao hồ, ít ở sông. 
(2)  Hai âm trong hệ ngũ âm : cung, thương, chủy, giốc, 
vũ; gọi chung là âm nhạc nghiêng về vãn than. 
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TIỀN ĐỒN 
 
VÒ n¬i mï phñ m¸i ®Çu 
Mét vung trêi nÆng, l¸ nhμu nhît m−a. 
 

MiÕu th−¬ng tÝch më ®¹n thõa, 
X¸c t¨ng quú gØ, th©y dõa ngöa hoang. 
 

RÐt c−a xÎ x¸m ®«i ®»ng : 
Nöa dμn s«ng qu¹nh, nöa gi¨ng b·i buån. 
 

ChiÒu vÒ l¹i lÎ lòy ®ån 
M×nh tr¬n ®øng tuét, nãc hån n»m −¬n. 
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NHỮNG DẤU CHÂN NGANG 
TRÊN MỘT TRIỀN TỬ NGOẠI 
 
DÉm ch©n lªn ®åi óa, 
Giã h¾c mïi cá «i. 
Thu l¨n l¸ båi håi, 
Lª trêi vÇn s¸t ®Êt. 
 

Khu©n m©y ®i lËt ®Ët; 
Trïm ngμy ¸o mμu tro; 
Rong con n−íc ®i dß 
Mét mÆt trêi béi b¹c. 
 

HÌ sang th¨m c« b¸c, 
Thu vÒ th¾p h−¬ng nhang. 
Hμnh trang giê qu¸ t¶i, 
Ủ ª nÉu mïa mμng. 
 

§¸ ®©m cao, v¸ch dùng; 
Ngo»n ngoÌo v¾t chon von, 
Quanh co l−în lèi mßn, 
Gãt ng−êi trÌo nói n¶n. 
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Nghe ®inh ®ªm ®ãng v¸n, 
RÒn rÒn ®Ïo hót heo 
TiÕng chim ®Ìo l¹nh lÏo, 
Giã ng¾t rông l¸ vÌo. 
 

GhÐt yªu råi còng v·n, 
Khãc c−êi råi còng tan. 
Ngñ trÇn mét vèc than 
Vμo l·ng quªn phiªu t¸n. 
 

N¬i trêi cïng ®Êt tËn 
Gâ kiÕn nÖn thao thao, 
Sao vung v·i d¨m bμo, 
B¹t b¹t ngμn ¶o uÊt. 
 

Hái mï, mï nãi khuÊt. 
Hái méc, méc chØ than. 
Hái rªu, rªu nhê mèc. 
DÕ kªu tÝt tËn ngμn. 
 

NgÉu t×nh mét høng n¾ng 
Rôt rÌ chÕt Ðo le. 
S«ng quay ®Üa thu rÌ 
C©u sÒ dμi bÊt to¹i. 
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CHUYẾN CHÓT 
 
H·y ®i chu tÊt ®−êng nμy, 
Cμn kh«n mét tói chöa ®Çy −íc mong. 
Tö sinh chia c¾t ®«i dßng; 
Ch¸t, chua, bïi, ngät ch−a ®ong ®ñ hån. 
Nöa n»m nhiÔm bãng hoμng h«n, 
Nöa ph¬i huyªn n¸o ngãng nguån s−¬ng mai. 
H·y ch¬i ch¬i trän canh bμi, 
Bóng cho trßn tÝt con quay cuèi ®êi. 
Göi lßng kÕt −íc ®«i n¬i : 
C−íi xin son trÎ, tiÕc ng−êi nghÜa trang. 
T«i ®i mua n¾ng huy hoμng 
VÒ nung thμnh ngäc, thμnh vμng cho tim. 
Löa ®êi luyÖn thÐp rÌn kim, 
ThÐp giμ biÕt ch¶y khi ch×m mÕn th−¬ng. 
H·y ®i nao nøc dÆm ®−êng 
Tr−íc khi vÒ nghØ chiÕc gi−êng ©m u. 
Nong trÝ thøc, níi tiÕp thu; 
Ch¾t men rót cèt ®¸p bï c«ng sinh. 
Chóng ta gièng vËt tμi t×nh 
BiÕt n©ng kÝch th−íc ®êi m×nh lªn cao. 
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GhÐp tim, chia xÎ tÕ bμo, 
H©n hoan ®ãng gãp m¸u ®μo c−u mang. 
T«i xin ký th¸c ng©n hμng 
Gian tru©n cßn l¹i chót vμng ch©u th©n. 
S¸ch ®êi dÇy nghÜa nh©n lu©n, 
V¨n hay ý ®Ñp ®¸nh vÇn d¹y t«i. 
Qu¸n vui chÐn ®øng chÐn ngåi, 
Xø buån lßng còng båi håi l©n la. 
DÉu lμ ®iÖp khóc th−êng ca, 
Tö sinh vÉn mét parabon ®êi, 
Sao t«i vÉn m¾t s¸ng ngêi 
Khi nghe rén tiÕng nh¹c mêi hån lªn. 
Lªn lªn r¸p nèi phi thuyÒn, 
GhÐp chung trÝ tuÖ, nèi liÒn c¶m th«ng. 
H·y ®i bèn biÓn tang bång, 
KÕt cho bÒn mèi t−¬ng ®ång n¨m ch©u. 
Nghe ch©u Mü, ngãng ch©u ¢u 
D−ìng nu«i nh©n b¶n, ®ì ®Çu hμnh tinh. 
H·y ®i ®an nèi t©m t×nh, 
DÊn th©n vμo chuyÕn viÔn chinh mμu hång. 
Kh¼ng khiu mét nh¸nh x−¬ng rång 
Gi÷a sa m¹c c¸t vÉn nång nhùa say. 
H·y ®i son s¾t phËn nμy, 

Êp «m nång nhiÖt tíi ngμy l¹nh quªn. 
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LÁC ĐÁC 
NHỮNG GIỌT SƯƠNG ĐÊM 
                       — Kỷ niệm ngày trở lại Sài Gòn 
                           sau mười năm tù biệt xứ. 
 
— 01 
Míi ®©y th«i rùc n¾ng vμng, 
Nay s−¬ng u ¸m tr¨m ®−êng ®×u hiu. 
M©y ch−a tá tËn r¸ng ®iÒu, 
Gãt ®en tho¨n tho¾t dËp d×u b−íc qua. 
Míi trong mét tho¸ng chiÒu mμ 
Hçn mang tr¨m bãng b¨ng qua th×nh l×nh. 
 

Tay ®om ®ãm th¾p l©n tinh 
Móa trong u tÞch thÕ t×nh vÇn xoay. 
Long ®ong nμo chØ cã ng−êi, 
§¸ v« tri còng khãc c−êi bÓ d©u. 
Lç ®en dÊu hái b¹c ®Çu 
V× ch−a vÏ ®−îc s¾c mμu thiªn thu. 
 

— 02 
Ch©n ®i cßn v−íng hËn thï, 
Th¸nh cÇm th¸nh gi¸ ®Ëp nhõ Sa T¨ng. 
Kinh Vª §a l−íi nhÖn gi¨ng, 
§−êng lªn thiÒn thÊt l¸t b»ng x−¬ng kh«. 
Cöa trêi hÑp khã lät v«, 
V¸c ®ao th−¬ng nhËp trËn ®å chÐm ®©m. 
 

Trung hoμ tö (1) næ tõ t©m, 
§· nghe long m¹ch vì ngÇm ®−êng t©y. 
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B¸nh xe b¾c vùc cuång quay, 
§a ®Çu mét bÖ phãng bμy ho¹i sinh. 
 

Bμi Ta Bμ ®è chøng minh 
B»ng khoa thuËt ng÷, ph−¬ng tr×nh x¶o ng«ng. 
Ta vÒ t×m L·o ph−¬ng ®«ng, 
Hái xem hån Ấn phiªu bång ra sao.   
D−êng lμ ®· tho¸ng chiªm bao 
H»ng thu ng¨n ng¾t vμng au lèi vÒ. 
 

Mai d−êng v¹n diÖn ph©n ly, 
Ngh×n ph−¬ng tan t¸c, triÖu bÒ triÖt tiªu. 
Ph«i hån trãt n¸m ®×u hiu 
Tõ khi kÕt hét hång ®iÒu di c¨n. 
Ta vÒ tÇm ng÷ truy v¨n, 
Th¾p nhang trÇm nghiÖm lêi r¨n S¸ch Vμng. 
 

— 03 
§· ®i x«ng x¸o däc ngang, 
§· vÒ béc tuÖch huªnh hoang trËn c−êi, 
§· gh× bÊu bãng hôt h¬i, 
§· phung phÝ n·o trß ch¬i siªu h×nh. 
 

Hå ®å c¸i ®Ñp gi−¬ng nghªnh, 
Sau ®ªm b·o ch¶y lÒnh bÒnh xÊu xa. 
Mμu mÌ giÊu giÕm må ma, 
M−ín tay quyÒn lùc c¸i tμ chuèt dao. 
 

Cø c©n hÕt n−íc hå ao, 
Kh«ng b»ng mét giät m¸u ®μo nu«i tim. 
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Cuèi t©y con ã hång ch×m, 
BiÓn l« x« vã ngùa t×m vÒ ®«ng. 
Mét th× thÇm giã m«ng lung 
H¬n ngh×n lý luËn kÌn ®ång chãi tai. 
 

— 04 
BiÓn siªng n¨ng hái hé ng−êi, 
Trêi cao siªu khã cã lêi håi ©m. 
Rõng cÇn cï, l¸ l−u t©m; 
Nói ®a ®oan ®øng th«ng tÇm phï du. 
M©y che s−¬ng lÊp khe mï, 
DÕ ca bï khó ngôc tï muéi mª. 
 

Nhê sao Gi¸c (2) nh¾n sao Khuª, 
Hái sao T©m lèi ng−îc vÒ Dùc, Ng−u. 
Ng−îc vÒ tÝt tËn hoang liªu, 
Lì h− v« cã th× liÒu h− v«. 
§−îc th× hèt hÕt thiªn thu, 
Thua lμm con trèt xo¸y vï trÇn ai. 
 

§ªm lang thang g· méng ngμy 
NÝu ®u«i ¸nh s¸ng ®u bay thiªn hμ. 
GiËt m×nh tØnh giÊc sao sa, 
Chã say giã sña lμ ®μ l¸ bay. 
 

— 05 
Móa c«n vên kiÕm quen tay, 
Rót trong miÖng cãc con bμi o¸i o¨m. 



398 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 

 

 
§−îc, cÇm tÊc r−ìi tiÕng t¨m; 
Thua, ph¬i ch¸y tói tr¨m n¨m ngh×n vμng. 
 

Cã ngμy tï ngã kiÕn ®ang 
C«ng kªnh x¸c dÕ giun mang vÒ rõng. 
Cã ®ªm nghe ho½ng ngËp ngõng, 
Trë th©n nh×n vùc trõng trõng m¾t tr«ng. 
 

§Çu bªn t©y, tim bªn ®«ng; 
Ch©n ®i d©y Chóa, tay bång Nh− Lai. 
Bμ Quan ¢m hèi bi ai,  
Gç trong c©u rót kªu nμi khæ ®au. 
§ªm thª thiÕt tiÕng cßi tμu, 
HiÖn sinh hËm hùc, Khæng Kh©u hÇm hÌ. 
B¸t ©m nμo còng ghÐ nghe, 
Rau chay – thÞt mÆn, héi hÌ – tãc tang. 
ThÊp – cao, s¸ng – tèi, qu¬ quμng; 
§Þa ti nÐm ®¸, ®Þa ®μng quÊt roi. 
Tù do : mÆt n¹ t«i ®ßi, 
Con tμu cø r¸o riÕt cßi gäi ai. 
Loay hoay cæ lôc truy hoμi, 
§¾n ®o ng¹n ng÷, luËn bμi c«ng danh. 

 
— 06 
Th−a n¬i Êy dôc tung hoμnh, 
Lo¹n ly chÝn trËn, thanh b×nh mét c¬n. 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 399 

 
 

GhÐt ghen cÊy nÊm c¨m hên, 
Hên c¨m cÊy nÊm c¨m hên lín lªn. 
Hên c¨m ch¸y B¾c Ai Len, 
UÊt −u Bª Rót, tËt nguyÒn ViÖt Nam. 
 

VÕt th−¬ng r¾n c¾n ngh×n n¨m 
S¾t nung cßn ®á dÊu x¨m sä ®Çu. 
Buån vμng, nhôc è ®en, n©u; 
Sãng duy vËt ®¸nh ch©n cÇu tr¾ng lay. 
 

Thua cay có th¸u con bμi, 
Hå l× biÖn chøng mét ngμy tiªu toi. 
S¶ng mª c¬n sèt gièng nßi, 
Non nghiªng n−íc lËt tiÕng cßi tμu la. 
 

— 07 
§ªm ngh×n t×nh tù manh nha, 
§ªm vai chèng ®ì ng«i nhμ hån nghiªng. 
 

Sao xa x«i còng l¸ng giÒng, 
§ªm sang thñ thØ sãng miÒn trïng d−¬ng. 
 

§ªm ch−êm −íp l¸ thoa s−¬ng, 
Thay b¨ng tÕ ®é vÕt th−¬ng ch−a lμnh. 
 

§ªm bμng b¹c −íc m¬ xanh 
Ra l«ng ch¾p c¸nh m« h×nh b×nh ca. 
 

§ªm mu«n gian mét m¸i nhμ, 

½m bång ®¬n ®éc, ®Î ra thiªn tμi. 
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§ªm bÇu trêi chöa ban mai, 
§é s©u con sãng, chiÒu dμi dßng s«ng. 
 

§ªm mμi thÝnh lùc tinh th«ng 
Nghe l¨n siªu lý chiÕc vßng cμn kh«n. 
 

Ngμy ®i c¨ng kÐo sinh tån, 
§ªm vÒ nghØ vâng linh hån thêi gian. 
 

Ngμy chμng, ®ôc, chuèt, pha nan; 
§ªm gi¨ng h÷u h¹n ®o ®an ph¶n ®Ò. 
 

— 08 
Nhê sao Kh¸ng nh¾n sao Khuª 
Hái thiªn c¬ lèi ng−îc vÒ sao Tiªu. 
Ng−îc vÒ tÝt tËn phiªu diªu, 
Lì h− v« cã th× liÒu h− v«. 
§−îc th× hèt hÕt thiªn thu, 
Thua lμm m©y vÊn rèi bï ®Çu non. 
 

L¸ chμo ngμy, l¸ nân thon; 
Ngμy xanh l¬ n−íc da non chμo ®êi. 
S−¬ng trong ch©u no·n cña trêi, 
§ªm ®i ngo¶nh l¹i, dËy lêi kim kª. 

                                       — Sài Gòn 1985 
______________________________________ 
(1) Neutron. 
(2) Những tên sao trong bài đểu lấy từ tập Thiên Vấn  
của Khuất Nguyên. 
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NHÖÕNG  DAÁU CHAÂN NGANG 
TREÂN MOÄT TRIEÀN AÙI DAÁU 

__________________________________________ 
 

 
 
 
 
AD LIBITUM 
                            — Tặng Nguyễn Thanh Nhã 
 
N−íc d©ng lín, nói v−¬n cao phï phÐp, 
Mçi nhÞp vμo mét vô ghÐp ra hoa. 
Tuæi ng©n lªn vi vót tiÕng tre ngμ, 
Tãc tiªu muèi nh−ng hån xanh l¸ m¹. 
 

§êi ngÊm ngãn tim sao rÇn ngøa l¹! 
Bóng mét d©y dao ®éng c¶ ®μn trêi. 
K×a tr¨ng ®ang v»ng vÆc khÝ ch¬i v¬i, 
Khi mai sím còng thμnh s−¬ng n¹m ngäc. 
 

Giã ®¾m ®uèi cho cá say tõng ®ät, 
L¸ d¹t dμo høng hÕt ®ît m−a mª. 
Råi ®ªm khuya chiÕc ®òa phÐp mang vÒ 
Trªn m©m b¹c vÞ ®êi ngon nh−  yÕn. 
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Vμo t×nh ¸i nh− b−íc vμo cung ®iÖn, 
Tuæi bèn m−¬i (1) ®éi v−¬ng miÖn ë hån. 
Con thiªn nga trong tÝm ng¸t hoμng h«n 
VÉn ®iÖu nghÖ h×nh th¬ vμ d¸ng nh¹c. 
 

VÉn m¸t m¸i b¬i bu«ng luång hå b¹c, 
Lèi xu«i chÌo còng mÒm v¹t xiªm y. 
Tuæi bèn m−¬i «i! chuyÕn n÷a dËy th×: 
Mét ad libitum nhuÇn nh· c¶m. 
___________________________________________ 

(1)  Cũng là tuổi n mươi. 
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MỘT ĐỊA LÝ 
CHO TÌNH YÊU 
 
Më cöa ®ãn em vμo 
Xem s«ng nói hån anh 
Mμu xanh kh«ng n¨m th¸ng, 
H−¬ng lan, rõng cÈm lai. 
 

Anh trång c©y thao lao 
Ph−¬ng phi tÇm m−a n¾ng. 
Vμo em xem th¹ch ®éng 
T×nh yªu ®éi mò hång. 
 

Vμo em gieo th−¬ng ®iÖu 
NhÞp quúnh dËy ®ªm tr¨ng. 
Em nh− d©y ®μn lôc 
R−ng r−ng Tú Bμ Hμnh. 
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Anh dÉn Ðn vÒ kh¬i 
Cho t×nh em ho¸ biÓn, 
Ngãn tay em v©y søa, 
Ngùc m«i em c¸ hång. 
 

Tãc em nu«i h−íng giã, 
M¾t em −¬m ®−êng m©y. 
Anh níi gi÷a t©m gian 
Cho t×nh ta lång léng. 
 

Nh− thuë míi linh phong, 
Trong trêi anh ng©y ngÊt 
Em lao nh− chim héc, 
Em tuyÖt nh− m©y hång. 
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DZOAN CA  
hay 
MẮT HÁT 
 
Ngäc ®èm thuèc hång råi cÈm th¹ch m¾t xanh, 
ChiÒu l·ng dô b»ng nh÷ng ©m giai mμu s¾c. 
 

Hoa ng¸t tÝm phÊt trªn c©y r−êm l¸ lôc, 
Trêi máng m¹ nh÷ng ¸ng m©y v©n s¬n mμi, 
Ngäc ®èm thuèc hång råi kh¶i dô m¾t ng©y. 
 

Lμ vån v· buåm loan chao con s«ng l¹ng, 
Ch¶y nÕn sao mõng, bõng th¾p kÝnh v¹n hoan, 
Ngäc ®èm thuèc tμn th× hiÓn ®¹t m¾t Dzoan. 
 

Mét phông vô cã ngh×n chiªn hy tÕ, 
Tãc kim hoμn nhiÖm hiÖp chiÒu thuû ng©n. 
 

Khi bÒ thÕ bung s−¬ng lång nhò b¹c, 
Anh bång léng lÉy th©n em phi trong ®ªm xμ cõ. 
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CHỦ NHẬT NIỀM TIN 
MÀU HUỆ TRẮNG 
 
HuÖ tr¾ng trinh nguyªn sau mét ®ªm, 
HuÖ trong th− c¸c, huÖ ngoμi thÒm. 
Sím nay chñ nhËt th¬m th−¬ng qu¸ 
V× cã Sμi Gßn trong d¸ng em. 
 

Chñ nhËt niÒm tin mμu huÖ tr¾ng, 
HiÒn tõ so¹t ¸o nh− lêi kinh, 
Em ®i lÔ nhÊt, trêi trªn ngâ 
RÈy tãc ®en mÒm ¸nh sao xanh. 
 

Kh«ng cÇn chu«ng reo mμ rung tim, 
Th¸nh gi¸ em ®eo ®¸y m¾t nh×n. 
Chñ nhËt c©y me quú s¸m hèi, 
ThÇm th× ch¾p l¸ ph−îng a men. 
 

Nh×n em ®i vμo n¾ng ki t« 
L¹i nhí ®−êng x−a Th¸nh Phao Lå. 
§ät nân ch−a tªn chê röa téi, 
S−¬ng trong nh− n−íc m¾t t«ng ®å. 
 

HuÖ tr¾ng trinh nguyªn sau mét ®ªm, 
HuÖ trong t©m ý, huÖ ngoμi thÒm. 
S¸ng nay chñ nhËt th¬m thiªng qu¸ 
V× cã Nhμ Thê trong m¾t em. 

                                   — Kỳ Đồng Phố 1985 
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THIÊN ĐÀNG CẦN LẠI 
HAI NGƯỜI YÊU 
 
Mêi em du l·m bªn kia anh 
Chê ®ãn tiªn tr¨m thø tèt lμnh : 
Hμo hiÖp ®−¬ng nhiªn, hiÒn phó s½n; 
Mäi bÒ hμo s¶ng, réng vμ thanh. 
 

NÐt phÊt phau bay lªn xuÊt c¸ch, 
XuÊt thÇn hμo phãng ngÊt thiªn kh«ng. 
Ở xa l¬ l¾m, s©u cïng l¾m 
Anh th¾m thiÕt chê em hiÓn th«ng. 
 

Ra ngoμi trêi hèt bôi b«n tinh, 
NhÆt nhuþ ®ªm sa lÉm liÖt cμnh. 
Anh ghÐp h×nh lªn tõ l·ng ¶nh: 
Em ngêi ngîi diÖu øng thÇn anh. 
 

Hån bçng bõng qua c¬n bøc x¸c, 
Thiªn ®μng cÇn l¹i hai ng−êi yªu. 
Anh thÇm th× b¾c cÇu trêi léng, 
LÇn h¹t liªn ch©u, niÖm tÝn ®iÒu. 
 

Kh«n l−êng lμ biÕc bÕn mêi em, 
M−¬n m−ít thiªn l−¬ng chöa lÊm thÌm. 
NhËp ®Þnh th¬ anh th× s¸ng l¸ng : 
§Ìn thÇn cã thËt, th¾p lªn xem. 
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GIAO KHÚC 
 

Cßn g× sau phót yªu nhau, 
Tr¨m n¨m d©y nghÜa quÊn vμo ®êi ®«i. 
Trao ®i da diÕt båi håi, 
§ãn vÒ mét ý nghÜa ®êi réng h¬n. 
NghÜa nu«i t×nh m·i xanh rên, 
T×nh s©u nghÜa nÆng, tÇm hån thªm cao. 
Th−êng lμ t×nh tr−íc nghÜa sau, 
Lêi t×nh në muén còng ngμo ng¹t m«i. 
Tr¸i chia, vÞ chØ mét th«i; 
T×nh san nghÜa sÎ nh©n ®«i tr¸i ®μo. 
T×nh nång nghÜa mÆn hoan trμo, 
Yªu nhau thÈm thÊu hån vμo víi nhau. 
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ĐAN THI 
VỀ MỘT NGÃ SÁU VÀ LỨA ĐÔI 
 

Trêi chiÒu vÒ nhá h¹t, 
Ngãi trïng ngãi ®an nhau 
Nh©n lªn thμnh ng· s¸u. 
 

Qu¸n trong to¶ ®Ìn mê, 
T×nh nh©n tay gÆp gì, 
§an lÊp ngμy b¬ v¬. 
 

Gãc riªng t«i ®an nèi, 
CÊu tø mét bμi th¬. 
T×nh nh©n ®«i kim nhá 
§an nhau b»ng m¾t ng¬. 
 

Th¬ ®an ®êi ý nhÞ, 
VÊn vÝu chØ hiÖn sinh. 
Mét n¾ng qu¸i v« t×nh 
VÐn lªn trêi hå thñy. 
 

ChuyÖn cò ®· ngh×n n¨m, 
Ch¼ng cÇn g× tiÕng nãi, 
ChØ l¨n t¨n thÇm gäi 
R−îu Êm nång th©m t©m. 
 

Ra, ®Çu trÇn lòi thòi, 
Nh©n ¸i b−íc vμo ®ªm, 
M−a ªm ®Òm trë bôi … 



410 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ĐÊM NGHE NƯỚC 
NGẬM BỜ 
 
Trêi muén vÒ nhá h¹t, 
M©y d¹t vμo m©y, m−a. 
§ªm lÇm rÇm kh¸i qu¸t. 
 

NÕn trong rá th× thμo, 
KÒ m«i s¨n ngê ngî, 
Muèi nång lêi h− hao. 
 

Luån tay khªu quªn nhí 
Vät vμng tãc ©u lo. 
TruyÒn trïng tu h¬i thë : 
X−a nh− cã cïng ®ß. 
 

TruyÒn che nhau ngai ng¸i 
D−íi m¸i ®ß chuåi m¬. 
D−êng x−a s«ng m−a tr¶i, 
§ªm nghe n−íc ngËm bê … 
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TIẾNG TÀU 
HẠ NON 
 
Mét chê c«i cót s©n ga, 
Hai mong ®au ®¸u t×nh ta tang sÇu. 
§îi ®μ go¸ chÝn thiªn th©u, 
Ta nghe ®ªm Êy tiÕng tμu h¹ non. 
NÎo hån hång d¹i chon von, 
Nai hung l¸ víi gÊc son gi¨ng liÒm. 
Ng−êi d−êng tho¸ng mÑ nhiÒu em, 
Hao hao pha liÔu bu«ng rÌm cæ thi. 
Ng−êi vÒ trong lóc tμu ®i, 
Rít nhanh mét nÐt t−êng vi hoang ®−êng. 
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TIẾNG ĐÀN 
SAU SỚM VĨNH LY 
 
Ở trong sít xÎ canh ®Çu 
Chua len lÐn mét giät sÇu quúnh b«i. 
R−îu ®Çu sím Êy ®au m«i, 
T«i vÒ t«i l¹i lμ t«i vÉn tõng. 
D©y kiªn bóng m¸u bõng bõng, 
Ngãn ®μn nhÊn lÖch bÇm s−ng ®Õn giê. 
Cßn g× sau cuèi vang t¬ : 
Im x©m buèt thÊm khï khê ®μn si. 
BiÕt ®Çu sím Êy vÜnh ly, 
MÊt d−êng v¹n thuë cßn ®i t×m hoμi. 
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CHIỀU BIỆT LY  
hay 
BÀI THƠ LÀM CHẬM 
BA MƯƠI BỐN NĂM 
                                           — TÆng S.S. 
 

Nh×n nhau qua tíi v« h×nh 
Cho sau xa c¸ch cßn t×nh nuèi nhau. 
Ng−êi ®i ng−êi ë lßng ®au, 
SÇu nh− sÇu sîi tãc sÇu l×a da. 
M¾t chiÒu hun hót s©n ga, 
Cßn cÇm tay ®· mÊt vμ nhí nhung. 
Nh×n nhau thÊu ®¸y Kú Cïng 
Cho sau cßn ngÊn thuû chung th× thÇm. 
Tμu l¨n l¨n b¸nh Çm Çm, 
Ng−êi vÒ cói m¸i chïa TrÇm nh×n ao. 
Cã quªn quªn löa ®ªm ®Çu, 
Sao ®μnh xao sãt chiÒu mμu biÖt ly. 
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NÚI NHỚ 
 

ChiÒu ®Çu s«ng ngãng cuèi s«ng 
Quª ai mét rÎo lau bång lÎ loi. 
N−íc nguån cuèn l¸ nguån tr«i, 
Thõng c«i cót buéc thuyÒn c«i cót bê. 
B¬ v¬ nμy nÝu b¬ v¬ 
Kia m©y nói vÊn m©y chê nÎo m©y. 
Nhí kh«n ngu«i víi dÆm dμi, 
Ngo¶nh vÒ lòng nhí nhí ®Çy nhí th−¬ng. 
Tr−íc sau c¸ch mét miªn tr−êng 
Cßn chong ®Ìn nhá löa gi−êng nhí nhung. 
Nhí vêi mét tho¸ng ch©n dung, 
Bao giê hÕt ®−îc V« Cïng th× th«i. 
ThuyÒn soi n−íc còng båi håi, 
Nói kiªn t©m vÊn m©y ngåi ®Ó tang. 
Chim tha thÕ kû bén bμng, 
ChiÒu vÒ trä nghØ nãc hoμng h«n cao. 
Lung linh sãng bãng thuë nμo, 
DËp d×u n−íc tá t−êng sao ®Ëm ®μ. 
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I LOVE YOU  
DIANE (1)  
 
M−êi t¸m n¨m ¨n rõng ë nói, 
Ch¸n ng−êi vÒ Èn víi ®−êi −¬i. 
Bång con bÕ ch¸u ®μn T«n Ngé, 
Tay lÝu tÝu tay, b½ng biÖt lêi (2). 
 

Diane Fossey Diane, 
Do bμ khØ ho¸ thμnh nh©n, 
Nh©n danh l¹i ho¸ nh©n gi¶: 
Nh©n gi¶, gi¶ nh©n, ai d÷ d»n? 
 

Chóng (3) giÕt bμ b»ng tÈm thuèc 
Mòi tªn ®éc thèi tham lam. 
Gi÷a c¬n suyÔn (4) th¾t chÆt hμm, 
Chóng bÉy bμ nh− sËp khØ. 
_________________________________________ 
(1)  Tên một nhà sinh thái học người Mỹ bị bọn buôn đười 
ươi sát hại vì bà đứng ra bảo vệ đám đười ươi Phi Châu 
đang bị diệt chủng. 
(2)  Quên tiếng nói của loài người. 
(3)  Bọn buôn xác đười ươi. 
(4)  Bà bị bệnh suyễn nặng vì ở rừng nhiệt đới ẩm ướt. 
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Bμ ng· ngùc h« “CÊm b¾n!” 
B¹n ta nh÷ng qu¶ tim vμng. 
Con chê ch¸u ngãng hoang mang 
Ph¸t sóng thi ©n diÖt chñng. 
 

N»m xÎ giã chia s−¬ng víi 
MÑ bμ thiªn cæ rõng s©u, 
Gèi bªn chó Berthe Lμu Bμu (5). 
Nói th¾m dÇn hao ®Õn träc chám. 
 

Ng−êi ta ®Ïo t−îng danh nh©n. 
Cã ai t¹c t−îng bμ ®Çn, 
Ngí ngÈn, gå ghÒ, vÊp v¸p! 
T«i yªu bμ l¾m, Diane. 
 

I miss you so much Diane 
My dearest so sweet in heart, 
So great in mind, 
And whose soul's fresh and serene. 
I miss you the purest nymph of my dream. 

                        — Sài Gòn 1987 
________________________________________ 
(5) Oncle Berthe Le Grincheux, một con đười ươi già bị 
bọn săn thú bắn chết. 
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GOÁ PHÒNG 
 
C¶ mét võng tμ hçn ®én ªm, 
N¾ng vμng tõng chuyÕn lón lÇn thªm. 
§ªm lªn cßn öng vêi l−u luyÕn, 
Lay løt, bïi ngïi chiÒu tãc ®en. 
 

Muén phiÒn nÝu n¾ng chiÒu trong m¾t 
Gîn ¸nh thu hå kû niÖm lam. 
Th−¬ng tÝch hån råi hån r¸o m¸u, 
Thêi gian l−u chiÓu dÊu x¨m chμm. 
 

Löa dÜ v·ng trong chiÒu go¸ bôa, 
Thay nhang, nèi nÕn, tiÕp hoa ®Ìn. 
ThÕ gian nμng vì g−¬ng t− m·, 
Nøt tiÕng ri chßi ®ªm nhiÔu ®en. 
 

Hång rÌm r¹n nhãi nh¸t dao Mai, 
VÕt c¾n ©n t×nh bÇm lÞm vai. 
S−¬ng nân phau nh− oa tiÕng khãc, 
MÆt trêi vÉn sÏ ... §Ìn cï quay. 
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LỬA CHIỀU ĐÔNG 
hay   
CHÚC THƯ GỬI NGƯỜI VỢ TRẺ 
CỦA MỘT TỬ TÙ 
 
Hån hÊp hèi chËp chên vên löa Êm, 
Anh cÇn m«i thÇm nh¾c ®Ó håi sinh. 
NiÖm ®i nμo, go¸ phô, trän bμi kinh, 
SÇu l¾ng xuèng trong tõng lêi th−ít m−ît. 
 

Tõ må l¹nh hån bõng lªn chãt vãt, 
Tung chu«ng ng©n lãng l¸nh ¸nh ®ång ngÇn. 
Khi giã vÒ lïa l¸ chÕt ngoμi s©n 
Còng lμ lóc löa lß trong s¸ng biÕc. 
 

§õng trÇm ®o¹ dßng tr−êng ly tiÕt liÖt, 
§õng phñ må diÔm tuyÖt vÑn mïa hoa. 
Anh cÇn em b−íc n÷a lÖ ng©n hμ 
Mét h«n lÔ kim c−¬ng dμi bÊt tËn. 
 

Anh −íp x¸c mïa ®«ng mïa cËn s¶n, 
Nhê em ®an manh ¸o Êm ®Çu ®êi 
Cho hμi ®ång mÇu nhiÖm nhò nång t−¬i 
§Ó mai lín mét v−ên hång tóc nô. 
 

VÒ ngËm muèi thiªn thu trång ®¹i thô, 
Sèng n−¬ng trêi, nhê ®Êt, rÊt cÇn em 
MÑ lóa mïa mÈy h¹t, trÜu b«ng chiªm. 
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PHỒN THỰC CA 
            — Tặng cô giáo Huỳnh Thị Hậu Giang 
 
M¾t nai s©u, vai bu«ng t¬ liÔu; 
N÷ ThÇn Rõng sãc ®Õn vinh danh; 
Lòng vâng linh d−¬ng ®ªm vÒ ngñ; 
Sãi gÇn em sãi ho¸ hiÒn lμnh. 
 

NhiÖt ®íi ®Çu thai em tè n÷; 
MÝt kÒ vó s÷a, m·ng cÇu gai; 
QuÝt c¨ng ®Éy n¾ng, cam dung dÞ; 
Ng©y ngÊt sÇu riªng, sùc nøc soμi. 
 

Råi r× rμo mËn, du d−¬ng nh·n; 
Giã móc tr¨ng lªn t−íi h¶i ®−êng; 
Em r¹ng rì xu©n, vμng tr¸i t¾c; 
Em ®Çy ®Æn chÝn lóa nμng h−¬ng. 
 

Me ho¸ löa nu«i ®ªm s¸ng l¸ng; 
Ph−îng lμm nhμ tuÊt trî ®¬n c«i; 
Em nghiªng tμ ¸o xoan tr−êng m−ît, 
Cho ®øa trß h− mét ghÕ ngåi. 
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Méng kÎ « vu«ng hån giÊy lôa, 
Tim ngo»n ngoÌo viÕt ch÷ ®Çu tay. 
Giò ®i líp bôi tõ khi thÊy 
MÉu tù t×nh yªu ®¸y m¾t ngμi. 
 

Em cÇm m−a xèi xuèng c»n kh«, 
N¾ng lóc ®ang ®«ng vì bÊt ngê. 
Em ë trong, cïng ngoμi giíi h¹n; 
Nøt ngÇm kiÒu m¹ch, bËt tÇn «. 
 

¤ tró che m−a, dï ch¾n n¾ng; 
ChÝnh em m×nh mÈy trËn m−a d«ng; 
ChÝnh em giéi n¾ng da ®ång sËm, 
Quy tô ©m d−¬ng mét ®o¸ hång. 
 

VÒ Nam ChÝ TuyÕn lμm m−a ng©u, 
Em kÐo b¨ng s¬n, tuyÕt ®Þa ®Çu. 
Bèn biÓn ch¾t ra võa chÐn mÝa, 
M−êi rõng miÖng t¸ch cμ phª n©u. 
 

Dõa døa ngät r©n, kªu h−íng d−¬ng; 
Buëi ng©n nga n−íc lÞm hoang ®−êng; 
Xãt the soμi khãc l©m li kÞch, 
Em rãt nam ai väng cæ tr−êng. 
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Em xanh g−¬ng n−íc ao hå h¹, 
B·o ®Õn miÒn em chÕt dÞu hiÒn. 
PhÊn nói, h−¬ng thung, ®ång cá s÷a 
Bß vÒ cói l¹y mÑ h»ng nhiªn. 
 

Em −íp trÇm h−¬ng ngan ng¸t PhËt, 
Ngåi trong ®êi còng ngù ng«i trªn. 
Em gÇn gòi còng thiªng kh«n kÓ, 
D¹y dç thi ca ý niÖm ®Òn. 
 

Löa vÇn nu«i giÊu d−íi rªu nhung; 
Suèi Êm ngÇm h©m ®Êt l¹nh lïng; 
V©n cña ®¸, vßng n¨m cña méc: 
Em th©m s©u, tèt ®Ñp v« cïng. 
 

B¸t qu¸i thu trong lång ngùc nân, 
Ngò hμnh tô l¹i bμn tay thon. 
Rèn em tr¸i ®Êt bμy ph−¬ng trËn, 
Vò trô trång −¬m m« thøc trßn. 
 

Lμ Khëi Sù cïng lμ KÕt Thóc; 
§Çu nguån m¹ch n−íc, cuèi dßng s«ng. 
Em sinh s«i nh÷ng ¸ng cÇu vång 
Tr−íc S¸ch ¦íc ®Õn sau cïng LÞch Sö. 



422 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÂM TRƯỞNG 
 
Gi¬ tay vãi lín giäng kim, 
Da non giãng ngøa, th−¬ng tim h« lμnh. 
Nh¹c trμo b¸t ®é loang xanh, 
TÝm bung lÊt phÊt, hång vμnh bËt r©n. 
Xu©n… xu©n… c¸nh kiÕn xu©n ng©n, 
Xu©n son tÝa ngät, xu©n ngÇn ngÊt cao. 
Nhμo chao «i ¸! liÖng lao, 
§«i vμo mét m−ít m¸t nμo ®ã th«i. 
Bång, khÌn, tróc, méc sinh s«i; 
§¸ xanh trøng s¸o, suèi ®åi måi tu«n. 
Lôa hoμng yÕn xÐ vÐo von, 
Phiªn ©m b−ím b¹c ra chên vên phau. 
DÇm tõ gËp gèi day nhau, 

Êm gi©m phóc huyÕt mμ trau nªn hång. 
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Nghe, nh×n, nhí tho¸ng d× ng«ng; 
MÊt trong nhÞp c¸i, ®éi ®ång cïng c«. 
Khê nh− lèi tÝm vi l«, 
D¹i nh− n−íc m¾t ly bå ®μo ®ªm. 
M¸, m«i, miÖng, m¹ ®Òu em; 
Em sinh h¹ Chóa trªn thÒm ©m thanh. 
XÕp gi¸p khiªn, cói ngùa lμnh, 
Con vÒ ¸p n·o bê thμnh mÑ x−a. 
Tr−êng canh n¾ng, tr−êng canh m−a, 
Anh t×m em câi ©m thõa cßn bay. 
Vui tai ®i qu¸ sù nμy, 
Quen ch¬i sè lÎ canh bμi tμi hoa. 
Mét võng thÕ giíi lªn da 
Tõ sau m−a n¾ng ®μn bμ chøa chan. 
Nång nμn ©m phèi nång nμn, 
Rít trong lμn ®iÖu h©n hoan ch−a tõng. 
Vì ra rõng mãc r−ng r−ng, 
Lªnh ®ªnh tiÕt tÊu bèc mõng chμo lªn. 
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KHÚC CHU LAN 
 
Kiªu sa son chu lan ph−¬ng; 
Nång nμn thøc ngñ h¶i ®−êng, t−êng vi; 
H−¬ng v−¬ng gi¶, x¹ quý phi; 
Ng«n dung mét ®o¸ ®å mi tá t×nh. 
Ở cïng cuèi nân n−êng xinh 
Héi hÌ mó th¾m t¾m m×nh bÓ hoan. 
Phi d©y loan, TrÉm cung ®μn: 
H×nh hμi tÊu cÊt lªn ngμn tμi hoa. 
Chu lan ph−¬ng rÞn m«i, vμ 
Thμnh xiªu qu¸ch ®æ ®μnh lμ thÕ th«i! 
M×nh bång bÕ TÊm lªn ng«i, 
Bãng tr¨ng lång bãng hoa m«i (1) dËy dμng. 
TrÉm si nh− §−êng Minh Hoμng, 
§ªm xu©n tõng phót ngh×n vμng ®Êy Khanh ! 
_________________________________________ 
(1)  Hoa có tràng chĩa thành hai bản hình môi. 
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VẬT TỔ 
          — Gửi Viên Linh 
 
Mêi em nghiªng cèc bå ®μo, 
LÇn theo men Êm ®i vμo t×nh say. 
M«i em h·y ¸p bê nμy 
§Ó sau ly vì cßn hay sù t×nh. 
R−îu hång c¸nh kiÕn lung linh, 
Xoay h− uèn ¶o c¸i h×nh k×nh thu«n. 
Mêi em c¹n cèc nμy lu«n, 
Bu«ng con ho½ng ch¹y vμo hån nöa ®ªm. 
S−¬ng dÇm tuyÕt d·i r¬i ªm, 
Trë th©n con ho½ng chao mÒm thÞt da. 
Mêi em ®Õn cuèi cïng ta 
NgÊt ng©y chiªng trèng, ®Ëm ®μ trÇm mª. 
Cμnh v−ên l¸ t−îc sum suª, 
C¾n ®«i tr¸i cÊm m«i tª sÉn sê. 
L«ng con ho½ng Êy vμng t¬, 
Xin quú hai gèi v¸i thê thÇn linh. 
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LỄ CHIỀU 
 
Khi anh ®Õn th¨m em th× trêi hõng Êm, 
N−íc suèi hoen trong hang nh÷ng nhò th¹ch mÒm, 
L−îc buæi chiÒu ch¶i m−ît tãc m©y b»ng d·i rít 
Mμu vμng chÝn cña lóa chÝn chê h¸i gÆt. 
 

N¾ng dÝnh a giao seo sÖt quÖn ao hå, 
Hai dßng ch©u vμo trμo dan dÝu bÓ x«, 
TiÕng s«ng ®æ vÞnh mét ngμy d«ng giã lín 
Ứa xèi mì ®ång lÇy 
Vμ lai l¸ng phï sa ®ôc. 
 

Khi ïa tóa ©m thanh rõng rÐ vì, 
Anh róc cßi sõng th¶ bÇy r¾n tr¾ng vμo hang. 
Em chóa hoa ré në l−îng huy hoμng, 
Anh quú chó chóa ¬i! kinh hîp cÈn. 
 

M«i r¸t róa ª mª dßng khuÊt dËt, 
Em bao dung båi tæn trËn m−a nguån. 
C¸t kh« c»n ¶ rËp ngËp ¬n tu«n, 
Xanh tÝu tÝt tÝt bê xa sa m¹c. 
 

Buåm phÊp phíi, thuyÒn rong trong phong hËu. 
Cá ¸y ®Çm ®×a, trêi chÊm ®èm sao h«m.  
Nh÷ng ngãn tay em m−¬n m−ít nh÷ng phÝm ®ên 
ChiÒu dÎo nhÑo nÆn lªn khèi t−îng t×nh la m·. 
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XUÂN ƠI MUỐN 
 
Ngμy vì ngät lõ mói qu¶ cam, 
Khuyªn lanh canh, s¸o gâ ran dßn. 
Th¸ng giªng héi më b»ng bay b−ím 
Cña c¾t nhμo vμ Ðn ®u bay. 
 

Nân qu¸nh nh− s¬n nhùa dÎo dßng 
Mang xu©n t×nh ®Êt phÊt lªn cμnh. 
Sum suª c©y tña t©n h×nh häc, 
Duçi c¸nh tay thÇn ®Èy m©y lªn cao. 
 

Nói v¾t v−¬n vai ng−êi truyÒn thuyÕt, 
Mét vïng löa léc lËp loÌ soi, 
N¾ng ch©m sen th¾p son v−u vËt, 
Cóc giôc mai ®©m lèm ®èm vμng. 
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§μn ®óm, dËp d×u chî b¾c qua, 
Lam len xen tÝm, lôc leo chμm. 
Giã nh− m¸u t−íi nu«i c¬ thÓ, 
NhiÖt ®íi choang choang bËt choÐ hång. 
 

Muèn ch¹y choμng lªn, trïm quÊn víi; 
Muèn bay bèc tíi, liÖng lao vμo; 
Muèn ma s¸t, muèn c¨ng phÇn phËt, 
Mμi thÊu vi ti m×nh mÈy ®êi. 
 

Muèn l−în, luån, leo, trÌo sãng s¸nh; 
Muèn tr«i tu«n tuèt tuét mμu mÌ; 
Muèn th©m nhËp tËn tinh nguån uèng 
Ngôm ngôm xu©n ¬i! xëi lëi lßng. 
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BÃO TRẮNG 
 
Hæ ph¸ch, xμ cõ, vμng, m· n·o : 
Thiªn ®μng nhÊp nh¸y löa trong th©n. 
¤i chao! x¸c thÞt t©y ph−¬ng Êy: 
§Þa ngôc nguy nga dùng rÊt gÇn. 
 

Anªm«n chØ nghe ®· muèn 
DÉu bÇm tÝm miÖng, r· rêi vai. 
Ng¶i linh lan cÊy bïa trong m¾t; 
S¾c, nhän, h©n hoan, ®éc hìi lμi ! 
 

Gîn biÕc saphia, bõng tÝa ngäc; 
B«ng ®ïa nh− nhiÔu, dèi b»ng nhung. 
H¬n tr¨m §¾c Kû c−êi tang tãc, 
Khóc khÝch voan the, to¹c n·o nïng. 
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Trêi Êp nu«i da ngμ trøng bãc, 
MÑ truyÒn −u ¸i tμn nhang th¬m. 
Cæ con kho¸i m· reo trμng nh¹c, 
Nóng nÝnh kiªu sa, nhón nh¶y bêm. 
 

§−êng ®Õn hang ®Òn ®ªm rèi ren, 
Th¾p ba b¹ch l¹p, bèn tim ®Ìn. 
Sau c¬n b·o tr¾ng r¬i t¬i t¶ 
NhÞp ®Ëp Hêi vμ tiÕng trèng §en. 
 

Mét b÷a ra kh¬i mß nguyÖt tËn, 
C¸nh vμng chíi víi ®Ëp ch©n kh«ng. 
§u«i con mó th¾m khua lång lén 
Mét d¶i hån tanh quÉy m¸u hång. 
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LỄ ĐEN 
 
BÊt h¹nh nμo rªn van dèi tr¸ 
X« ta sa ng· ®¸y lßng ®ªm. 
NgÊt ng©y tμ ®·ng h−¬ng h−¬u x¹, 
B¶ng l¶ng bïi ngïi hèi tiÕc ®en. 
 

Th¬m tho nÒn n· tuû x−¬ng pha 
Thèng ¸i cuång d©m näc nân nμ, 
Mét rít rÇu phiÒn nhên ch¸n ng¸n, 
Nång dßng tu kÝn, tanh bª tha. 
 
Máng m¶nh mμng d× quú hiÕn Chóa 
Mμ hån d× r¸ch mÊt trinh nguyªn. 
Li ti hép sä ch©n chim r¹n, 
T¨m tèi thªm sau phÐp kh¶i huyÒn. 
 

Ao tï b¹c nh−îc bãng c« am, 
C¸ bóng l¨n t¨n tÜnh to¹ chμm. 
Gâ kiÕn nμo s©u rõng phñ mÞ 
Mæ ®Òu tÞch mÞch, sao cam t©m! 
 

ý lý l¹c ®Ò, biÖn chøng sai, 
Cång cång céng h−ëng inh long tai. 
B¨ng tõ bé nhí cßn vang väng 
V−în ®ãi lμm nau l¸u ®¸u hoμi. 
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TÌNH HÃI 
 
Nång nμn diÔm mÞ d¹ lan hoa, 
M¬n trín van l¬n dîn tãc xoμ. 
Tõ xã thÇm nμo bå hãng phñ, 
Kinh cÇu b¸i vËt cÊt nghª nga. 
 

M¹nh mÏ lμi hÌ, d¹i cóc thu, 
M¶ng thuÇn ho¸ thó, m¶ng man vu. 
§μn h−¬ng cã mét triÒn m«ng d−îc 
§¸nh thuèc hån si ®¸y mÞt mï. 
 

Sao ®õng lai tØnh cuèi c¬n mª? 
Ló lÉn nμo quªn b½ng ®−êng vÒ? 
Ph−íc h¹nh nμo ban kh«ng hái téi? 
Dôc t×nh h·i l¹y bãng r¨n ®e. 
 

Nhôy r÷a, b×nh nhên, rªu c¸u n−íc; 
Ánh tμ pha è uÕ pha lª. 
§ªm mang ®·ng phô vÒ x« cöa 
Ng¾t nèt chïm cßn khiÕp ®á hoe. 
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TÌNH ĐẮM 
 

Anh «m em Èm m×nh d©y; 
Giã lay láng phè, m−a lÇy léi tim. 
Tãc rong rªu ch¶y vai mÒm, 
Lêi x« lò luýnh quýnh ch×m m«i mª. 
M¸n M−êng rõng ró lª thª. . . 
Ng−êi tï nói l¹i thÌm vÒ trïng kh¬i. 
M©y ®em then ®ãng cöa trêi, 
§ªm ®ïn ch−íng Th−îng mï Hêi kho¸ nhau. 
Th©n «m th©n l¸ng lai dÇu; 
Cßn hån, mét chiÕc xe lao tuét ®Ìo. 
Lì sau kû niÖm cßn ®eo 
Th× coi nh− trËn l¸ vÌo rít khe. 
D¬i kªu dÕ g¸y vμng khÌ, 
M−a ®ång lo· víi lßng nghe l¹nh lïng. 

                     — Đà Lạt một ngày thu mưa  
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TÌNH VẪN (1) 
 
M−êi n¨m bÊt ®¾c dÜ tu, 
Ta mang xuèng phè th»ng tï ng« nghª. 
Mét kh«n chÝn d¹i gå ghÒ, 
HÌ cao phè thÊp tï quª ng¹i ngÇn. 
Ng¾m ng−êi nh÷ng muèn sa ch©n, 
Xin c©u ®«i cí cho th©n bÊu nhê. 
M−êi n¨m nhiÔm ng÷ man s¬, 
Ngøa m«i ®ªm Êy tï khê xæ ®iªn. 
X« ch÷ sÊp, ®¹p ch÷ xiªn, 
Ng· ba Èn dô s− liÒn v¸i thua. 
MiÖng rõng nμo biÕt ph©n bua, 
Nªn ®μnh m−în lèi chay chïa th¸o th©n. 
L¹y ®õng xÐ to¸c ch©u th©n 
Cho lu©n lý s·i cßn quÇn ¸o che. 
L¹y con c¸ biÕc hoe hoe, 
Høa ®¬m quúnh nguyÖt ngμy vÒ hång hoang. 
L¹y chõa lu«n m¸u hoang ngang, 
L¹y kiªng nèt thãi tμng tμng viÓn v«ng. 
Häa cßn d¨m ch÷ h− ng«ng 
T¸t nh− t¸t tr¸i cÇu l«ng lªn trêi. 
__________________________________________ 
 (1)  Tự tử bằng thắt cổ. 
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Tãc mÒm xo·, ng· ph©n ®«i : 
§μn bμ nöa d−íi, trªn c−êi ®ång trinh. 
Th¬ x−a sòng −ít vÇn t×nh 
Nì sao høng lÊy m«i xinh ®ßng ®ßng. 
Ng÷ nμy cßn l¾m long ®ong, 
NgÊn nμy cßn ®Ém hoen dßng lÖ s−¬ng. 
Kim xoay, ®ªm xuèng dÞ th−êng; 
Cç xe ®éc m·, con ®−êng rÏ ®«i. 
 

Quúnh, mai tÊt yÕu pha ph«i, 
M¸n vÒ ½m bôt lªn ®åi khãc sao. 
Trong t«i x¸c thÞt ®−¬ng gμo, 
Tranh lêi th¸nh gäi ®ßi cao linh hån. 
Mét ch©n b¸m, mét ch©n tr¬n; 
Xa nguån kh¸t n−íc, khi gÇn döng d−ng. 
B−íc cao b−íc thÊp lõng khõng, 
GiÕt ng−êi mß m·i cuén thõng l·ng quªn. 
T×nh yªu treo cæ trong ®Òn 
Sau c¬n nÐm ®¸ cuång ®iªn phò phμng. 
Ng−êi vÒ gi−êng gèi ®oan trang, 
Lßng t«i tõ Êy mang tang ng−êi t×nh. 
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TÌNH ĐIẾU 
 
Ngμy tiÔn em vÒ nghÜa ®oan thª, 
Nói ch¬ v¬ ®øng s÷ng ª chÒ. 
Trong tõng chiÕc l¸ thu vμng rông 
R¬i óa lßng ng−êi lÞm ñ ª. 
 

Thø tr¸i g× sao chua ®Õn xãt ! 
M¾t cay giμn giôa, l−ìi kh« cμo. 
NÕu yªu ngang tr¸i lμ t©n khæ 
Th× còng can tr−êng ngËm chÕt ®au. 
 

Trãt buéc th©n vμo thãi hy sinh, 
N©ng niu ®¹o ®øc ®Õn siªu h×nh. 
DÉn em vÒ tr¶ thêi g−¬ng mÉu 
Tr¸i cÊm ch−a hÒ lÊm m«i xinh. 
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Ch«n cÊt t×nh th«i, «i ! bÏ bμng, 
Hån tõ c©m nÝn chÞu chay tang. 
MÆc tr¨m bªu riÕu m«i thiªn h¹ 
NÐm ®¸ t×nh yªu ®Õn phò phμng. 
 

H¹nh phóc ngay tay ®©u d¸m víi, 
Quen kiªng da dÞu, c÷ m«i mÒm. 
M−êi n¨m thiÒn ngñ miÒn ®¬n chiÕc, 
Ta ch¹y trèn t×nh vμ xin quªn. 
 

Ng−êi v¾ng xa lμ ng−êi ®· chÕt, 
Chóc ng−êi chÕt sèng ®Õn dμi l©u. 
Tãc ®en c«i cót ch×m ba sîi 
ThÊm thÊu tang th−¬ng còng ®æi mμu. 
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HUYỀN THOẠI 
TRUNG DU 
 
Ngai ng¸i mïi lμng, d¹i l¸ tre; 
N−¬ng ph¬i ¶i nøc n¾ng tr−a hÌ. 
Giμ ®a cßn ê trêi ®ång Êu, 
Sãi (1) tiÕc h−¬ng ng−êi vó em quª. 
 

§åi trßn trÜnh døa b¸m chÌ leo: 
Hau h¸u tay xanh trÎ bÊu trÌo. 
Khãi Phñ Thä T−êng võng n¾ng qu¸i, 
Nhí ng−êi Áo Quèc (2) cuèc Nam reo. 
 

Nói sÉm thÇm th× lêi cò kü, 
Áo rõng chμm nhóng bãng ngμy x−a. 
VÕt th©m t−ëng truyÖn thÇn Hy L¹p (3) 
Ám uÊt hån con m·i ®Õn giê.  
 

§ªm n»m ngöa −íp ch−êm h−¬ng sãi, 
Giã m¸y loay hoay cóc b¹ch xoÌ. 
Rãng th¼ng trêi vÇu s−¬ng s−ít m−ít, 
§Çm ®×a kh−íu hãt −ít c¬n mª. 
_____________________________________ 
(1)  Hoa sói.         
(2)  Sigmund Freud. 
(3) Thần thoại Oedipus. 
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MẶT TRỜI 
THỤY ĐIỂN 
 
Em bçng d−ng sang bõng bèc h¹, 
B¨ng l× vÜnh cöu ch¶y võng ®«ng, 
Tãc vμng r¹ng bËt rõng roi quÊt, 
§¸ m¾t mÌo xanh xÑt löa nång. 
 

Sîi dßn siªu dÉn, ®μn sμnh nung 
M−êi mãng thÇn sa gÈy b·o bïng. 
N¾ng quËt lËt må con voi thÊc 
Ngñ ngh×n ®«ng dùng thøc tung bung. 
 

HÝ léng maelstrom, cuång tuý tuyÕt; 
MÆt trêi ®á rùc giËp fjord; 
L·nh nguyªn nân lét da v»n m¸u, 
§Þa cùc cam hoe h¸ miÖng sß. 
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QuÇn c− tïng b¸ nÝu vi veo, 
Ngμn l·nh sam run rón nhùa xÌo. 
Mét rhapsody mμu ãng ¶, 
§inh ®ang trμng nh¹c tuÇn léc reo. 
 

T¸n tãc vμng h−¬m d¸t ®Þa ®Çu, 
Nhò ®−êng rØ dét nãc ch©u ¢u. 
Dï l¨n lãc vÆn c¬n rßng tr¾ng, 
Còng t¸ch b¹ch ngon l¸ b¸ch Tμu. 
 

BÇng bÇng hång cuén hång thao thiÕt, 
Roi rãi nh©n ng− quÉy dËp dån. 
Th«i nhÐ chμo bye-bye L·o, Khæng ! 
TuyÕt vïi biÒn biÖt Thiªn An M«n. 
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GÃ ĐI SĂN  
và 
CON HƯƠU GẤM 
 
§ªm nay lang thang s¨n lïng Em 
§ét hèt con h−¬u h·i ch¹y ®Ìn. 
N¹p chÝn mª t©n m−êi bÕn s¶ng, 
Ta chê khai ho¶ ®· ngh×n ®ªm. 
 

Rõng trèng kh«ng khi Em thÊt tÝch : 
H·i hïng mËt ®é cña c« ®¬n. 
Ta lao vÒ phÝa hang huyÒn h·o, 
§Ëp vì ®Çu trªn v¸ch chËp chên. 
 

C¬n thÌm thËm tÖ ®©m tia m¸u, 
Mï m¾t −ng ®au ®ãi kh¸t måi. 
Em ch¹y mμ hån ta hæn hÓn 
Téi ®å xiÒng xÝch lÕt l«i th«i. 
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Häng sóng ®en ngßm, ruåi nhÊp nh«, 
Cß l¨m le l−ìi giôc taÏaut.  
Ta gμo to¹ ®é Em ®©u t¸! 
Mét chÊm kim th«i gi÷a ¶o ®å. 
 

TrÌo sμm léi vùc t×m h−¬u gÊm, 
Chöa b¾n ®−îc måi ®ßi b¸n nhung, 
L¸i méng vμng kª khai kh¸nh kiÖt, 
§êi chª diÕc mãc, chöi th»ng khïng. 
 

BÏ bμng chØ ®Þa toanh nßng sóng, 
Lμm g· s¨n h−¬u ®Õn b¹c ®Çu. 
NÕu qu¶ Em lμ thÇn huyÔn mÞ, 
VÉn hoμi väng mèi t×nh kh«ng ®©u. 
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TỨ TẤU 
ĐẦU MÙA MƯA 
 
Tõ ngμy em ®Õn ®êi t«i 
Xa n»m day døt, gÇn ngåi tho¶ thuª. 
M¾t em ®ªm Êy gäi hÌ 
C¬n m−a s¹ tr¾ng ®am mª ®Çu mïa. 
C©y mõng rì giò giμ nua, 
L¸ ®on ®¶ miÖng, cμnh ®ïa rìn m«i. 
Ch¹y nhanh lªn nói lªn ®åi ! 
C¸i t©m phiÒn t¹m cÊt råi tÝnh sau. 
§ång hå h¹nh phóc quay mau, 
Høng cho nguyªn léc m−a ®Çu mïa m−a. 
LÊy chi chøa chÊt cho võa, 
Míi ®Çy ch−a ®ñ, míi thõa ch−a d−. 
O¸i o¨m mÊy còng th−a õ, 

Ðo le l¾m còng kh«ng tõ Ðo le. 
M¹ m−a gieo tr¾ng ®ªm hÌ, 
Ng−êi, trêi vμ ®Êt h¸t bÌ cïng m−a. 
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NÚI VÀ SUỐI 
MỘT HUYỀN SỬ 
 
H·y chu ®¸o yªu nhau giê cuèi, 
Høng m«i mª uèng c¶ chiÒu tμ. 
Råi mai anh ch¾p c¸nh bay xa 
Göi Nói gi÷ g×n em ®¬n chiÕc. 
 

H·y nh×n Nói lung linh bÊt diÖt 
Tãc nöa ®êi ngêi chãi s−¬ng mai. 
RÔ b¾t s©u ®¸y tÇng ®Þa chÊt, 
Nªn n¾ng m−a Nói còng ch¼ng sên. 
 

H·y l¾ng nghe b»ng l¨ng d×u dÆt, 
Suèi vç vÒ t×nh tù ng©n trong, 
S¸o trªn tre hãt nh¶y vμo lßng 
Bμi mi thø mang mang trõu t−îng. 
 

Mçi sím trong nhμ chung t©m t−ëng, 
Anh quú lμm lÔ hái lßng em. 
Ánh sao xanh, n−íc th¸nh rÈy m«i mÒm, 
Tμn vò trô bay trong trêi m¾t thÉm. 
 

Em lμ vî ngoan ThÇn Nói Th¾m, 
ChÞ cña Rõng, d× §Êt, mÑ B×nh Minh. 
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Anh yªu em ngan ng¸t h−¬ng t×nh, 
HÑn t¸i ngé sau tru©n chuyªn ngh×n nçi. 
 

Nói bÖn l¸ se lau ®¾m ®uèi, 
Nghiªng linh hån rá mËt mïa thu. 
Tay t×nh yªu bÎ chÊn song tï, 
Gi¶i tho¸t em vÒ n¬i −íc hÑn. 
 

NhÉn c−íi trao em lμ ý niÖm 
§Þa ®μng dùng hiÖn ë t©m linh. 
Bªn kia vêi vîi câi siªu h×nh 
Cßn ng¸t h−¬ng ngμy ®Çu gÆp gì. 
 

H·y nghe Nói xèn xang mõng rì, 
RÐo m¹ch ngÇm, ®on ®¶ rõng s©u. 
Nói ®−îc ng−êi yªu Nói cói ®Çu 
H«n c¶m t¹ ng−êi ngh×n ¸i dÊu. 
 

KiÕm nöa ®êi hån giê míi ®Ëu 
Trªn m«i ng−êi hång lÞm mïa xu©n. 
Vμ m©y víi c¶ ¸ng thu ngÇn 
Còng ®Õn lÇn kh©n trêi m¾t dÞu. 
 

HuyÒn ngäc ngh×n sau cßn linh diÖu, 
Ng−êi tõ ngh×n tr−íc hiÖn vÒ ®©y, 
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VÉn lung linh n¾ng rãt v¬i ®Çy, 
NÐt nÐt thiªn t− ®Òu mÉu mùc. 
 

HiÖn h÷u thai sinh tõ ký øc: 
M«i d−êng h− cÊu ë trong tranh, 
Mi nh− ®· vÏ tr−íc sinh thμnh, 
MÉu n÷ qua em thμnh hiÖn thÓ. 
 

§¸y m¾t cã chiÒu s©u tr¸ng lÖ 
Th¸p Chμm ¶nh ¶o ngËm hoμng h«n. 
Tãc l¨n t¨n giã cá ®u«i chån, 
Lêi vuèt ve ru hån ngñ vâng. 
 

Nói gi·i t©m t−, bμy −íc väng, 
Chë chiÒu vμng léng n¾ng rõng bu«ng (1), 
¤m nguyªn thanh tho¸t mét võng hång, 
Thô phÊn lßng em t×nh lÉm liÖt. 
 

H·y nhí vμ yªu nhau tha thiÕt, 
Giò tim cho hÕt c¸i tÇm th−êng. 
Lêi thÒ ch¸y chØ mét vμnh h−¬ng 
Còng ®· th¬m thiªng mïi vÜnh viÔn. 
 

Sím ®Õn t×m nhau lμm lÔ hiÕn 
C¸i phÇn thÇn diÖu cña lßng s©u. 
________________________________________ 
(1) Một loại cọ, cứ 60 năm chết một lần, rồi tái sinh. 
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Xa nhau xin h·y h¸t kinh cÇu, 
Ngñ ®¾p cho nhau sÇu d¹ khóc. 
 

So ®òa (2) mïa thu vμng r¹o rùc, 
L¸ r¬i luýnh quýnh ruæi ch©n ng−êi. 
N¾ng hå nh− ngùc thë ®Çy v¬i ... 
M¾t, nói, m©y, m«i, mïa tho¸ng ng¸t. 
 

Áo ng¾n tay voan mμu huyÒn hoÆc, 
Kh«ng! h×nh hμi thËt nân nμ da, 
T×nh yªu lÊy l¹i hån-lμ-nhμ 
§Ó tró ch©n th©n mïa b·o léng. 
 

CÇn nhí, cÇn yªu nh− cÇn sèng; 
ChiÒu ngåi ghÕ ®¸ nh− cÇn h«n. 
Ngã em d¨m phót ®ñ bån chån 
Cho mét ®ªm c¨ng trμn thao thøc. 
 

Råi sím ®Õn th¬m nguyªn, siªu thùc, 
§éi n©ng trêi, bÊt chÊp thêi gian, 
Cao, xanh h¬n, chÊt ngÊt nång nμn, 
Nói mÉn ®¹t hån ng−êi ng¸t trÎ. 
 

Sù tÝch truyÒn lan qua thÕ hÖ: 
“Nμng lμ ThÇn Suèi, b¹n bÇy chim; 
___________________________________________ 
(2) Một loại cây ở Hàm Tân, có quả dài thon, treo lủng lẳng 
như quả lúc lắc. 
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Suèi reo, con c¾t còng gï mÒm; 
Trêi míi l¹i nh− b¶y ngμy S¸ng ThÕ. 
 

Nói th¾m ®am mª, ngêi ®iÖu nghÖ, 
ThÊt thêi v−¬ng m¾c c¶nh lao lung. 
NgÉu nhiªn xui khiÕn cuéc t−¬ng phïng, 
§«i løa trao nhau t×nh lçi l¹c. 
 

Råi tÊt yÕu chia ly tan t¸c, 
Suèi buån mi −ít lÖ mïa thu, 
Mang thai bªn gèi chiÕc lao tï, 
T×nh Nói nu«i trong bÇu kh¾c kho¶i. 
 

Nói ®Æt tªn con lμ ThÇn Tho¹i, 
Röa téi con b»ng lÖ nöa ®êi cha 
Pha l−u ly ¸nh m¾t mÑ chan hoμ, 
Nu«i lín con ngang tÇm huyÒn sö.” 
 

Xin tÆng em son vμng vinh dù, 
Ngäc huyÒn tinh khiÕt, t×nh ®au th−¬ng, 
C¸nh hoa thiªn lý, h−¬ng ngh×n dÆm 
VÒ ñ tim v¬i nçi ®o¹n tr−êng. 
 

Mét ngμy xa em dμi nh− thÕ kû, 
Nói ®øng lÆng thÇm, ®¨m chiªu, kú vÜ. 

                               — Núi Mây Tào thu 1984 
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NHỮNG DẤU CHÂN LIZ 
TRÊN MỘT TRIỀN KÍNH 
VẠN HOA 
 
— 01 
Ngμy th¸ng hao v¬i dÇn cuèn lÞch, 
Mïa thu chím óa l¸ hån nμy. 
N¨m m−¬i tuæi dÊy lªn tμn löa, 
Nh¾p chót men t×nh, chuèc lÊy say. 
 

LÇn gië trang x−a t×m bãng cò : 
Th©m cung väng n÷ o¸n ®ªm dμi, 
Khuª trung sÇu khóc ng©m chinh phô, 
Sù thÓ nμng KiÒu còng bi ai. 
 

B−íc b−íc lÇn kh©n th¨m qu¸ khø, 
M¾t x−a cßn thÉm bãng trong hån, 
Ng−êi c« hä ngo¹i cßn son trÎ 
Nöa giÊu t− t×nh l¸ tróc th«n. 
 

Tuæi lî trai t©n cßn hoi s¸ch, 
Tèi ngμy bËp bÑ nhí vμ th−¬ng. 
R−îu ng−êi mËn ngät hay m¬ ®¾ng? 
Dß dÉm ch©n ®i chöa biÕt ®−êng. 
 

Mét b÷a vÒ th¨m quª giç ngo¹i, 
Tróc th«n ®Õn ngá l¸ t©m t×nh. 
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Lao ®ao trêi ®Êt mê trong m¾t, 
Giã thæi d¹t hån cËu häc sinh. 
 

Phót Êy qua nhanh nh− c¸nh Ðn, 
Tróc th«n khuÊt bãng tù bao giê. 
Con chim mμo ®á hoa d©m bôt 
CËu ®øng lÆng thÇn, ngã ngÈn ng¬. 
 

Tróc ®Õn, tróc ®i, hμng giËu nhí : 
Mét dßng m¸u míi rãi dån th©n. 
Con chim mμo ®á vÒ hong n¾ng, 
Phót Êy ®êi trai chØ mét lÇn. 
 

Áo níi thªm vai, quÇn xuèng gÊu, 
Gi÷a trêi lõng l÷ng ®Êng mμy r©u. 
Tõ trong x−¬ng thÞt ng−êi niªn tr¸ng 
M¹o hiÓm ®i ra, d¹m b−íc ®Çu. 
 

Ch¾n giã che m−a, chåm c¸nh vç 
Con gμ cùa s÷a g¸y c−êng h¬i. 
CËu trai ®Çu chÝt vßng nguyÖt quÕ 
T−ëng lÊp ®−îc s«ng, v¸ ®−îc trêi. 
 

Róc tiÕng cßi s−¬ng, ®ªm khuya r¸ch 
Mét hån con g¸i rím t×nh yªu. 
Gèi ch¨n nång bÐn h−¬ng th©n thÓ, 
BiÓn d−íi Tr−êng S¬n khãc mü miÒu. 
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Anh høng tr©n cam ®êi mÕn tÆng, 
Sim mua rõng t¾m suèi ®Çu nguån. 
Em lμ tuyÖt ý dßng nguyªn thuû, 
Th¾p ®uèc sao lång löa lÖ tu«n. 
 

Hån tuæi hai m−¬i hoa bÐn n¾ng, 
H©y h©y ban tr¾ng chãi chang rõng, 
R©m ran v« thøc h©m lång ngùc, 
Sø rØ nhùa nång ®ªm cÈm nhung. 
 

L¹i víi ®am mª th−êng cÊp tÝnh, 
C¬n yªu ng©y ngÊy sèt h×nh hμi, 
M«i nhanh n«n nãng, tim vå vËp, 
Nong nøt xu©n th×, në r¹n ®ai. 
 

Råi níi ngu«i ng¬i, bu«ng th− th¸i, 
Nh©n lªn ©n ¸i tíi siªu h×nh. 
Sau c¬n lèc l¾ng d©ng hoan hû 
Trong v¾t, xanh ngÇn nh¹c th¸nh kinh. 
 

— 02 

TuyÕt léng trêi t©y thiªn du ký 
Giôc t«i phiªu l·ng xø phong t×nh. 
Ng«n, nhan, cèt c¸ch ng−êi thanh lÞch; 

ý nhÞ, ®Ëm ®μ nÕp v¨n minh. 
 

R−îu Êm nång m«i, sμn sãng s¸nh 
§ªm ®ªm cuång vò nh¹c loa kÌn. 
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Ph−¬ng phi t×nh lín lªn nh− thæi 
Trªn c¸nh ®u bång bÒnh MichÌle. 
 

Nμng gÈy ®μn t«i say chÕnh cho¸ng, 
Cho t«i t×nh tø ngãn ©n cÇn, 
Mãng son ®»m th¾m xoang vμ ph¸ch 
DÊy nhÞp t©m t×nh, në léng xu©n. 
 

Tõ Êy t«n vinh thÇn VÖ N÷ 
Tãc vμng mμu r¹, d¸ng m×nh d©y. 
Xin quú bèn v¸i vμ ba l¹y, 
Tr¶ trän m©y m−a xuèng vÑn ®Çy. 
 

Mμu tr¾ng da em lª −íp tuyÕt, 
Anh thê thÇn tho¹i m¾t hå xanh, 
Mét hå biÖt cÊm m×nh anh ®Õn 
Th¶ lÞm hån n−¬ng sãng trßng trμnh. 
 

L¸ sòng s−¬ng tu«n v−ên ãng ¸nh, 
Lao xao giã dËy ®óng chu kú. 
Anh yªu nμng chóa ®i ch©n ®Êt 
Th¶ léng bång bÒnh tãc hippy. 
 

Khãi thuèc trßn xoay con r¾n tr¾ng, 
Em ®em huyÒn bÝ vμo pha hång 
Mét dßng nhùa Êm h©n hoan phóc 
Gi÷a tiÕng oanh chμo löa r¹ng ®«ng. 
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Cø thÕ ngμy ®i vμ th¸ng tíi ... 
Yªu ng−êi yªu ®Õn c¶ t×nh yªu. 
S«ng s©u, n−íc réng, dμi nhung nhí, 
Em cho¸n hån anh ®ñ bèn chiÒu. 
 
— 03 

Ngμy th¸ng hao v¬i dÇn cuèn lÞch, 
Mïa thu võa chím ë ch©n trêi. 
Nh÷ng gãt ch©n Liz cßn in dÊu 
DÉn b−íc t«i vμo tuæi bèn m−¬i. 
 

Tuæi d¾t m©y ®i, d×u n¾ng tíi; 
C¸i “nhi bÊt hoÆc” quÊn lªn ®Çu. 
T«i ®i thu nghiÖm thªm mÇu phÐp, 
NÝu gi÷ mÆt trêi ®øng ngä l©u. 
 

TiÕng nhÑ lêi ªm, ®μn bóng Êm, 
D©y v¨n ®óng ®iÖu, vò trong ngÇn. 
Hån nay ®· ng¸t rõng h−¬ng liÖu 
Më tiÖc son vμng ®·i mü nh©n. 
 

Mét thø nghiªng nghe pha l÷ng th÷ng, 
Mua c« ch¸u ngo¹i chiÕc d©y chuyÒn, 
ChiÕc vßng ngäc lùu mang tªn ch¸u : 
Kû vËt ®eo m×nh còng khã quªn. 
 

ChiÕu lãt ®−êng hoa mêi ch¸u tíi, 
Chó lμm hiÒn sÜ bãi chiªm tinh : 
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Hång loan ng−êi vÑn m−êi h−¬ng s¾c, 
Cung mÖnh ®μo hoa ¾t tμi t×nh. 
 

G¸i nân thon vai thÒ tãc m−ít, 
M·n phim vÒ chó uèng cam ®−êng, 
Chó pha ¸nh m¾t nh×n ©u yÕm 
§Ó m¸ ch¸u hång biÕt vÊn v−¬ng. 
 

§Ó n¾ng biÕt bay, m−a biÕt móa; 
Con chim muèn t¾p c¸nh lªn trêi. 
M©y gi¨ng lång léng, triÒu d©ng n−íc 
DÉn ch¸u giong buåm vμo biÓn kh¬i. 
 

§Ó tr¸i tim rung theo tiÕng trèng, 
Nöa hån sãng surf, nöa hån soul. 
Lui ch©n ®ì lÊy bμn tay trÎ, 
Tμ ¸o tung bay nh¹c lèc dån. 
 

§Ó chó nh×n ra trong m¾t ch¸u 
Yªu ng−êi còng lμ ®Ó t×m ta 
Trung niªn mét d¸ng Tonton Luc 
M¸i tãc hoa r©m nhuèm ®Ëm ®μ. 
 

H·y gi÷ t×nh ®i cho ®óng b−íc 
Nh− hång m¸ phít chót m−a qua, 
Nh− m«i pha tho¸ng mμu sÇu lù, 
Ph¶ng phÊt h−¬ng ng©u tr−íc thÒm nhμ. 
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§Ó lì mai sau t×nh ®· vì, 
Ch¸u nghe t− lù mÊy ©m thõa, 
Chó nh×n ch¹nh nhí qua vai thÝm 
Phè cò hÑn thÇm tiÕng ch©n x−a. 
 

— 04 

Ngμy th¸ng hao v¬i dÇn cuèn lÞch, 
Mïa thu chím óa l¸ hån nμy. 
N¨m m−¬i tuæi dÊy lªn tμn löa, 
Nh¾p chót men t×nh, chuèc lÊy say. 
 

C¸i tuæi ba giê tr−a vÉn n¾ng, 
Cã lêi t©m sù göi thêi gian, 
Chóc tim t−¬i t¾n xu©n tr−êng thä, 
§«i løa t×nh xanh m·i nång nμn. 
 

Em cã nghe r¬i thÇm d¹ khóc? 
Vui giê mμ rím lÖ ngμy sau. 
Yªu nay nhí ®Ó dμnh l−u luyÕn, 
Chê høng cho hay c¸i kÕt sÇu. 
 

§Ó cã mét ®ªm nao thiÕu phô 
Trë m×nh nuèi tiÕc mét vßng tay, 
Mét hån vÉn tr−íc sau chu ®¸o 
Cßn r¾c s−¬ng bay −ít dÆm ngoμi. 
 

Cßn th¾p tr¨ng soi mÒm tãc xo·, 
D¹t dμo sãng vç gäi ngoμi kh¬i. 
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Nao nao lßng muèn thªm lÇn n÷a 
Bóng tÝt con quay d¹t gãc trêi. 
 

Anh muèn −¬m hoa trong tãc Êy 
Cho h−¬ng th¬m muén m·i mu«n giê. 
Em thμnh ng−êi mÉu xui tay vÏ, 
TuyÖt t¸c ng−êi t×nh gîi høng th¬. 
 

Bót ph¸p anh t«n em quèc s¾c, 
Tãc lång huyÒn tÝch hång nhung ®en, 
Em fatale sãng t×nh trong m¾t, 
§æ nh÷ng ngai vua, ®¾m chiÕn thuyÒn. 
 

Anh chiÕu em lªn léng lÉy bãng 
Ng«i sao kiÖt xuÊt cuèn phim mμu. 
Em lμ dßng Grace, nßi Bao Tù 
KhiÕn kÎ chai lßng còng −íc ao. 
 

Anh dùng lÇu son, ®an l¸ thóy; 
ThiÕt tha ch¨m bãn ®Ñp khu v−ên 
Em vμo diÔm lÖ b»ng b−¬m b−ím 
TriÓn l·m cho ®êi ý nhÞ h¬n. 
 

Cho giã vay h−¬ng, hoa m−în s¾c; 
S¾c h−¬ng nhuÇn nhuyÔn nÐt t−¬ng ®ång. 
Em thμnh t×nh l÷ ®i mu«n thuë, 
D¸t ¸nh tr¨ng vμng c¸t BiÓn §«ng. 
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Gieo dÊu hμi xanh lªn ®Êt høa 
Ho¸ thμnh cæ thô to¶ tμn che, 
Thiªn thu cói bãng nghe t×nh tù 
Nh÷ng tr¸i tim son ®Õn hÑn thÒ. 
 

§Õn n¾m tay nhau truyÒn Êm ¸p. 
T«i lμm chiÕc ghÕ lãt tr¨ng ®ªm, 
Mêi c« ngåi xuèng nång h¬i lôa 
§Ó ®¸ nh− da còng biÕt mÒm. 
 

§¸ vÊn v−¬ng h¬i, g×n kû niÖm, 
C−u mang t©m sù ®Õn n−¬ng nhê. 
T«i nhμo luyÖn ch÷ nh− cao th¹ch, 
§¾p bøc t−îng t×nh, t¹c tø th¬. 
 

T−îng ®øng ph¬i v©n bμy cèt c¸ch, 
Bu«ng lan nh©n ¸i ®Õn m«i tr−êng. 
Thiªn nga chuåi nhÑ c¬n m¬ tr¾ng 
Trªn n−íc hå thÇm gîn ¸nh d−¬ng. 
 

TÊt c¶ kh«ng gian thμnh Ên t−îng 
Bøc tranh hoμ th¾m s¾c cho ®êi, 
Ng−êi xem còng muèn nao nao víi, 
Löa s¾p nguéi tμn còng dÊy kh¬i. 
 

Tay muèn t×m tay, lêi muèn øng; 
Cho ng−êi hμo hiÖp ®Õn quªn th©n. 
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T×nh yªu, ®«i c¸nh n©ng nh©n phÈm, 
BÕn Êm hån vμo th¶ neo t©m. 
 

Bëi nh÷ng ng−êi yªu h»ng muèn thÕ, 
Hä cÇn tiÕng h¸t nh− bμn tay 
Xo¸ b«i hung d÷ trªn nh©n diÖn, 
¢u yÕm nh×n nhau dÞu nÐt mμy. 
 

Yªu cã trong yªu d−êng phÐp l¹, 
S¾t ®anh ®i mÊy còng bu«ng mÒm. 
Qua m«i t×m ®Õn m«i vinh hiÓn 
TiÕng h¸t thiªn thÇn hiÓn hiÖn lªn. 
 

— 05 

H·y d¾t nhau ®i t×m VÜnh ViÔn, 
Chung l−ng x©y cÊt mét cung ®×nh, 
Mét Kim Tù Th¸p, lÇu Hoμng H¹c 
Ủ −íp hån ng−êi m·i hiÓn linh. 
 

T«i viÕt bμi th¬ thay bia ®¸, 
Mai sau vÒ nghØ gèc c©y phÇn, 
Xin lμm chiÕc qu¸n che m−a giã 
Cho kh¸ch nßi t×nh ®Õn tró ch©n. 
 

Ngμy th¸ng hao v¬i dÇn cuèn lÞch, 
Mïa thu chím óa l¸ hån nμy. 
N¨m m−¬i tuæi dÊy lªn tμn löa, 
Nh¾p chót men t×nh, chuèc lÊy say. 
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NHÃ TỤNG 
CHO MỘT THÂN XÁC VUI 
hay 
HÌNH HÀI TẤU CẤT LÊN 
NGÀN TÀI HOA 
                  — Niệm tưởng cố thi sĩ Trần Hồng Châu 
 
Tuæi xÕ chiÒu mμ hån cßn n¾ng sím 
Nh− míi võa ngñ dËy. 
VÉn nh×n ®êi ë d−íi nöa cèc r−îu v¬i 
LÊp l¸nh men th¬m mïi nÕp cÈm. 
 

Léc tr¸i trÇn gian h¸i cÊt ®Çy mét hò nËm, 
§ªm vÒ më nËm yÕn diªn hoa, 
Nh¾m víi trøng c¸ tÇm ngËy, 
Sß mòm mÜm, 
Vμ nho m«i thùc phÈm. 
 

Chóng ta chØ cã ®êi nμy th«i ®Ó h−ëng thô, 
§Ó ¨n bïi, uèng lÞm, lμm t×nh 
Vμ lμm ra s¶n phô 
Bó mím lín t−¬ng lai, 
CÊt lîp mét vßm ®μi cho linh hån tró ngô. 
 

Chóng ta gièng vËt thÊt t×nh, ngò uÈn, l−ìng ng·, 
                                                                    ph©n t©m, 
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Nh−ng chØ cã mét bÊt ho¸n h×nh hμi ®Ó sèng, 
§Ó x¸c ®Þnh chñ quyÒn 
Mét riªng t− thiªng liªng, Êm cóng; 
Ch¨m chót, nu«ng chiÒu, mÕn yªu, kiªu h·nh, 
                                                              thao n©ng 
Lªn ngang tÇm mét lý t−ëng 
Nh− tho¸ng nh¶y bay lªn kh«ng gian rùc rì 
Ánh s¸ng nhiÖm mÇu vμ ©m thanh giao h−ëng 
Cña yÓu ®iÖu h×nh hμi mét ballerina phiªu phÊt. 
 

Chóng ta tõ l−ng gï, bèn ch©n lËt ®Ët, 
§øng th¼ng dËy, m¾t th−íng ng−íc trêi cao; 
Hai ch©n tr−íc vãi thμnh hai c¸nh tay cÇn cÈu 
ViÕt ph−¬ng tr×nh lªn hái vÆn v¹n v× sao 
V× sao v× sao sao ¸o uÈn? 
 

Hai ch©n xá ®«i hia ngh×n ngh×n dÆm 
§i trong trêi, b¸ch bé rç mÆt tr¨ng; 
Ngμy oai nghi th¼ng b−íc khóc qu©n hμnh, 
§ªm lu©n vò theo vßng quay tr¸i ®Êt. 
 

M−êi ngãn tay thon ch¾p cÇu lªn th¸p bót, 
Më xoÌ nân niÖm bóp thanh t©m. 
Hai m−¬i ngãn siÕt nhau thay tr¨m lêi kÓ lÓ, 
X¸c tÝn b»ng thÖ ng÷ hai bμn tay. 
DiÖu ng÷ cña vuèt ve, tu tõ cña ®¾m ®uèi; 
NhÊn phÝm ngμ rá nh¹c mËt tr¨ng t©n h«n; 
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Ho¸ c¸i h÷u thiªn h×nh vμ v¹n tr¹ng 
Thμnh huª d¹ng mu«n mμu mét phßng tranh 
                                                             nh©n b¶n. 
 

Hai ngâ m¾t, löa ch©u th©n x¸n l¹n, 
Chong lung linh ®ång tö chiÕc ®Ìn thÇn. 
Mçi ng−êi lμ mét siªu phÉu thuËt nh©n 
GhÐp ®uèc tuÖ vμo nh·n bμo ph¸t s¸ng. 
 

G−¬ng mu«n chiÕu, nhiÕp ¶nh gia −u h¹ng; 
Soi xÐt vËt thï, quan chó dung nhan; 
KiÕm ý tø ë ®»ng sau nh©n diÖn, 
UyÓn ng÷ lμn mi cong, 
Èn dô mét nô c−êi, 
Ng«n tõ mét khoÐ m¾t. 
 

HiÖn thùc ho¸ thμnh mét kho tμng nhu liÖu, 
C¶m xóc m«ng lung, ý ¶nh ®Ëm nhoμ 
§−îc mét thi sÜ tr÷ t×nh vμ rÊt lμ ®iÖu nghÖ 
Phôc chÕ thμnh ng«n ng÷ kÝnh v¹n hoa. 
 

Bμi th¬ t×nh giao thoa hai ¸nh m¾t, 
Tõ bå ®μo pha víi ch÷ nμng h−¬ng 
Ra tr¨m n¨m th¬m tho th¬ hîp cÈn. 
HiÖn ®¹i m·i c¸i nh×n hoan l¹c 
Cña mét mü häc mμu hång 
VÒ mét mÉu h×nh lo· thÓ. 
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D©m s÷ng, mª t¬i, m·n tho¶, an hoμ, tù t¹i 
Nh− s¾c diÖn nh÷ng cÆp t×nh nh©n ©n ¸i giao hoan 
Cña nh÷ng pho t−îng tiÒn cæ ®¹i. 
Thuë ch−a cã tiÒn ®Ò téi gèc, 
Nh÷ng ph¸p ®×nh kh¶o bøc ch©u th©n, 
Em ng©y th¬ mét tê l¸ nân, 
Anh s−¬ng ngêi giät nân th¬ ng©y, 
Anh vui s−¬ng mai r¬i ®Çm l¸, 
Em mõng l¸ sím høng ®Ém s−¬ng. 
 

Hai ta bÞ gi¸ng xuèng mét trÇn ai khæ ¶i 
Kh«ng ph¶i v× ®· ¨n lÇm ph¶i 
Qu¶ cña c©y tri thøc, 
Mμ v× nh÷ng trËn ®ßn tan n¸t ch©u th©n, 
Nh÷ng mþ d−îc t©m linh ®¸nh b¶ hån 
Cña h¬n mét gi¸o ®iÒu ®¹o ®øc 
Muèn trõng giíi tr¸i tim, dËp löa lßng 
Cña hai th©n x¸c cÇn nhau da diÕt. 
 

Nh− lóa cÇn m−a ®Ó træ h¹t, 
Quúnh cÇn nguyÖt ng¾m ®Ó ra hoa, 
Phæi cÇn khÝ trêi ®Ó h« hÊp, 
M«i cÇn m«i ngãng ®Ó giao h«n, 
Tay cÇn tay ®−a ®Ó ®Õn víi, 
M¾t cÇn m¾t ®ãn ®Ó ë ®êi, 
Mét cÇn mét n÷a ®Ó chung ®«i, 
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T×nh yªu kú ¶o mét phÐp to¸n 
Nh©n lªn trÎ m·i tuæi linh hån, 
M·i m·i n¾ng ban mai, 
M·i m·i nöa d−íi ly r−îu ®Çy men nÕp cÈm. 
 

Anh mêi em ®ªm nay lªn ch¬i mét ®Þa ®μng, 
Non bång ®iÓm ®Ønh cña chÊt ngÊt giao d©ng 
Gi÷a hai th©n x¸c vui, 
Hai th©n x¸c ®Ñp, 
Hai th©n x¸c lμnh, 
Hai th©n x¸c muèn, 
Hai th©n x¸c ë truång, 
Hai th©n x¸c tù th©n kh«ng cã téi 
Nªn ch¼ng cã g× ph¶i ¨n n¨n s¸m hèi. 
 

§Ó thi sÜ tr÷ t×nh cßn høng lμm th¬, 
Bμi th¬ duy nhiªn nh· tông 
Cho mét th©n x¸c vui, 
Th©n x¸c mõng, 
Th©n x¸c tù tin, 
Cã chñ quyÒn, 
Kh«ng sî h·i, 
Ch−a vong th©n, 
Kh«ng hæ thÑn, 
Lo· thÓ th¨ng hoa, 
MÉu ®iÓn hμi hoμ 
Nh− cña nh÷ng vÞ thÇn t×nh yªu trong huyÒn tho¹i. 

                                                                     — 2/2004 
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MỘT LUÂN VŨ 
LUNG LINH 
 
§¸nh chiÕc vßng bÖn quyÖn hai cung th©n 
L¨n xo¾n xuýt tíi tÝt cïng ®iÓm löa, 
N«i nu«i −¬m høa th¾m nô hång ngÇn, 
Dßng diÔm nguyÖn cña nguån mu«n chan chøa. 
 
Bèn m¾t th¾p cho nhau tiªu ®iÓm löa, 
NÎo dËp d×u cña nhung nhí gÇn nhau. 
Hai tay dang ho¸n dô mét mêi vμo 
Chê cuèi ngâ mét d¹t dμo më cöa. 
 
§ªm ®¬n chiÕc linh hån cÇn gèi tùa, 
Vai l¹c loμi vai rÊt ®çi cÇn vai 
§Ó th«i hÉng bèn bμn ch©n s¸nh b−íc, 
Chôm ®êi vμo cho cñi löa reo vui. 
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Ng· ba chèn cña ©m d−¬ng héi tô, 
V−ên thiªn c«ng ñ nô ®o¸ nh©n quÇn, 
Kû hμ trßn kÕt nèi hai cung th©n 
L¨n quÊn quýt tíi tÝt cïng ®iÓm löa. 
 
Bèn m¾t th¾p mÆt trêi ®ªm r¹ng rì, 
B−íc  nhÞp nhμng mét lu©n vò lung linh 
Víi tr¨m th−¬ng ngh×n mÕn nÕn ©n t×nh 
To¶ s¸ng l¸ng m«i th¬m men hîp cÈn. 
 
T×nh tó lÖ nh− tay ®eo chiÕc nhÉn; 
Th©n h©n hoan : ng−êi ®Ñp nh− thiªn thÇn; 
M¸ lÖ ngÇn lÊp l¸nh sao s«ng Ng©n, 
Dßng tóc nguyÖn cña nguån mu«n chan chøa. 
 
Bèn m¾t th¾p cho nhau ©n t×nh löa. 
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NHÖÕNG DAÁU CHAÂN NGANG 
TREÂN MOÄT TRIEÀN NGÖÕ SÖÏ 

___________________________________________ 
 
 

 
 
 

 

NGÔN NGỮ ĐÔI 
 
§iÓn chÕ th¬ b»ng ng«n ng÷ ®«i, 
Ý n©u xen lÉn nghÜa hung vμng. 
Nh− trong xanh høa cña mμu mËn 
Nghe vì eo sÌo tr¸i nÉu ®en. 
 
Th¬ lμ nho mμ còng lμ sim, 
Mçi ch÷ bu«ng sang tiÕng h¹c cÇm. 
Nh− trong vã cÊt cña ngùa b¹ch 
Cã nh¹c chim hång vç c¸nh cam. 
 
Nªn h·y l¾ng nghe tim vi vo 
Tr¨m c©u ong chóa tóa tung hån. 
Nh− trong nh−ng nhøc löa h−¬ng thÞ (1) 
TiÕng h¸t son vμng cña ®am mª. 
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MiÕt, mμi, giòa gîn lªn v©n ®¸; 
Chuèt gät thi tõ nh− bót hoa 
Trong pho s¸ch ng¸t h−¬ng kinh ®iÓn 
ViÕt l¹i cho ®êi khÝ huyÕt th¬. 
 
Hμ hån vμo Êm miÕu thiªng nghiªng, 
ChiÕt tù ra xem cÊu tróc thêi. 
Ngan ng¸t trÇm vμ nhang kû niÖm 
Mét võng vu sö th¬m an nhiªn. 
______________________________________ 
(1)  Một chi của họ thị. 
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TIẾNG GỌI 
 
Ta ®i trong ch÷ t×nh ta, 
Th¾p nhang trÇm niÖm ®äc ra linh hån. 
Cßn nång Êm nô ®êi h«n 
Thuë trßn trÜnh mÑ ®á hßn m¸u th¬. 
DÉu ©m m«i Êy Ém ê 
Mμ nghe tiÕng gäi nøt bê thêi gian. 
Con yªu tiÕng mÑ v« vμn, 
Mét lêi mÑ rãt ra ngμn cæ th−. 
Nhí nμy gißn gi· t©m t−, 
Ch÷ thi nh©n ®èt h− v« löa bïng. 
Si ca ta còng mét dßng, 
VÇn th¬ ®iªn nÐm lμm chïng kh«ng gian. 

                                          — Saint Paul 1998 
                               Đêm nghe tin Bùi Giáng qua đời. 
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LỜI SÔNG TRONG 
THẤU ĐÁO MỘT BỜ THƠ 
 
N−íc cuèn n−íc tr«i nhanh, 
S«ng x−a cßn ë l¹i 
Víi bÕn ®øng soi m×nh 
Nhñ m×nh ®õng xao l·ng. 
 

ThuyÒn chia tay bÕn n−íc, 
S«ng ®»ng ®½ng ®eo bªn : 
S«ng c¨n c¬ tõ xø 
§· c−u mang h×nh thuyÒn. 
 

S«ng ®¨ng vμo t¸ tóc 
ThÊu ®¸o mét bê th¬ 
Chë che lêi tuÊt trî (1) 
Nghe s«ng cã gäi bê. 
 

S«ng gom mïa kû niÖm, 
H¸i ph¸ gÆt nguån non : 
Thêi gian ®¸nh vßng trßn 
§¸y lßng s«ng chung thñy. 
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S«ng s©u bÒ quyÕn chó, 
Lßng mÑ ®¸ sinh ra (2) : 
Trong s«ng cã nÒn nhμ 
Thuë ®Þa cÇu chiªu kh¸ch. 
 

Dßng rÏ chia ®«i n−íc, 
S«ng vÉn cø mét s«ng, 
Mét s«ng uyªn ng÷ th¾m 
L©m r©m nãi hån nång. 
 

N−íc xu«i xu«i qu¸n tÝnh, 
ThuyÒn vμy n−íc bêi s−¬ng : 
S«ng mang mét con ®−êng 
Xui ®−a vÒ b¶n h¹t. 
 

S«ng ©n t×nh tr¸c viÖt 
Duy nhÊt tÆng cho ng−êi. 
___________________________________________ 
(1) Parole secourable et protectrice (đối với Uyên Thể – 
Être) 
(2) Thuở lập địa, đá nứt để nước trào ra, tụ góp thành sông 
để đón tiếp và nuôi dưỡng loài người. Vì vậy sông là uyên 
ngữ thắm nhất của văn minh nhân loại, ta phải tri ân. Lối tri 
ân thấu đáo nhất là để sông vào ở trong một lời thơ tuất trợ. 
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TẬN CÙNG TẬN 
                   — Gửi Thanh Tâm Tuyền 
 
Giã tõng c¬n hæn hÓn, 
Dßng th−êng l−u x« sãng bÊt b×nh, 
Næ chïm khÝch phÉn, 
Mçi tõ né do¹ c« ®¬n ®iªn. 
 

BÊn quÉn, 
TËn cïng ®å bÊn quÉn, 
BÓ ®ªm tr¨ng h¹ huyÒn trë d¹. 
Hçn hμo bÓ, 
BÓ tung bung: 
Nh÷ng mu ®¶o sÇn lÉy 
§Éy ®ïa ¸nh s¸ng ®ång mai cua. 
 

C¾t l×a lÞch ®¹i, 
B¸ng bæ thÇn linh, 
H« hμo quû sø, 
BÇm giËp rçng kh«ng. 
Chöa tr©u tang trèng lßng tÞch m¹c 
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TiÕng dïi ®Ëp ®o¶n th−¬ng, 
Bμng hoμng, kh« khèc, dßn tan. 
 

Mçi ®ét ph¸ mét lÇn vÉn tù (1), 
Kh−íc tõ nghi thøc ®êi h»ng t«n. 
Hoμi h¬i, thÊt thè, cÇm b»ng! 
Mçi vïng tho¸t mét chïm tö x¹, 
Tuû ung th−, 
Th¶m häa ®μnh! 
 
Thi sÜ ! 
Cã thÓ nμo thô h×nh trän kiÕp 
§«i ba giê cïng cña Chóa. 
 

ChÎ tÏ thêi b¨ng, t¸ch kÕt tÇng; 
T×m nguån suèi kho¸ng, m¹ch nguyªn sinh; 
Thiªn niªn kû nhiÖt t×nh : 
N−íc m¾t mï, m¸u phong cïi lë 
Cßn rong ng©n 
Nh÷ng giät ngÇn v« lôy. 
____________________________________ 
(1) Giết chữ. 
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TẬN CÙNG MÁN 
 
Mïa thu ®i lang thang du ti; 
N¾ng ch¸y cËt Nïng, nøa h¹ khuy (1); 
Xu©n tróc thai (2) ®©m, chß tr¾ng n¶y: 
Mçi n¬i tù truyÖn mét li k×. 
 

N−íc kho¸ng s«i r©n, lêi méc ®ôc; 
Lim, såi nh−ng nhøc, cÈm lai r−ng; 

ë lam chμm xø sim cïng cèc 
Siu s¾t vμng t©m thæ mËt rõng. 
 

Cæ ®¹i « k×a! cã c¸nh sao : 
Ngçng ®«i biÒn ngÉu, cß phong dao. 
Trêi lμ mét viÖn hμn l©m lín, 
Nhμ Ðn uyªn th©m th¸u ch÷ Tμu. 
 

Bãi c¸ Khæng Minh lanh l¸u liÖng, 
Tr«i mÌ Tμo Ngôy xÑt ®−êng tªn. 
Tang th−¬ng mét d¶i mμu man quèc 
Trong thÊu kÝnh trßng m¾t tiÕt ®iªn. 
 

Giã qu¹t s«ng bay lªn b«ng l«ng, 
Giã te tua xÐ biÓn ng« ®ång. 
B»ng l¨ng tr¾ng hÕu, phÇn du bÖch; 
B−ím nÝu nhau vÒ ngñ kiÖt ®«ng (3). 
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Mét linh hån Hêi di diªn hËn : 
Bu«ng (4) chÕt bi hïng, chÕt ®øng ngay. 
Mét nghÜa trang bu«ng, ngh×n mãng côt 
Vãi tay Tõ H¶i bÊu trêi dμy. 
 

Th¸p n¸t sÕu ®Ò, v−în xãt xa 
ChÕ Bång Nga hìi! ChÕ Bång Nga. 
BiÕn thiªn xÐ ®· bao kinh sö, 
Cãc ngåi ®¸y giÕng Cæ Loa oa. 
 

So ®òa (5) Hμm T©n vμng bùt dùt, 
§òa toßng teng quÉy tÝn phong sang. 
G¨ng gai lÈn thÈn m×nh cu ngãi 
Gï gËt ai xui thiÕp phô chμng. 
 

ChiÒu Bu«n Ma Thuét mang oa oa; 
Tèi lÝu lia ®iªu kh−íu Th¸c Bμ; 
Ho¸ gi¶i thêi gian dÇn cèi ®ãi 
TiÕng chμy th×nh thÞch b¶n TÇy xa. 
 

Ph¸ xo¾n qu¨n queo h×nh cèc ®Õ; 
Chã chßm v¹n sña väng Çm doi; 
___________________________________________ 
(1) Chết 
(2) Măng tre 
(3) Hàng vạn bươm bướm kéo về ngủ đông tại rừng núi, rồi 
chờ xuân để tái sinh 
(4) Một loại cọ, cứ 60 năm chết một lần, rồi sống lại 
(5) Một loại cây có quả dài thon, treo lủng lẳng như quả lúc 
lắc. 
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NhÆt khoan dïi bôp b× tru trÕu, 
Trèng giãng tam nghiªm loÐ löa chßi. 
 

Phμ mï rËm ró, hó th−¬ng mang (6); 
Nh¶ khÝ diªm sinh, äc suèi vμng; 
Cá l−ìi mÌo lia dao l¸ tróc; 
§Çm ®×a øa mãc thÞt liªu hoang. 
 

Trèng béng bÇu kªu, thau thÊt s¾c; 
Cæ bån bî ngî gam ®« s¬. 
Mμng tang ng©y ngÊy u hån gô 
Cho m¸u me rõng thÈm thÊu th¬. 
 

Vμo ®Çu bËt s¸ng nhò nham quªn, 
Gâ ®èt x−¬ng nghe thí th¹ch rÒn, 
Phñi s¹ch nguyªn ©m, chïi mÉu tù, 
NhÆt tõng tö ng÷ ba dan ®en. 
 

§èt tr¾ng ®ªm lªn t×m vÝa M¸n, 
M¸n vμnh v¹nh ®¸y, M¸n vu«ng ch©n. 
KhÝ cuång B¸ch ViÖt rÇn g©n t¸u (7), 
Ra r¶ thung s¬n cuèc s−îng sÇn. 

                 — Núi Mây Tào 1984 – SàiGòn 1985 
____________________________________________ 
(6) Dồn dập 
(7) Loại cây lớn, gỗ quý, cứng, màu mâu nhạt, thường dùng 
để làm nhà. 
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TẬN CÙNG 
PHONG DU THỔ CHU (1) 

  — Je te rends pur à ta place première. Regarde-toi. 
                      Ta gạn đục khơi trong dòng nguyên thủy.  
                                              Để ngươi nhìn thấy ngươi. 
                                                                     ♦ HEGEL 
 
Ngåi tùa ®Çu phong du cæ thô, 
N¾ng chuåi m×nh m−ít cá thuú t−¬i. 
V−ên xa l¹ göi h−¬ng quen biÕt : 
T¹m biÖt ly a! ®· v¹n ®êi. 
 

Ngçng c« cao thèt tho¾t thiªn thu, 
Giã Thæ Chu du ró mÞt mï. 
Sãng cuén hå trμn lan gÊp béi, 
DËp dÒnh ¶nh ®éi thuyÒn m©y du. 
_____________________________ 
(1)  Thổ dân da đỏ (Redskin) 
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Ánh s¸ng trêi soi g−¬ng tÊm l¸, 
MÑ Trêi con c¸i t¬ trêi bay. 
S¾t siu nhùa ho¸ h−¬ng v¨n vÎ, 
N¾ng Êy ngñ trong giÊc cá nμy. 
 

Tung t¨ng sãc Êy giao du cò, 
GÆm h¹t phong r¬i ñ ®Êt gÇn. 
Mai mèt thu tμn ran rùc löa, 
Mét rõng phong ®á l¸ quyªn th©n. 
 

§Çu ë trong phong du Thæ Chu, 
Ng«n tõ nhùa sèt vì da du. 
RÔ s©u ngÇm nghÜ phong t− t−ëng, 
§¶o ng÷ tõ trong cæ thô gï. 
 

§Çu ë trong phong du Thæ Chu… 

                          — Como Lake 8/1996. 
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MIỆT TRONG 
 
Hån dßn tõng sîi n¾ng thu hanh, 
Mét tho¸ng x« xa còng trßng trμnh. 
T−ëng t−îng, con chim hång vç c¸nh 
MiÖt mμi ch−a hÕt h¶i hå xanh. 
 

Nói ®øng ng©m s−¬ng, dÇm bãng tèi; 
S«ng n»m duçi sãng, cuén võng ®«ng; 
§Êt b¨n kho¨n nÊng nu«i ngh×n h¹t 
ChØ ®Ó mong th¬m mét ®o¸ hång. 
 

§Þa h×nh ®åi nói trong cheo leo, 
VÊt v¶, ®a ®oan vã ngùa trÌo; 
Ham muèn non tr−a, chiÒu ®· ng¶ 
Bãng th©m u qu¸ nöa cßn ®Ìo. 
 

§ªm gi¸ l¹nh vÒ lμm Èn sÜ, 
LÖ ngoμi ®êi rØ thÊu t©m x−¬ng. 
Trong t«i b¸t qu¸i mª hån trËn, 
T«i dÉn t«i ®i còng l¹c ®−êng. 
 

Ch÷ ch÷ trïng x« rõng ch÷ ch÷, 
T«i vÒ hå nói tÜnh t×m t«i : 
Bãng ai phôc chÕ trong ©m b¶n 
LÉn bãng th«ng kia ®øng ®éi trêi. 
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PHÚC ÂM ĐÊM 
LE VENTRILOQUE 
 
XÑt xuyªn ®ªm ¸nh tinh cÇu, 
SÓnh m«i Êp óng nöa c©u ng−ng bê. 
Lêi rêi phÕ phñ u ¬ : 
HuyÕt thanh ®ªm ®äng im tê ba tiªu. 
N«n nao ®åi n·o ngh×n ®iÒu, 
ThÕ ©m nuèt ngËm phÒnh diÒu kÞch c©m. 
Xæ tu«n qu¸n ng÷ giam cÇm, 
Giät l−ng m¾t, ch÷ cña trÇm tÝch quªn. 
§Çu chïn ®éi ®¸ tiªn thiªn, 
Nghe anh ¸ch gäi triÒn miªn x¸c nμy. 
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NGỮ YỂM 
hay 
BÀI VỊNH CON KỲ NHÔNG 
           — Gửi thi sĩ mặt cùi và những kẻ say bóng chữ 
 
HiÒm v× ng÷ sù ch−a xong, 
Khã héc tu«n nªn thèn lßng. 
Ngo¸i cæ, khß khÌ, nÊc côc 
C¸i ®Çu tam gi¸c kú nh«ng. 
 

Nhín nh¸c, ng« nghª, trμo léng; 
Trßng banh r¸o ho¶nh nh×n goμi (1). 
MÊt tiÕng kªu nªn l¾p b¾p 
Kh¸c nμo danh ho¹ liÖt tay (2). 
 

Ng÷ sù kÎo chõng bÉy ®Êy! 
Da sÇn sïi cÈn trÇn ai, 
KiÒn kh«n mÊp m¸y häng mμy: 
LÞch sö dμi mét tiÕng nÊc! 
_____________________________________ 

(1) Chữ hoài nói trại theo giọng miền Nam 
(2) Hoạ sĩ N.G.T. cuối đời bị liệt tay và gần như á khẩu. 
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CHUYỆN VỚI TẮC KÈ 
và HOA DÂM BỤT 
 
Ấp óng goμi råi l¹i Ý a, 
§ªm ra thñ thØ cïng hoa nhμ. 
T¾c kÌ tÆc l−ìi hiªn hμng xãm: 
Mét tÊc t−êng, ngh×n dÆm c¸ch xa! 
 

Chøng c©m nμy m¾c do nh©n ®Þnh : 
Ng−êi ch¼ng buån nghe chuyÖn cña ng−êi. 
Häng phãng chÝt chiu toμn thø cuéi 
Tâm ïm n−íc xo¸y, bÆt t¨m h¬i. 
 

Sèng Ðp lÌn lμm mÐo èc sªn; 
M¾t lia thay mÐp, l¹nh nh− tiÒn. 
Céng ®ång, mét mü miÒu ngoa ng÷, 
MiÔn tr¶ lêi ng−êi èi ¸ ®ªm. 
 

TiÕng ViÖt g× kªu nh− tiÕng Tμu, 
HËn thï th¸o chèt thμnh tru ngao. 
LiÕc r¨ng cç m¸y c−a phÇm phËp, 
KÎ rèng ng−êi gμo ch¼ng hiÓu nhau. 
 

§μnh vÒ chuyÖn víi bμ d©m bôt. 
M−êi mÊy n¨m hoen gØ tiÕng ng−êi. 
Hái t¾c kÌ sao ®»ng tÆc l−ìi? 
– Buån th× t©m sù, B¾c Kú ¬i! 

                           — Sài Gòn 1987 
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BÀI HỌC PHÁT ÂM 
VỠ LÒNG 
 
Ph¸t ©m cho ®óng tõ ®êi, 
§õng r¬i vμo c¸i hît hêi Ø «i. 
D¹ ®Ò tiÕng khãc rung n«i, 
TiÕng c−êi phóng nghÞch t¾t råi thÊy ®au. 
Nh×n, nghe, nghÜ, nhí ®μo s©u; 
Bãc tang th−¬ng næi, moi giμu cæ kim. 
Xuèng im lÆng ngãng im l×m, 
Nghe Çm Çm vç sãng ch×m b¨ng d−¬ng. 
Soi ®ªm khuya kho¾t cho t−êng, 
Rμo khoanh rμnh m¹ch thiªn ®−êng, ©m ti. 
§ong hõng ®«ng, ®Õm tμ huy; 
M©n mª lÊy c¸i tiÓu ly c©n ®êi. 
Khæ ®au nÆng, s−íng nhÑ t¬i; 
Mét vi trÇn c¶ ®Êt trêi chøa trong. 
VÐn mï gì mí bßng bong : 
Võng hång quay cöi d−íi dßng h»ng l−u. 
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NGẪU HỨNG  
HỒ SAO 
 
Lung linh hå l−în r¾n vμng 
Víi mu«n tay móa nhÞp nhμng cña sao. 
N−íc lu©n vò b−íc ba ®μo, 
Sãng dung d¨ng nh¶y d¹t dμo quang niªn. 
Nguån ngÇm: cæ tÝch khai thiªn; 
M¶nh tr¨ng vμng d¸t lμn trªn n«ng sê. 
Ta nghe cÇu löa tinh s¬ 
Næ ngh×n v¹n kû sau ch−a nguéi tμn. 
Vμo ®Çu bíi n·o cêi than, 
LÇn ra tang tÝch thêi gian sinh thμnh. 
GiÕng th¬i Çm giät s−¬ng thanh, 
Nghe khu«n trêi në d·n vμnh v« biªn. 
§u ®−a vâng mÐp thÒm huyÒn, 
Bu«ng lu«n bÊt tóc triÒn miªn ng«n tõ. 

                                        — Como Lake 1993 
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NHÖÕNG DAÁU CHAÂN NGANG 
TREÂN MOÄT TRIEÀN MOÄNG THÖÙC 

hay 

MOÄT GIAÁC NGUÛ  
TAÙM MOÄNG BAÛN 

________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
TR£N MỘT TRIỀN 
TĨNH §ỘNG 
 
Ngñ trong hån, méng ngoμi m©y, 
C¸i mªnh m«ng v·i bèc ®Çy bμn tay. 
Ngñ ph−¬ng lan, ngñ hiªn dμi, 
Vãc s−¬ng l−ng giã ®· cμi hoang liªu. 
Ngñ chim s©u, ngñ n chiÒu, 
H×nh con Ðn bèc mü miÒu méng du. 
Ngñ rªu bån thÒm ngh×n thu, 
Hån, ®«i c¸nh v¹c bay tï kh«ng gian. 

                                     —  ViÖt Nam 196...   
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LIMB¤ 
              — Fou ne puis, sain ne daigne, nÐvrosÐ je suis. 
              §iªn kh«ng thÓ, tØnh ch»ng thÌm, ta gμn gμn dë dë. 
                                                      ♦ ROLAND BARTHES 

 
Ngñ chËp chên miÒn tr−ît tr¬n, 
C¸i lªnh ®ªnh dÝnh nhít nhên l−ng vai. 
Ngñ la ®μ bê cá gai, 
Giã day døt thæi r¸ch dμi hoang liªu. 
Ngñ am thiu n¸m da chiÒu, 
Mμu vong −u còng cã ®iÒu suy vi. 
Ngñ lÇm l× trêi m«mi, 
Th¸o kim giê giÊc: xÇm x× thêi gian. 
Ngñ tung tan, ngñ tô tμn, 
M¾c bu«ng heo hót lμm mμn che th©n. 
Ngñ ch©n tr¬ d¸n trôi trÇn, 
Nghiªng tai b¾t lÊy b¨ng tÇn h− v«. 
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Ngñ phong thanh ph−îng huyÔn hå, 
Mâ c«n trïng gâ nam m« gäi hån. 
Ngñ d«i giê, khê kh¹o lu«n, 
L¸ch lau thiu nguéi, mï dån khÐp quªn. 
Ngñ gieo loang sãng lÒn lÒn 
Suèi co qu»n c¸nh tay sÒn sÖt l«i. 
Ngñ thu ph«ng c¸m ¬n ®êi 
§· cho lßng nÕm l¾m håi chÌo chua. 
Ngñ cä k× hËn giμ nua, 
§ªm ®ªm sèng rìn chÕt ®ïa còng hay. 
Ngñ v« t©m vÊp quμng ng−êi 
ChiÒu x¨m khuÊt mÆt, hu¬ tay tiÔn chê. 
Ngñ c¹n hån cßn ngÈn ng¬, 
Hμ vμo hæ ph¸ch b©y giê phï v©n. 

                               —  Hoμng Liªn S¬n 1978 
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MAL MAN 
                          — Thi sÜ, kÎ bÞ bÖnh b×a 

 
Ngñ cßng trêi câng cßng m©y, 
C¸i ch¨m h¨m giã rãc gÇy guéc mai. 
Ngñ gï liÔu v¸i hån ai, 
§a ®iªn lâng thâng r©u dμi quû yªu. 
Ngñ mal man luü thõa chiÒu, 
Lò phï du móa m¸y nhiÒu thôy du. 
Ngñ rõng giμ tuæi thiªn thu, 
S«ng mª phè mÈn víi mï §ång §¨ng. 
Ngñ toang ho¸c lë ®ång b»ng, 
Con gi¨ng liÒm v·i d·i gi¨ng mÞ kú. 
Ngñ ®ß däc giÊc t×nh si, 
M×nh d× si nhít ch¸u gh× cuång ®iªn. 
Ngñ bÌo chuåi nhò kinh ®en, 
Ng· ba ba nhí b¶y quªn ®−êng vÒ. 
Ngñ oμ g¹o m¾t ®á hoe, 
D¬i lau chau chÐm, có xoÌ xËp lao. 
Ngùa chån vã cuèi nÎo lau : 
Löa lμng l¹nh lÏo, chç nμo hë quª? 
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CONTRETEMPS 
              — Cã mét g· khïng võa ®i võa ngñ 
 

Ngñ t¹m ®oμi, méng hoμi ®«ng, 
Ghe m¬ sãng mí con s«ng néi dμi. 
Ngñ h×nh nμy trä hån ai, 
Vâng ®u ®ªm b¾c t−ëng hoμi nam tiªu. 
Ngñ thuª v¸n m·n chî chiÒu, 
SÕu ng«ng cuång b¸o méng nhiÒu v©n du. 
Ngñ ®ång chíp xÐ Èn u, 
Ồ! ai kia lÊp lã tõ viÓn v«ng. 
Ngñ tr«ng ra g¸nh bÒnh bång 
Giãng quang lâng thâng mïa ®«ng quÈy vÒ. 
Ngñ cßng kÐo bÊc-hßn-lª, 
C¬n m−a phïn ®· dÇm dÒ thu ®ang. 
Ngñ ®i b−íc tr−íc mïa mμng : 
Lóa xu©n con g¸i, mÑ sang ngñ hÌ. 
Ngñ trïm vÇng t¸n ®á hoe, 
Mai lªn nhËp víi lËp loÌ tμn S©m. 
Ngñ nghi ngót khãi h−¬ng trÇm, 
Long-lanh-kh¸nh-ruæi-Çm-Çm-choÐ-ran. 
Ngñ tr¨m høa hiÖn mu«n vμn, 
Liu chiu cèt th¾m, man man ®ång ngÇn. 
Ngñ trÇn th¸o kho¸ xiÒng th©n, 
Th¶ rong hån d¹t gãc trÇn nμo quen. 
Quan san x−a m−a, lªn yªn 
Ngùa ®i thiªn kû ch−a quªn lèi vÒ. 
                                        —  Minnesota 1993 
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MINNESOTA  
MÙA B¡NG TAN 
 
Ngñ n»m méng mÞ ®Çy v¬i, 
Trong h¬i gi¸ cã men trêi ñ say. 
Ngñ ®«ng h«n ¸m hån nμy, 
Bãng phong giμ ng· sâng soμi dÞ yªu. 
Ngñ ngåi mí víi c« liªu, 
SÕu trong ®Çu l−în víi diÒu thuþ du. 
Ngñ hå l× ®iÕc thiªn thu, 
Ngçng c« cao dÝnh b¨ng tï khæ sai. 
Ngñ l©m th©m lèi thu«n hoμi, 
S¾c mï u lÞm ch−a phai l¹nh lïng. 
Ngñ ngμ ngμ ngñ m«ng lung, 
N¾ng ®ªm tho¾t gÉy nöa luång xanh xao. 
Ngñ bõng tïng tö nao nao, 
M¸u hõng ®«ng ®· øa trμo qu¹nh kh«ng. 
¤! con s©u hãt nh¶ hång, 
BËp bïng nhón nhÈy rõng b«ng t×nh cê. 
TrËn c−êi sÆc sì b©ng qu¬, 
B¨ng tan v¸ng vì Çm bê kh«ng gian. 

                                  —  Como Lake 1994 
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MỘT THOÁNG 

HÌ THỔ CHU (1) 

 
Ngñ hå thiªm thiÕp h¬i bay, 
RÐt trong phong c¶nh ra ngoμi hoang liªu. 
Ngñ khê MÔ Phè (2) thiu thiu, 
Phong du lÉn cÉn khãi chiÒu phï du. 
Ngñ tμng tμng löa igloo, 
TuyÕt ®iªn ®ó ®ìn, Thæ Chu ®u bång. 
Ngñ trêi thoi tho¾t bËt b«ng, 
§ung ®−a trèng trÕnh, cuång ng«ng im tê. 
Ngñ d¹t nguån kho¸ng thñy s¬, 
Lung liªng trong v¾t dßng th¬ ch−a ®Ò. 
Ngñ vïi l×a vá sªn mª, 
§ªm tu«n x¸n l¹n c¶ bÒ bén ®ªm. 
Ngñ bõng dËy vùc th©n quen, 
§u bay ch÷ gi÷a ®«i bªn trßng trμnh. 
Mét dμn sÎ d¹o lanh canh 
Hãt chïm nân nuét n¶y cμnh sum suª. 
Mét v−ên téc héi hoan mª, 
Võa lª võa sãc ª hÒ tiÒn th©n. 
                                        — Minnesota 1994 
_____________________________________________ 

(1) Một tiết hè vỡ lúc đang đông, gọi là Indian Summer. 
(2 ) Rice Street. 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 491 

 

 
 
 

 

THU RỢ 
             —  Cã mét g· khïng ngñ ngåi 
 

Ngñ trä v−ên s−¬ng m−în c©y, 
RÐt tr¨m mãng nÓ r¸ch trÇy trôa mai. 
Ngñ hÌ ®−êng ghÕ cña ai? 
DÊu giÇy tÊt bËt ch¹y ngoμi c« liªu. 
Ngñ hång nhê cuèng kh¼ng khiu 
Giã cμn rì thæi ®æ xiªu mÞt mï. 
Ngñ xï b¸ch g¸y hi hu, 
Ngçng tao lo¹n ®Êm lång tï kh«ng gian. 
Ngñ tr−ên cÇu qu¸ biªn san, 
Bãng h−¬u lo·ng b¹t phiªu ngμn tuyÕt Nga. 
Ngñ lung liªng ®èm löa phμ, 
Hí hªnh chiÕc qu¸n ngñ xa ngoμi lμng. 
Ngñ trïm võng t−ëng hång hoang, 
Rung rinh cong tín thêi gian dîn m×nh. 
Ngñ ngåi tùa v¸ch trêi vªnh, 
Lao vμo ngÉu nhÜ bËp bÒnh hiÓn nhiªn. 
Ngñ oμ sÎ sái huyªn thiªn, 
S©u ©m kim kÐo vÒ miÒn triÓn khai. 
Lung linh vò trô léng hμi 
Tïng dßn tuyÕt ré trËn c−êi k× kh«i. 
T«i vÒ rî b¾c thu t«i 
Sau ngh×n thu thÊt l¹c c«i cót hån. 

                               —  Minnesota 1995 
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BỘ TAM  
 

Ngñ bÇm trêi sÉm bÇm m©y, 
Con dao giã rãc t¸ch dÇy vá mai. 
Ngñ cßng liÔu câng trÇn ai, 
Du nghiªng ng¶ mét giÊc dμi buån thiu. 
Ngñ bªn phè ng¸i ngñ chiÒu, 
Bμn tay mï nèng níi nhiÒu ©m u. 
Ngñ hå thiªm thiÕp c« chu, 
Bãng nh¨n nheo nÕp tö tï thêi gian. 
Ngñ trÇm tÝch ®¸ miªn man, 
C¸nh chim nμo vôt dîn lμn h«n mª. 
Ngñ quμn v¸n tÝt sao Khuª, 
V« can ®Õn thÕ cßn khª mïi phÇn! 
Ngñ chËp chên löa bå qu©n, 
Áo s−¬ng s÷a vÐn ë trÇn mªnh m«ng. 
Mét nμ nân ngùc thinh kh«ng 
Víi huyªn thuyªn s¸o hãt phång ngμy lªn. 
Víi liªn miªn giã toμn miÒn; 
Víi thÇm th× m¸u Êm liÒn thÞt da; 
Víi trêi, ®Êt nhÞp nhμng ta; 
Víi ba, mét kh¶i hoμn ca chμo ®êi. 
                                    —  Minnesota Xu©n 2000 
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TÌM LẠI TÂM THỨC ĐÓN NHẬN 
THƠ DU HỌC TRỞ VỀ 

và THƠ LỤC BÁT ĐỔI MỚI 
của 

CUNG TRẦM TƯỞNG 
 TRẦN VĂN NAM 

(Trích bài phát biểu nhân dịp Cung Trầm Tưởng ra mắt sách 
tại Quận Cam, California, ngày 16/11/2003) 

 
 

....................... 

ột bài viết trước đây của tôi về thơ Cung 
Trầm Tưởng đăng trong Tạp chí Khởi Hành 

của anh Viên Linh. Trong bài đó, tôi nói về những ấn tượng 
đẹp mà chỉ trong ba bài thơ làm khi du học tại Pháp, và phổ 
biến khi Cung Trầm Tưởng trở về nước, nhà thơ tạo ra 
những ấn tượng khó quên trong tâm thức người thanh niên. 

Chỉ nội ba bài thơ Mùa Thu Paris, Chưa Bao Giờ 
Buồn Thế và Khoác Kín, thi sĩ Cung Trầm Tưởng đã phác 
họa cả một vòm trời nước Pháp. Tính chất lãng mạn của các 
thi ảnh Tượng Đá và Lá Mùa Thu, Người Em Tóc Vàng và 
Màu Mắt Tây Phương, Nhà Ga Đèn Vàng và Đoàn Tàu 
Tuyết Phủ, Khoác Kín Áo và La Cà Quán Rượu, đến nay 
vẫn còn âm vang trong tâm thức những người ở lứa tuổi từ 
55 đến 65, có nghĩa là tâm thức của người thanh niên 45 
năm về trước, tâm thức vào thời giữa thập niên 50 cho đến 
giữa thập niên 60.  

m 
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Nói như vậy không phải khẳng định tuổi trẻ hôm nay, 
thế hệ trưởng thành tại các xứ văn hoá Tây phương, hoặc cả 
chúng ta ở tuổi trung niên hay quá trung niên nhưng đã sống 
nơi hải ngoại hơn hai thập niên rồi, tất cả không còn cảm 
thức các hình tượng đẹp lãng mạn trong ba bài thơ du học 
và vương vấn mối tình người thiếu nữ Tây phương hiện diện 
trong thơ Cung Trầm Tưởng.  

Nhưng tâm thức mỗi thời mỗi khác, vì vậy hôm nay ta 
thử tìm lại đặc tính của thời kỳ mà ta đã ở trong cuộc, thời 
kỳ cấu tạo thành cảm thức tiếp nhận thơ du học trở về của 
Cung Trầm Tưởng.  

Ta thử nhớ lại đó là thời kỳ gì?  
Ta nhớ lại đó là thời kỳ đất nước Việt Nam mới bị 

chia đôi ở vĩ tuyến 17, tiếp theo là cuộc di cư lớn của người 
miền Bắc đi vào miền Nam, xây dựng miền Nam Việt Nam 
thành tiền đồn phòng giữ Đông Nam Á và trong vòng ảnh 
hưởng của Tây Phương.  

Vậy thì có liên hệ gì đến thơ du học với mối tình đẹp ở 
nước Pháp của Cung Trầm Tưởng?  

Có liên hệ vì luồng gió đi du học bao trùm thời kỳ này. 
Pháp có Hội Việt Pháp, Hoa Kỳ có Hội Việt Mỹ, Tây Đức 
có Hội Việt Đức, Anh mở ra các kỳ thi cấp phát bằng Tài 
Năng Anh Ngữ. Thanh niên vừa tốt nghiệp trung học có một 
số vào ra những nơi này để nghe ngóng các kỳ thi huấn 
luyện sinh ngữ và cấp học bổng du học. Sách báo tài liệu do 
Phòng Thông Tin Hoa Kỳ, tạp chí Thế Giới Tự Do của Mỹ 
phổ biến trong quần chúng, ấn tượng đậm nét đối với giới 
thanh niên đang muốn tìm hiểu là những trường đại học đồ 
sộ danh tiếng, chất chứa bao nhiêu là tưởng tượng.  

Trong khi đó, những gia đình khá giả còn đầy thiện 
cảm với nền văn minh lâu đời của Pháp vẫn tìm cách gởi 
con du học Pháp quốc mà bấy giờ điều kiện du học có phần 
khó hơn, do Miền Nam đang chuẩn bị đối phó với chiến 
tranh, thanh niên ràng buộc với vấn đề quân dịch. Tuy vậy 
không khí đi du học vẫn là điều mơ ước, vẫn âm ỉ. Người có 
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điều kiện thì hy vọng một ngày nào đó lên đường, người 
chắc chắn không bao giờ có điều kiện thì ước mơ.  

Nhà bên cạnh có anh bạn cùng lớp, được cha mẹ giàu 
có tìm cách gửi qua Paris, ít tháng sau đã thấy anh gởi hình 
về, ăn mặc chỉnh tề kiểu học trò xứ lạnh, cho biết anh được 
thu nhận vào trung học, vào lớp cùng trình độ như khi đang 
học tại Sài Gòn, chuẩn bị sang năm thi Tú Tài. Không rõ 
anh nói thật hay đùa.  

Người anh lớn tuổi cuối phố nhờ có người đi trước 
mách lối, lo học Anh văn, đã thi đậu cuộc thi do cơ quan 
USOM mở ra để cấp học bổng du học Mỹ quốc, chuẩn bị 
lên đường vào một đại học lừng lẫy ở San Francisco ...  

Vài ví dụ đó để thấy không khí đi du học của thời kỳ 
cuối thập niên 50 đến giữa thập niên 60. Những người 
không mảy may hy vọng thì chỉ còn ước mơ.  

Mà ước mơ được lưu giữ lâu dài, được dự trữ thường 
xuyên, là nhờ những bài thơ đẹp. Ước mơ tái xuất mỗi lần 
đọc lại bài thơ, không thoáng qua và mất đi như giấc mộng. 

Chỉ ba bài thơ, thi sĩ Cung Trầm Tưởng đã khắc sâu 
vào tâm thức một thế hệ thanh niên vốn ham học hỏi, yêu 
chuộng văn minh, lại thêm một thời thế gây xúc tác hướng 
ra thế giới bên ngoài. Ông không khắc vào gỗ đá như một 
điêu khắc gia mà khắc vào tâm tư của thế hệ đang ước mơ 
có dịp đi xa. Thơ ông đã khắc vào tâm hồn ta Tượng Đá và 
Thu Vàng nơi công trường lá đổ, tóc óng ả mượt mà và màu 
mắt Tây phương, nhà ga đèn vàng và đoàn tàu tuyết phủ, 
khoác kín áo và la cà quán rượu; hoà lẫn trong đó tính lãng 
mạn, lòng hiếu học, tâm hồn nghệ sĩ trước thiên nhiên. 

Cùng với con sông Seine mặc áo sương mù và bến tàu 
nhà ga cũng sương mù mênh mông trong thơ Nguyên Sa, cả 
hai thi sĩ Nguyên Sa và Cung Trầm Tưởng như có cái hẹn 
cùng thời, cùng một nơi du học, cùng một nơi thi thố tài 
năng trên tạp chí Sáng Tạo, cùng một cảm hứng làm đẹp 
Paris và Pháp quốc. 

Nhà thơ Cung Trầm Tưởng không chỉ gây ấn tượng 
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vòm trời nước Pháp vào tâm hồn thanh niên thời ấy, mà 
điều đáng kể thứ hai thì ông là người đầu tiên khởi xướng 
đưa ngôn ngữ tân kỳ vào thơ lục bát.  

Không hẹn mà tạp chí Sáng Tạo ra đời vào cuối thập 
niên 50 đã hân hạnh thành nơi sản xuất bốn nhà thơ tài 
danh, Thanh Tâm Tuyền với Thơ Tự Do, Nguyên Sa với 
Thơ Tình Hiện Đại, Tô Thuỳ Yên với thơ bảy chữ tân kỳ, 
Cung Trầm Tưởng với lục bát tân kỳ.  

Bây giờ đọc lại bài thơ lục bát đầu tiên được kể là tân 
kỳ đăng trong tạp chí ấy, bài Khoác Kín, ta thấy chỉ có vài 
từ ngữ tân kỳ như “buổi chiều tiếp thu trời buồn” hoặc 
“tâm tư khoác kín”, nhưng hơn 45 năm về trước đã có vẻ 
khác với ngôn ngữ quy ước trong những bài thơ lục bát 
chuốt lọc của Huy Cận, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Trần 
Huyền Trân ...   

Song song với tâm thức đón nhận luồng gió du học là 
tâm thức đón nhận những đổi mới văn chương, khác với 
thời Thơ Mới. Cái tâm thức do tạp chí Sáng Tạo góp công 
tạo nên nhờ tương phản với những tạp chí văn chương 
chừng mực ít gây sôi nổi cùng thời.  

Do đó thơ lục bát chỉ mới tân kỳ thấp thoáng của thi sĩ 
Cung Trầm Tưởng đã được đón nhận tốt. Tiếp theo, ông 
sáng tác nhiều bài thơ lục bát càng ngày càng thấy rõ chủ 
tâm sáng tạo từ ngữ tân kỳ. Ta thử đọc lại một số câu thơ 
lục bát của ông trước năm 1975 để thấy mức độ tân kỳ càng 
ngày càng gia tăng, nhưng không đến nỗi khó hiểu và còn 
rất thơ mộng : 

... Đêm nay trời khóc trời mưa, 
Gió lùa ẩm mục trời đưa thu về. 
Trời hay thu khóc ủ ê? 
Cổ cao áo kín đi về đường tôi. 
 
... Ngày đi, chiều tới không nghiêm, 
Khoan thai gió cởi phong niêm rũ buồn. 
Bờ nghiêng, nắng dốc, đường thuôn, 
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Thiết tha tiếng cũ nghe luồn không trung. 
... Ngủ rêu bồn thềm nghìn thu. 
Hồn, đôi cánh vạc bay tù không gian ... 
Ta cần nhắc lại một lần nữa là những câu thơ trên của 

nhà thơ Cung Trầm Tưởng đã xuất hiện hơn 45 năm về 
trước, lùi lại thời gian xa như vậy để thấy tính chất mấp mé 
rời xa quy ước so với lục bát đẹp trau chuốt nhưng khuôn 
khổ về từ nghĩa của các nhà thơ thời lãng mạn tiền chiến. 
Tuy nhiên, vì chú trọng về thi ảnh thơ mộng, mà thơ mộng 
nếu muốn độc giả cảm nhận ra thì tác giả như bị lôi kéo vào 
từ nghĩa quy ước sao cho dễ hiểu, do đó thơ tân kỳ của ông 
chưa đến mức độ quá tân kỳ.  

Ấy là ta nói cái tân kỳ thấp thoáng của ông hơn 45 
năm về trước, còn thơ lục bát đậm đặc mật độ tân kỳ mới 
sáng tác gần đây của thi sĩ thì ta cũng cần tìm hiểu chủ 
trương triệt để hơn nữa của ông.  

………………………………. 
…… Bài nói này chỉ giới hạn thơ Cung Trầm Tưởng 

trước năm 1975, nhấn mạnh ở chủ điểm “Tìm Lại Tâm Thức 
Đón Nhận Thơ Du Học Trở Về và Thơ Lục Bát Đổi Mới” 
của ông. Lúc đó, tuy bài thơ đầu tiên chỉ mới tân kỳ thấp 
thoáng, nhưng thơ lục bát của ông đã hé cánh cửa mở đường 
thoát ra khỏi cái bóng bao trùm đầy hấp lực của lục bát Huy 
Cận. Tiện đây xin kể lướt qua vài chủ trương triệt để tân kỳ 
cho lục bát mới sáng tác nơi hải ngoại của Cung Trầm 
Tưởng, đó là : tận dụng khai thác mật ngôn ẩn ngữ, ngôn 
ngữ đôi, ngôn ngữ cầu hồn gọi vía, ngôn ngữ kinh sấm, 
thậm chí còn mô phỏng tiếng kêu của thú rừng, chim 
muông, những vang vọng từ tiền kiếp xa xăm ...   

Tại sao ngày xưa thấp thoáng tân kỳ mà ngày nay dầy 
đặc tân kỳ, thiết nghĩ chắc có chủ đích. Thì tác giả bảo rằng 
làm thơ là luyện ngôn như luyện kim, ngày xưa luyện ít, còn 
bây giờ luyện nhiều, vậy dầy đặc ngôn ngữ tân kỳ là đương 
nhiên theo hướng đi tới hoài của lịch sử, càng ngày phải 
càng hơn xưa.  
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Ta thử đọc một đoạn thơ lục bát sau đây để thấy mật 
độ đậm đặc ngôn ngữ tân kỳ : 

... Ngủ xù bách gáy hi hu, 
Ngỗng tao loạn đấm lồng tù không gian. 
Ngủ trườn cầu quá biên san, 
Bóng hươu loãng bạt phiêu ngàn tuyết Nga. 
Ngủ lung liêng đốm lửa phà, 
Hớ hênh chiếc quán ngủ xa ngoài làng ... 
Ta thử so sánh đoạn thơ trên với bài thơ lục bát đầu 

tiên gọi là tân kỳ của ông đăng trong tạp chí Sáng Tạo cách 
nay hơn 45 năm, bài Khoác Kín.  

Như một bàn cân nghiêng lệch, xưa nặng phía thi ảnh 
đẹp quy ước, chỉ điểm xuyết một hai thi ảnh tân kỳ; nay thì 
cán cân lệch về phía tân kỳ : chỉ hai câu cuối còn vướng 
chút quy ước.  

Cũng nhờ hai câu đó mà ta bắt gặp lại cái lúc tiên 
phong khởi xướng tân kỳ của nhà thơ Cung Trầm Tưởng. 
“Hớ hênh chiếc quán ngủ xa ngoài làng” có một chút tân 
kỳ như “bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn”, và “Ngủ 
lung liêng đốm lửa phà” có một chút tân kỳ như “Tâm tư 
khoác kín sợ chiều lạnh thêm”, nghĩa là pha trộn tân kỳ và 
bình thường để tạo nên câu thơ có vẻ mới mà phảng phất cái 
đẹp quy ước, để được tiếp nhận ngay tức khắc.  

Cái tân kỳ chừng mực và dễ tiếp nhận ngay tức khắc 
đó cũng là tâm thức thời ấy đang ước mong một nền văn 
chương mới, nhưng chưa mường tượng ra được những gì 
quá cách tân. 

Tạp chí Sáng Tạo dẫn đường một nền văn chương 
mới, nhưng cũng là nhờ tâm thức thanh niên yêu văn 
chương lúc đó đang chờ đợi đón nhận vì sau 9 năm chiến 
tranh (1945-1954) chưa xuất hiện điều gì mới về văn 
chương ngoài những bài thơ kháng chiến chống Pháp.  

Cũng như tâm thức hiếu học, ham đi du học của thanh 
niên giữa thập niên 50 đến giữa thập niên 60 đã mở ra sẵn 
sàng do thời thế gây xúc tác, nhờ vậy những “Mùa thu Paris 
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công trường lá đổ, dòng sông Seine sương mù, ga Lyon đèn 
vàng, người em Tây Phương tóc vàng sợi nhỏ, những đường 
tàu mênh mông nối kết các thủ đô văn minh ...” trong thơ 
Nguyên Sa và Cung Trầm Tưởng được tiếp nhận nồng hậu. 
Lúc đó còn quá sớm đối với thế hệ du học Hoa Kỳ nên trên 
tờ Sáng Tạo chưa có những bài thơ đẹp gởi về từ Cựu Kim 
Sơn hay Hoa Thịnh Đốn.  

Bài nói về tâm thức người thanh niên hơn 45 năm về 
trước khi đón nhận thơ tình du học từ nước Pháp và thơ lục 
bát hé mở tân kỳ của thi sĩ Cung Trầm Tưởng đến đây xin 
dứt lời.....   

                                                 TRẦN VĂN NAM  
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GIỮA TRƯỚC VÀ SAU 
 GIANG HỮU TUYÊN 

(Bài nói chuyện về thơ Cung Trầm Tưởng  
trong buổi sinh hoạt của  

tạp chí Kỷ Nguyên Mới ngày 19/10/2001) 
  
 
 

êm nay trời khóc trời mưa, 
Gió lùa ẩm mục trời đưa thu về. 

         Trời hay thu khóc ủ ê? 
         Cổ cao áo kín đi về đường tôi. 
Đó là Cung Trầm Trưởng của thế hệ chúng tôi, thế hệ 

sinh ra giữa thập niên 40. Có thể nói không sợ ngoa ngôn 
rằng hầu hết học sinh, sinh viên, thanh niên lớn lên trong 
lớp tuổi ấy đều ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi, và rung động 
mãnh liệt với dòng thơ Cung Trầm Tưởng, nhất là những 
bài sáu, tám bát ngát những phương trời viễn mộng.  

Lục bát cổ điển, lục bát truyền thống, lục bát xa xưa ở 
trong tay Cung Trầm Tưởng đã trở nên vô cùng tân kỳ, vô 
cùng long lanh, vô cùng diễm lệ. Thơ Cung Trầm Tưởng 
mới về ý, lạ về từ, khác về hình tượng, về nhịp điệu lẫn 
thanh âm. Những bài thơ lục bát như thế chẳng những đã 
thổi vào nền văn học miền Nam lúc bấy giờ một luồng sinh 
khí mới mà còn đã làm “mềm lòng” cả thế hệ của chúng tôi. 
Ngoài lục bát, Cung Trầm Tưởng còn nổi bật ở các bài 4 
chữ, 5 chữ. 

Lên xe tiễn em đi 
Chưa bao giờ buồn thế! 
Trời mùa đông Paris 
Sướt mướt làm chia ly. 

Đ 
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Tiễn em về xứ mẹ 
Anh nói bằng tiếng hôn 
Không còn gì lâu hơn 
Một trăm ngày xa cách. 
 
Ga Lyon đèn vàng, 
Tuyết rơi cuồng mênh mang. 
Cầm tay em muốn khóc, 
Nói chi cũng muộn màng ... 

    (Chưa bao giờ buồn thế) 
Những sân ga xa xôi, những đường phố xa xôi, những 

tuyết rơi phủ con tàu xa xôi, bỗng dưng gần lại, và trở thành 
thân quen, sống động, dạt dào cảm xúc.  

Cảm xúc đến độ có thể nói rằng chúng tôi đã yêu mê, 
say đắm luôn cả màu vàng của ánh đèn ở ga Lyon, luôn cả 
màu tuyết mênh mang của khung trời mùa đông Paris, dù 
chưa thực sự tận mắt nhìn thấy nó vàng cam, nó đỏ mờ hay 
trắng đục. Chúng tôi đã yêu mê, say đắm như yêu mê, 
nghiện ngập một mùi hương quý. Ai đời lại đi phân tích một 
mùi hương. Ai đời lại lôi thôi, vặn vẹo điều này, điều nọ, cái 
này Tây, cái kia Tàu.  

Cung Trầm Tưởng trước biến cố 1975, đối với cá 
nhân chúng tôi là như thế, là một Cung Trầm Tưởng tài hoa, 
lãng đãng, phóng túng, lãng mạn, trữ tình ...  

Cách đây hơn ba tuần, các anh Hoàng Song Liêm, 
Vương Đức Lệ, Uyên Thao có trao cho tôi hai tập thơ mới 
của Cung Trầm Tưởng sáng tác sau biến cố 1975 : Lời Viết 
Hai Tay và Bài Ca Níu Quan Tài. 

Trĩu gánh đời em theo bước chị, 
Bầy con chia gửi mấy cô dì. 
Xưa anh không súng bị thù bắt, 
Em thành thiếu phụ của sầu ly. 
................ 
Tóc vấn phong ba em đứng mũi 
Một thuyền lèo lái cõi càn khôn. 
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Đau thương nhuốm mắt em kỳ diệu 
Ngời tỏ lưu ly tuyệt bích hồn.” 
  (Và em — Lời Viết Hai Tay) 
Ở các trang 68, 69, 92, 93 tập Bài Ca Níu Quan Tài, 

Cung Trầm Tưởng viết : 
Mẹ xưa khóc níu quan tài, 
Nàng giờ lệ đổ nối dài trường giang 
................................. 

Mẹ ru con ngủ à ơi 
Nghìn câu vãn tống góp lời nuôi con 
............................ 

Có mưa rơi trả ơn đời? 
Hành vân lưu thủy nối lời ba sinh? 
Chúng ta đã đọc thấy gì nơi những vần thơ ấy? 
Tóc mà làm sao vấn được phong ba, làm sao phất phới 

phù sa bão bùng. Nàng, làm sao mà lệ đổ nối dài trường 
giang? Con cái làm sao không nuôi dưỡng mà phải chia gửi 
cho cô, dì, chú, bác ...  Khúc lưu thủy hành vân của miền 
Nam và miền Trung làm sao là lại nối lời ba sinh? “Khí 
huyết” thơ của Cung Trầm Tưởng đã khác.  

Tại vì sao khác? Cái gì đã làm nên điều khác biệt đó? 
Thời thế hay con người?  
.......... Nguyễn Bính trong thời gian đầu cuộc kháng 

chiến chống Pháp đã có một tiểu đoạn thơ 8 chữ như sau : 
Trái vú sữa thẳng căng niềm uất ức 
Gai sầu riêng nhọn hoắt ý căm thù. 
Cây cau già ruột yếu cũng sôi lên 
Thân lão đây mau chuốt lấy làm tên... 
Nguyễn Mậu Lâm, năm 1986 cũng đã lên tiếng : 
Có người mẹ nào tiếp tục đọc ca dao ru con 
khi chiếc võng đưa con mình đã đứt? 
Có người con gái nào thản nhiên ngâm thơ “Áo Lụa Hà 

Đông” khi người yêu của mình vừa chết trận?  
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Phùng Quán, một kiện tướng của nhóm Nhân Văn 
Giai Phẩm cũng đã viết : 

Giấy bút tôi ai cướp giật đi 
Tôi sẽ dùng dao khắc thơ lên đá... 
Kẻ thù không chỉ cướp đi bút mực của Cung Trầm 

Tưởng, kẻ thù không chỉ giam cầm ông, chúng đã cùm kẹp, 
khoá chặt đôi tay ông, hành hạ thể xác ông. Chân tay ông có 
thể thúc thủ, thân xác có thể ghẻ lở, tê đau, nhưng thần trí 
ông vẫn trong vắt, thơ ông từ đó lẫm liệt, từ đó cuồn cuộn, 
từ đó dũng mãnh cất lên. Nhân cách nhà thơ rạng ngời giữa 
xám xịt, giữa cùm gông, giữa đói khát ... 

Hãy mài cho sắc lưỡi dao tông. 
Hãy nung cho tới quắm tôi hồng. 
Thù nay góp gió, mai làm bão 
Về xáp tăng thù hất chổng mông. 
  (Cấp số nhân — Lời Viết Hai Tay) 
Từ khước, đoạn tuyệt, quay lưng với tháp ngà văn 

nghệ, thơ đứng lên trực diện chống trả bạo lực.  
Cung Trầm Tưởng chuộng cái thiên chức cao đẹp của 

người nghệ sĩ chân chính.Cung Trầm Tưởng đã cùng rung 
động với những rung động đớn đau của đất nước, cùng đứng 
về phía người bị thống trị, dù có phải nát thân mình.  

Bằng vào thái độ đó, nhà thơ đã coi chết như là một sự 
quay về. Bình thường, thoải mái quay về chốn cũ, quay về 
nhà xưa. Đó là cái chốn cũ, cái nhà xưa của kiếp con người. 

Còn cái nhà xưa, cái chốn cũ của cõi tạm thì sao?  
Về người bạn đời — một trong muôn vạn nàng Tô Thị 

thời nay — nhà thơ uất nghẹn : 
Em là nàng Mạnh Quan thời Hán 
Mặc quần vải bố, cài gai trâm. 
Ngày xưa Tô Thị trông chồng hoá đá; ngày nay Tô 

Thị trông chồng nhưng không hoá đá, vẫn phải sống để thay 
chồng tần tảo nuôi con : 
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Khoảng cách Sâm-Thương bao ánh sáng, 
Tình em chẳng ngại nước sông dài. 
Em điểm màu lê lên rêu ám 
Của đời nhạt mận, rữa đào phai. 
................................. 
Biển động thuyền lay em vững lái, 
Anh thương hạt gạo xẻ làm đôi. 
Tình nghĩa em như sau bão thổi 
Bãi yên bể lặng, cát về bồi. 
Mỗi nhà thơ có một cơ duyên và “lộ trình” riêng để 

đến với độc giả, đến với người thưởng ngoạn thơ mình. 
Cung Trầm Tưởng trước : diễm lệ, khuê các.  
Cung Trầm Tưởng sau : hoành tráng, phẫn nộ.  
Nhưng thủy chung như nhất, nằm tận sóng đáy tâm 

hồn tác giả là dòng “dưỡng trấp” trữ tình. Nhựa nguyên thủy 
trữ tình này đã làm lớn vượt, làm hoa mộng, làm xanh cao 
vườn-cây-thơ Cung Trầm Tưởng.  

Năm 1990 — xin nhấn mạnh làm năm 1990 — trong 
bài Chiều Biệt Ly còn có cái tựa khác nữa là Bài Thơ Viết 
Chậm Sau 34 Năm, có bốn câu 6, 8 như thế này : 

Người đi người ở lòng đau 
Sầu như sầu sợi tóc sầu lìa da. 
Mắt chiều hun hút sân ga, 
Còn cầm tay đã mất và nhớ nhung. 
Mắt chiều hun hút sân ga. Còn cầm tay đã mất và nhớ 

nhung. Chỉ xót xa hơn, chỉ bớt khuê các đi, nhưng chất lãng 
mạn, tính trữ tình vẫn còn nguyên nồng độ. Chủ nghĩa và 
chế độ thực dân đã bị đánh bại. Thơ Cung Trầm Tưởng ở 
giai đoạn đầu của cuộc kháng Pháp đã trở thành thơ của một 
thời kỳ. Nó có giá trị và đóng góp cho thời kỳ ấy. 

Tôi vẫn vững tin rằng chủ nghĩa và chế độ Cộng Sản 
rồi sẽ bị tiêu vong ở đất nước ta. Lời Viết Hai Tay và Bài 
Ca Níu Quan Tài của Cung Trầm Tưởng sẽ trở thành thơ 
của một khúc quanh, của một giai đoạn.  
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Khi nhìn lại giai đoạn lịch sử ấy, người đọc thấy có 
một Cung Trầm Tưởng khí phách, một Cung Trầm Tưởng 
đứng lên, lừng lững hiên ngang giữa vòng vây bạo lực. Lúc 
bạo lực bị bại vong, thi ca của giai đoạn đó cũng sẽ đóng lại. 
Cái còn mở ra là những điều còn lại sau khi đã bị thử thách, 
bị bào mòn bởi thời gian và bởi cảm quan người đọc. 

Tôi muốn nói đến những bài thơ ngọt ngào tình cảm 
của Cung Trầm Tưởng. Đã nửa thế kỷ qua, kể từ năm 1950, 
Cung Trầm Tưởng vẫn là “nhân vật” hô phong hoán vũ 
trong dòng sống của thế hệ chúng tôi. 

Ngày nay, sau bao nhiêu dập vùi, dâu biển, Cung 
Trầm Tưởng chẳng những đã giữ nguyên vị ngôi cao mà 
còn điểm xuyết thêm vào đó những giọt lệ hân hoan, những 
cường toan tân khổ. 

Thơ làm lớn dậy con người. Thơ là cái nạng, cái gậy, 
cái chống là như thế. Giữa “bão bùng” hôm nay, thơ Cung 
Trầm Tưởng là nơi trú ngụ êm ái, là hơi ấm trong ngày đông 
lạnh giá. Ở đó, người ta không chỉ bắt gặp một Cung Trầm 
Tưởng khuê các, diễm lệ, một Cung Trầm Tưởng hoành 
tráng, phẫn nộ. Ở đó, người ta quên mất không gian và thời 
gian, quên luôn một Cung Trầm Tưởng thanh xuân hay đã 
tuổi tác. Tất cả chỉ còn một Cung Trầm Tưởng man mác thơ 
mộng, rầu buồn. Tất cả hài hoà đẹp sáng như sóng lúa xanh 
rờn chạy dài theo ngọn gió quê hương. 

                                            GIANG HỮU TUYÊN 



506 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 507 

 
 
 
 

TAÄP NAÊM 
 
 

THI BAÙ, CON TAÉC KEØ 
vaø 

 BAØ GOAÙ PHUÏ 
TAÂM SÖÛ THI 
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DAÏO 
____________________________ 

 
ÑEÂM SÖÔNG SÖÕA AÁY TANH TAO 

COÙ MOÄT THIEÂN THAÀN GAÃY CAÙNH 
  
Ñeán töø phía tröôùc eâ heà böøng roä 
Moät maët trôøi phoå ñoä choán dung thaân. 
Sôùm tinh söông ñaõ raùch röôùi phong traàn, 
Maøu theá taïi ñaõ ñaäm ñaø quaù khöù. 
 
Chim toùt hoùt möøng rôn cuøng vöôïn huù, 
Quyû bieän oàn aøo, bieän chöùng lao xao. 
Treân mong manh chieác boùng ngaén thì thaøo 
ÖÙc thuyeát moät haønh trình raïng rôõ. 
 
Hoàng laán aùt xanh xao, chuøi traéng söõa. 
Naéng boâi môø töôøng kyû hoaï leân reâu. 
Ngaøy phoâ phang moät kieán truùc ba chieàu 
Treân queø cuït nhöõng thaàn linh thaát vaän. 
 
Caû vuõ truï hoãn mang thaønh heä luaän 
Moät kyû haø vuoâng vöùc, ñeïp haân hoan, 
Ñöôøng neùt ñan thanh, kyõ thuaät chu toaøn: 
Thaàn YÙ Lyù (1) leân ngoâi vaøng ñoäc trò. 
 
Maùu xoái xaû trong töøng côn hoaùn vò, 
Töø ñieâu taøn boä laïc ngöôøi ñi ra, 
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Ñeâm coâ ñôn leo leùt thaép ñeøn nhaø, 
Choàng töï vöïng Toâi ngoài ngoâi thöù nhaát. 
 
Beù nhìn göông sôø sôï oâ kìa ai! 
Hình beân trong ñoàng daïng daùng beân ngoaøi. 
Toâi bôõ ngôõ gheùp gom toâi töøng maûnh, 
Chôi caùi troø aån duï moät maø hai. 
 
Tim töùc ngheïn ngaøo, Toâi giaønh giaät keùo 
Ñöùa em ñang nhai vuù meï hoàng ngaàn. 
Trong tôø môø hình aûnh cuûa tha nhaân 
Coù maõ soá moät töông taøn coát nhuïc. 
 
Ñaõ nhôø nhôï moät cô ñoà baát tuùc; 
Ñaõ laïc loaøi töø phuùt ñöùt lìa nhau; 
Coøn xoán xang tieáng keùo xeûo trong ñaàu; 
Ñaõ chaâng haãng töø ngaøy cai söõa meï. 
 
Ñaõ moäng hoaïn daây nhô vuøng huyù kò,  
Vuù ñoài choài, khe reõ coû phaân mao,  
Lôõ moät ñeâm moâng muoäi ngaõ moâi vaøo, 
Coøn lôøm lôïm muøi tanh tao hoå theïn.  
 
Coøn aên naên canh caùnh maõi beân loøng 
Toäi chöôùng naøy chung thaåm mieãn khoan dung! 
Mô ñoâi caùnh thaàn linh bay baát tuyeät 
Ñeå chaân chim vôùi ñaát khoûi truøng phuøng.  
 
Ñaát nghìn vaïn caùi loø xo muoán baät, 
Kích thích ngoài, giuïc ñöùng thaúng, gaøo ñi.  
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Qua manh nha moät döï phoùng li kì,  
Nhaân caùch loù choâng cheânh töøng böôùc taäp. 
 
Tay baáu khí, loøng coøn e tröôït vaáp; 
Ñaát troøng traønh trôû maët, ñaát laøm ñau; 
Ñaát khai taâm töø caùi ngaõ laàn ñaàu 
Khaùi nieäm moät an toaøn phieám ñònh.  
 
Ñaát tieàm phuïc dung nham, heøm daùn dính;  
Ñaát daây döa daõi nhôùt, rôùt buøn muøn;  
Ñaát oa taøng, truï sôû luõ truøng giun;  
Ñaát chöùa chaáp xaø mang hoa boân taäp.  
 
Nhöõng taâm ñoäng thaát kinh naèm rình raäp;  
Suïc soâi loøng, ngoaøi maët ñaát khôø ngaây; 
Qua côn meâ vuøng thoaùt lôùp meàn daày,  
Ñaát aån nguï moät choân vuøi cheát ngoäp.  
 
Phoåi daõn, muõi phì phoø, tim thoùp boùp.  
Ñeâm veà laøm haøm löôïng ñaát ngaøo cao, 
Maùu loâi thoâi hieám khí leát theàu thaøo,  
Leách theách laém caùi hoang ñöôøng ngoät ngaït.  
 
Mieäng haù hoác, hang thaúm ngoøm quaù quaét,  
Ñaát ma nghieàn keàn quaëng saét thaønh than.  
Treân quaên queo coå chæ khoät (2) khoâ taøn 
Haèn daáu cheùm traän khai tröø khoác lieät.  
________________________________________ 
(1) Lyù trí 
(2) Hang 
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THIEÂN MOÄT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUỔI L£N §ƯỜNG 
CH¢N §À LẠC LỐI 
 
Tõ nh÷ng vô mïa xa x−a thÊt b¸t, 
Mét nÕp buån chua ng¸t ñ th©m m«i. 
Tr¨m b¨n kho¨n lo· xo· tãc lu©n håi 
Trªn tróc trÜu vai ®au mÒm thiÕu thuë. 
 

Låi lâm lèi ch©n leo trÌo qu¸ ®é, 
Méng gièng nßi ch−a qu¸ ¶i s¬ khai. 
VÕt ®inh ba treo v¾t m¾t h×nh hμi, 
Nªn lÖ phÉn c¨m pha hên huyÕt ®á. 
 

Tay quê qu¹ng, hån lÇn theo h−íng giã, 
Ngμy sinh con trêi ®Êt ®Ém s−¬ng mï. 
Con ®©m chåi n¶y h¹t gi÷a ©m u, 
C¸nh b−ím m¾c trïng trïng t¬ l−íi nhÖn. 
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Con quÉn quÉy ®êi con trong cç nghiÕn, 
Téi t×nh g× ph¶i ba kiÕp tru di? 
Ngo¾t ngoÐo quanh co suèi nghÏn rï r×, 
Ch¼ng ho¸ ®−îc s«ng, nãi g× biÓn lín! 
 

Sau trèc gèc trËn cuång phong d÷ tîn, 
Nói cói lÌ tÌ, cá xÑp te tua; 
§¸ tr¬n tr¬ mê nh¹t dÊu ch©n rïa : 
LÞch sö ®· h¬n mét lÇn thÕ tËn. 
 

Con giun l¹i ®ïn gß, con trïng l¹i nh¶ tÊm; 
§Êt kh« c»n l¹i lÈy bÈy bång l«; 
Sái lanh canh vã s¾t l¹i ®¨ng ®å, 
Rong ruæi lèi chinh biªn rõng rùc löa. 
 

Xa h¬n n÷a, ë ngän nguån trÝ nhí, 
Mét m¬ hå nhay nh¸y ¸nh tμ d−¬ng, 
Nh− ®· ly khai tr−íc buæi lªn ®−êng, 
Vμng lÊm tÊm nh÷ng s¬ toan huyÔn mÞ. 
 

MÑ rÏ l¸ men theo ®−êng sÊm ký, 
Bông mü miÒu l¶ t¶ trøng rång tiªn. 
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Lò lªn non, lò xuèng biÓn thÒ nguyÒn 
TrËn sèng m¸i ngh×n sau cßn khèc liÖt ! 
 

Cßn ván vÑn tr¬n l× mμu ®¸ chÕt 
Gi÷a k× kÌo giã c¸t n¹o quª kh«ng. 
Bçng mét ®ªm tiÕng thó väng vÒ ®ång, 
Gîi th¶m ho¹ b÷a thiÕn l×a nguyªn thñy. 
 

HËn t−ëng ®· mèc meo rªu cò kÜ, 
MÊy ngh×n n¨m cßn kÏo kÑt bê lμng 
Dóm tre quÌ m¶nh kh¶nh cËt bång mang 
Nh÷ng tËt lôy mét giao ®oan tr¸i kho¸y. 
 

Nªn vËn n−íc cø loay hoay ch¹y v¹y, 
VÈn tõ nguån, ®ôc khuÊy kh¾p ch©u th©n. 
Ngh×n tru©n chuyªn ch−a cã lÊy mét lÇn 
Dõng b−íc  l¹c, cói ®Çu, quú s¸m hèi. 
 

Tay quû rèng bÞt c©m måm t¹ téi; 
Giäng tam bμnh lôc tÆc ¸t lêi kinh; 
Nh÷ng s©n Tr×nh cöa Khæng v¾ng m«n sinh; 
HiÒn thi b¸ vÒ am m©y Èn phËn… 
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THIEÂN HAI 
_________________________________ 
 
 

 

 
 
 
§£M TR¡NG ẤY 

BIỂN MÀU HUYẾT DỤ 
 

§éng në ª hÒ hên huyÕt tr¾ng, 
TrËn c−êi dßn v¼ng quû tru ngao. 
R¾p t©m mô nÆn lÇm con bÐ, 
MËt cÊt ch−ng tõ thÞt hán ®au. 
 

Bã ch©n, cét d¹, trãi g« hån; 
Ngã ngo¸y khª lª s¸n n·o buån. 
Chuång luyÖn vËt « k×a Tr¸i §Êt! 
Lét b× råi khØ cã tinh kh«n? 
 

Nμng, n÷ khæ tu – con h·n phô, 
Rñ mß rèn Chóa, vó h»n roi. 
Ng−êi sa c¬ ho¸ kú l©n hñi, 
T× vÕt tiÒn t«ng, tËt gièng nßi. 
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Sinh tån × ¹ch kÐo hßn lª, 
Lóc nhóc ¨n n¨n m¸u nÆng nÒ. 
NgÊm ®éc “thÇn ®¬n” kh«ng thuèc gi·, 
PhØnh phê mét tóc lý m«ng mª. 
 

H×nh ph¹t l¨ng tr× cßn xãt ãc, 
Löa giμn thiªu n¸m x¸m hån nay. 
Vμng hoe méng mÞ rîn rïng Êy 
Bói tã cñ hμnh g¸y Ức Trai.  
 

V¹c reo dÇu sñi, thõng thßng läng; 
TÕ nhuyÔn k×m cßng bã v¸c theo. 
KhiÕp ®¶m hång thμnh con c¸nh côt 
Vai xo lãng cãng m¶nh hÌn nghÌo. 
 

Lóng ngóng th©n l−¬n n»m trèc thít, 
LÇm bÇm chÕt lÞm ®· ®ßi c¬n. 
MÊy ngh×n n¨m vÉn vÇy ®μy ®o¹, 
Lμm ®øa con tin cña quû hên. 
 

Nμng lu loa, ta thèn lßng ®au; 
VÕt quÊt lμnh da, nøt ë ®Çu. 
Ký øc dai nh− d¹ dμy qu¶ khÕ, 
Nhai hoμi v¹n cæ sÇu Tiªn ¢u. 
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THI BÁ BỎ ẨN, TRỞ VỀ PHỐ THỊ 
GẶP T£N MA THUẬT 
 

GÊp s¸ch u c− vÒ bÕn ®æ, 
Bôi hång cuång ®¶o phè thÇu quan, (1) 
GÆp tªn ma thuËt bμy bïa chó, 
LÎo mÐp chμo hμng thuèc trÞ c¨n. 
 

Eo sÌo Chî Bä lò gian nh©n, 
LÐo nhÐo ®−êng quan ®¸m nÞnh thÇn. 
Dèi tr¸ bïng lan thμnh dÞch lÖ, 
Chiªn chen m¸ng cá Céng hoμ ®Çn. 
 

Lªn ®øng Olympe nh×n biÓn xèn, 
Xuèng ngåi vùc ngã h¹c trêi bay, 
Tinh th«ng dâi suèt chiÒu lÞch ®¹i 
Ng«n ng÷ ®iªu ngoa thÕ kû nμy. 
 

Ỉ «i gμ ¸c väc niªu t«m, 
Ph¬i phãng l¨ng viªn v¸y ®á lßm, 
Lμn quèc ca trÇm hïng th¶m thiÕt, 
Méng th»ng TÝ cho¾t cßm lom khom. 
 

Nã khãc hay h¬n lμ h¸t háng, 
§êi phÌn häng nã còng ®ïn chua. 
Rèn võa xãt x¸y l×a lßng mÑ, 
Hån ®· tanh tao bÞ bá bïa. 
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“Xung phong uèng mμu thï phanh x¸c!” 
Lêi h¸t ®eo nh− mét bít chμm. 
Nã t¾m trong nåi da x¸o thÞt, 
Sinh lμm n« B¾c, tö binh Nam. 
 

ChÝn kÞ m−êi r¨n g¾ng thuéc lßng, 
Quªn liÒn bÞ rót phÐp th«ng c«ng. 
Mçi ngμy mét d·i dÇu h«i óa, 
Tæng kÕt ®êi thμnh chuçi sè kh«ng. 
 

§i mua mét ®Þa ®μng kh«ng cã, 
B¸n th¸o vua trong lÊy chóa ngoμi, 
MËt gÊu Misa (2) vÒ ghÐp tñy : 
Tr¸i t×nh qu¶ thÞ vâ vμng khai. 
 

Lóa lÐp b«ng v× rÇy ë gièng, 
§ång c»n con s¸o cßi kinh niªn. 
PhiÒn lμ Gi¸p cã ®iÒn ch©n Ất, 
V¹n lôy giai do nhÊt cèc ®iÒn! 
 

Tr©u ph× phß, vÞt qu¸c ao tanh; 
Lâm bâm × ßm lò trÎ ranh. 
Tr¨m m¸i nhμ ®ïm mét phËn Èm, 
Thªm tr¨m tñi cùc còng cam ®μnh. 
 

NguyÔn d¾t nhau ®i, giÕng vÉn cßn 
N−íc ngÇu vôc m·i c¸i gÇu con. 
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Cói soi mÐo mã h×nh k× dÞ, 
¢m b¶n ngh×n mïa dîn hÐo hon. 

 

C©y ®a rò tãc ®Çu lμng Tã, 
Qu¶ bμng ®Ëp giËp mãc ¨n nh©n. 
Ngu«i ngoai c¬n ®ãi dμi thi sÜ 
Ch¶ ph−îng nem c«ng phÞa bót thÇn. 
 

VÐt thãc trÇy kho Gi¸p bá lμng, 
Th¸ng ngμy lôt léi b¹c quª h−¬ng. 
LÒnh bÒnh Gi¸p Ất ®êi r¬m r¸c, 
X¬ x¸c phï phao d¹t dÆm tr−êng. 
 

Phè x¸ lªu bªu bÇy Gi¸p B¸t (3), 
Bμ xê thiÖn nguyÖn còng chμo thua. 
Ng−êi giμu ch¼ng giÊu lêi khinh miÖt, 
CÊm vËn c¬m ¬n víi ch¸o chïa. 
 

Con ®en bÇn h¹ chÕt nh− r¹, 
Tæ tr¸c nhμ ®ßn khÊm kh¸ ra. 
Nã b¸n linh hån cho quû B¾c, 
MiÒn miÒn xø xø ma tha ma. 
 

Khèc ho¹ vËy, nã ca nh− kh−íu! 
PhËt t¸i sinh e còng ph¸t khïng. 
Ngμi sÏ quy gia lμm th¸i tö, 
LÊy ®êi tu lý l¹i khoan dung. 
 

“Ng−êi t¸t ta, ta cho t¸t n÷a.” 
Ph¸ch nμy phung phÝ m¸u nh©n sinh. 
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Tõ khi khØ ®ét lªn ng«i Chóa, 
HiÖp sÜ dμi dμi bÞ ®ãng ®inh. 
 

HËn thï hiÕu s¸t nh− viªn ®¹n 
§−êng ng¾m th¼ng vμo g¸y th¼ng ngay. 
B¾c khÊu vªnh vang bμy tiÕu t−îng, 
Con Long c¸i L¹c gÆm x−¬ng cÇy. 
 

Quý téc rông nh− l¸ mïa thu; 
HiÒn nh©n bøc tö chèn lao tï; 
BÇn d©n cñ chuèi, khoai mμi bíi; 
B¾c phñ cöu trïng Lý (4) thôy du (5). 
 

KhÊn ®Êt cÇu xin mïa trï phó, 
Ho¸n vò h« phong biÖn chøng hång. 
¤ nìm! nåi kª vμng ¶o méng, 
GiËt m×nh tØnh giÊc vÉn tay kh«ng. 
 

ThuÉn n¸t x−¬ng do h¸ch khÝ Tμu, 
Th¾ng råi m©u còng giËp ®Çu m©u. 
Ngæn ngang ®èng s¾t qu»n kinh dÞ, 
ChiÕn qu¶ thêi gian gØ h¾c lμo. 
_____________________________________________ 
(1) Quan tài. 
(2) Tên con gấu biểu tượng của nước Nga. 
(3) Trại ăn mày gần Hà Nội năm 1945 
(4) Một bí danh của Hồ Chí Minh. 
(5) Đi trong khi ngủ : một chứng bệnh tâm trí hay bị thôi 
miên. Trường hợp Hồ Chí Minh bị thôi miên bởi chủ nghĩa 
Mác-Lê hoang tưởng. 
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THIEÂN BA  
_________________________________ 
 
 

 
THI BÁ 
vμ CON TẮC KÈ 
 

Giê gÇn nöa ®ªm. Vμnh tr¨ng chiÒu ®á nay s¸ng b¹c ngêi. 
Thi b¸ ®Õn ngåi trªn chiÕc châng tre ngoμi s©n. Cã tiÕng t¾c kÌ bªn 
hμng xãm väng sang dßn tan. C¶m kh¸i, thi b¸ cÊt giäng ng©m sang 
s¶ng nh− giäng tªn mâ lμng thuë  x−a : 

Ấp óng goμi (1) råi l¹i Ý a, 
§ªm ra thñ thØ cïng hoa nhμ. 
T¾c kÌ tÆc l−ìi hiªn hμng xãm : 
Mét tÊc t−êng, ngh×n dÆm c¸ch xa. 
 

Chøng c©m nμy m¾c do nh©n ®Þnh : 
Ng−êi ch¼ng buån nghe chuyÖn cña ng−êi. 
Häng phãng chÝt chiu toμn thø cuéi 
Tâm ïm n−íc xo¸y, bÆt t¨m h¬i. 
 

Sèng Ðp lÌn lμm mÐo èc sªn, 
M¾t lia thay mÐp l¹nh nh− tiÒn. 
Céng ®ång, mét mü miÒu ngoa ng÷, 
MiÔn tr¶ lêi ng−êi èi ¸ ®ªm. 
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TiÕng ViÖt g× kªu nh− tiÕng Tμu : 
HËn thï th¸o chèt thμnh tru ngao, 
LiÕc r¨ng cç m¸y c−a phÇm phËp, 
KÎ rång ng−êi gμo ch¼ng hiÓu nhau. 
 

§μnh vÒ chuyÖn víi bμ d©m bôt, 
M−êi mÊy n¨m hoen gØ tiÕng ng−êi. 
Hái t¾c kÌ sao ®»ng tÆc l−ìi? 
– Buån th× t©m sù, B¾c Kú ¬i! 

Giê tr¨ng b¹c lªn ®Çu ngän cau. TiÕng t¾c kÌ vÉn väng l¹i 
tõ bªn hμng xãm. C¶m høng, thi b¸ ng©m tiÕp, giäng vÉn sang s¶ng 
trong ®ªm khuya v¾ng. 

Giäng vÉn h−¬ng ©m, hån truÊt quèc, 
Ta vÒ gâ cöa cã ai nghe? 
VÇn th¬ c¸m c¶nh phiÒn l©n lý, 
Chê nöa ®ªm ng©m nh¾n t¾c kÌ. 
 

Mét bÊp bªnh ®êi dï ng¾n ngñi 
H¬n m−êi b»ng ph¼ng giÊc tr−êng sinh. 
Ta vÒ më n¾p r−¬ng thai ®è, 
Lμm thø nh©n s− hái chÝnh m×nh. 
 

L·o giμ m¾c chøng t©m ph©n liÖt 
Næi löa ®èt thμnh, n−íng triÖu qu©n. 
“ThÇn d−îc” nã ban d©n uèng ph¶i, 
PhØ nguyÒn ®−îc sèng kiÕp n« nh©n. 
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X· héi céng hoμ l¹i c¸i hÒ ! 
Trai thμnh loÌ loÑt phÊn son quª. 
Ca nhi giäng lÝ la pha giÊm, 
§ªm ®ãng nam ngåi v¸i tØ tª. 
 

§Î non th»ng bÐ liÔu quan ©m (2), 
Uèn nã thμnh tªn b¾n ngo¹i x©m, 
KhÝch nã con gμ tre h¸u ®¸, 
Giμnh quanh cèi nÎ c¸m gia cÇm. 
 

L¹ch b¹ch ch©n ®i xo¹c ch÷ b¸t (3), 
Ngåi chåm hæm gèi gÆm vμnh tai. 
Nh× nhÌo (4) hiÖn thùc th¬ v¨n phÞa, 
Cô Tè Nh− nghe ¾t thë dμi! 
 

Dèc nghiªn ngo¸y bót H¸n ra N«m, 
Lén H¸n lÇm N«m nãi tr¹i måm. 
ViÖt ng÷ ho¸ thμnh trß ph¸ bÜnh, 
TrÌo lμm tiÕn sÜ khØ ®Çu t«m. 
 

KhÊt Ngμi (5) kiÕp tíi t«i tu kÝn, 
§Êu b¶y b¸t giê cßn muèn ®ong. 
______________________________________________ 
(1) Chữ hoài đọc trại theo giọng Nam. 
(2) Loài liễu bách mảnh khảnh, yếu ớt. Nguyễn Du ví thân 
phận người phụ nữ không nơi nương tựa như “lênh đênh chiếc 
bách giữa dòng.” 
(3) Kiểu đi hai bàn chân xoạc ra hai bên. 
(4) Nói nhiều lải nhải, nghe phát bực. 
(5) Tức cụ Tố Như. 
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Nheo nhÐo nhÆng reo kh«n nhÜ thuËn, 
Ngåi bªn than ®á khã ngu«i lßng. 
 

Giäng tróc, kim, ti (6) vÉn bæng trÇm, 
Tai dßn th¹ch, thæ (7) cßn quan ©m. 
Nh©n t×nh g¹n ®ôc d©y cÇm bÐn 
Bóng n¶y trêi cao, vät suèi ngÇm. 
 

Ngãn bÇm m¸u bÊm gi·y d©y oan, 
S¾t (8), ®¸y (9) ®Çm ®×a sñi lÇm than. 
Mçi giät ©m hån trμo khèn quÉn: 
Ca ng©m cña m· r· vμng tμn. 
 

KhÊp khèc d©y d−a bÇu víi nhÞ, 
PhÉn bÇn nμy lÕt tù ngh×n x−a, 
ThÕ t×nh nμy th¸ch tμi thi b¸, 
Ba b¶y gian tru©n míi xøng võa. 
 

ChÝn tÇng ®Þa ngôc giãng cång ng©n, 
TÝnh s¸t th−¬ng ta qu¸ mét lÇn. 
ChÕt ch¼ng lμ ®iÒu −ng ý l¾m, 
Ta vÒ tu t¹o l¹i ch©n th©n. 
______________________________________________ 

(6)-(7) : Năm âm sắc của tám thứ âm sắc (bát âm do tám 
thứ nhạc cụ cổ truyền tạo nên, gồm bào (âm sênh), thổ (âm 
trống đất), cách (âm trống da), mộc (âm mõ), thạch (âm 
thanh đá), kim (âm chuông), ti (âm dây tơ đàn) và trúc (âm 
sáo tre).— Trích Đại Từ Điển Tiếng Việt, Nguyễn Như Ý 
chủ biên. 
(8) Đàn gồm 25 dây. 
(9) Đàn có bầu cộng hưởng, đáy lớn ở trên, có 3 dây tơ se. 
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ChiÒu rò r−îi; ®ªm chåi léc në, 
Nhôy banh ®μi bó nhò võng hång; 
Ngμy b−¬n ch¶i gi÷a vßng v©y n· 
CÊm cè ta vμo chuång ®¸m ®«ng. 
 

PhÉu ta mét l−ìi dao l¹nh ng¾t 
T¸ch ãc ra hai m¶nh r¹ch rßi. 
Cø thÕ mμ ®i thå néi tËt, 
Mét hån hao hôt tõ th«i n«i. 
 

Khóc thÕ ©m nμy mÒm phÕ phñ, 
ChËp chên giÊc ngñ bãng sÇu ®©u (10). 
Ch©n T©y phè, d¹ cßn ng¬ ngÈn 
Ở víi §«ng xa nöa ®Þa cÇu. 
 

BiÖt ly vËn ¸m tõ bμi th¬ 
BÐ vì lßng mang nÆng kÕ thõa: 
L−ng sóng ho¶ mai, ®Çu nãn chãp, 
Xuèng thuyÒn lÝnh thó khãc nh− m−a. 
 

Bμi gi¸o khoa th− trß øng nghiÖm, 
MÑ chê, vî ®îi bÕn chinh ly. 
Áo s« sæ gÊu hai ®êi tr¶i, 
M¨ng tróc m¨ng mai ®¾ng l¹ kú! 
 

Tæ quèc, ng«i ®×nh mu«n d©n cÊt, 
Chung l−ng ®Êu cËt kh«ng ai nÒ, 
_______________________________________________ 
(10)  Cây xoan. 
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Nó mang bán đứng cho cuồng tưởng 
Chủ nghĩa hoang đường tẩm thuốc mê. 
 
Lê dân bần cố say thần chú, 
Máu xối đỏ làm rượu lễ dâng. 
Bến đợi người đi không trở lại, 
Xác phơi trận địa mối đùn tầng. 
 
“Con quyết tử đặng Mẹ (11) quyết sinh” 
Gài hồn mộng mị mìn tà kinh. 
Anh hùng lạm phát như lau lách, 
Quãng cách tử sinh bạc hếu tình. 
 
Thờ ơ sớm đắp rêu bia đá, 
Hí xát cuồng phong, chóng lụi tàn. 
Đất nghĩa vô tâm chim tóc tóc 
Nhả đều mộc mạc viên khô khan. 
 
Nắng tháng Năm thui cùi cỏ lác, 
Nồm nồng tháng Bảy thả buông cương: 
Cát bay, sỏi chạy, mưa chồm vó 
Mai táng miền màu bạc phếch xương. 
 
Chồn bỏ lỗ tha phương biệt tích, 
Chim lìa mồ thất thểu vô tung, 
Đèn ai còn đế trơ vơ vất 
Như một cơn mê bất tử khùng… 
_______________________________________________ 
(11) Mẹ Tổ Quốc (câu của Hồ Chí Minh) 
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THIEÂN BOÁN  
_________________________________ 

 
 

NGÀY §ẾN NAM §¤ 

CỜ ãI MÁU 
 

ChÊn thiªn ®éng ®Þa lÊp phï ®å (1), 
Ng¶ luü, san thμnh, ph¹t ®Õ ®«. 
Ngμy ®Õn hoμn m«n (2) tμn nguyÖt quÕ (3), 
Mçi tr−êng ®×nh (4) l¸t tr¾ng x−¬ng kh«. 
 

Tr−íc th¸p cê −ng nay kiÖt søc,      
L«ng trÇn trôi lñi löa rõng thiªu. 
MÊy m−¬i n¨m ruæi ®−êng Nam tiÕn, 
Ảo ¶nh phån vinh ®á rùc diÒu. 
 

Tõ dån nÐn kh¸t khao cån ruét, 
Nay ®−îc thêi x× vÊy phñ phª. 
Chñ nghÜa n«m na cßn cã thÕ : 
Áo c¬m c−íp ®o¹t lμm chung ®Ò. 
________________________________________________ 
(1) Do tiếng Phật đà dịch âm trạnh ra thành  phù đồ, đời sau 
gọi tháp của Phật là phù đồ 
(2) Cổng chiến thắng. 
(3) Biểu tượng của vinh quang. 
(4) Đoạn đường giữa hai binh trạm. 
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Bé ®éi thi ®ua nghÒ ®Ü bîm, 
Anh hïng kÌn cùa b¶ phï hoa. 
M¸u me sÝnh vËt giê ph¬i phãng, 
Thó tÝnh v« lu©n c¸n th¶ ®μ. 
 

Ca nam ®éng cìn gμo Ý íi, 
§ó ®ìn c« nμng ø hù theo, 
Õng ·nh (5) con ®ång hån B¸c èp (6), 
HÝ tr−êng Bμ HuyÖn (7) ®óm (8) trÌo leo. 
 

§«i løa h«n nhau khung cöa sæ (9), 
Ái t×nh nh¹t thÕch, nhòn v« sinh. 
HËn thï v¾t nhît mÆt gμ m¸i, 
XÊu tõ trong ra tíi ngo¹i h×nh. 
 

Bøc tranh m©y chã truång nång nçng (10), 
B¶ l¶, hå ®å ®Ëp m¾t xanh 
______________________________________________ 
(5) Điệu bộ nói năng uốn éo, nũng nịu, nhí nhảnh thất 
thường như người bị ma ám. 
(6) Ám ảnh, chiếm đoạt, điều khiển. 
(7) Bà Huyện Thanh Quan, tác giả bài Thăng Long Thành 
Hoài Cổ. 
(8) Lối hát dân gian do nhiều thanh niên trai gái tham gia, 
thường ở dạng đối đáp. 
(9) Chủ đề một ca khúc tình yêu uỷ mị của một bộ đội và 
một thiếu nữ Sài Gòn một thời thịnh hành ở Việt Nam.  
(10) Quá lộ liễu, thô tục. 
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Thi b¸ vung th¬ lång nÐt cä 
S¬n ®êi cßn nhÔ nh¹i t−¬i toanh. 
 

Phãng uÕ bμy d¬ hÌ lë lãi, 
Kªnh ®ê ®Én sÖt qu¸nh bïn ®en. 
C¶nh lu«m nhu«m kh¸ch ®Òu xa l¸nh, 
BËy b¹  lem nhem l¾m cá hÌn. 
 

KÏm gai cò vÉn quÊn ®ån x−a, 
Sö ®· sang trang xo¸ v¸n cê, 
Bông trøng bμ tiªn cßn m¾n ®Î 
GØ quÌn phÕ liÖu n»m ch¬ v¬. 
 

Trïm ¸o mÞ bμ mß xuèng nói, 
Con chμo ®êi ®· må c«i cha. 
T×nh yªu mÑ ho¸ t×nh thê ®¸, 
V« nhiÔm l¹nh nh− t−îng Th¸nh Bμ. 
 

Chóng ®ang t©m giÕt mÑ sinh lý, 
C¸i cöa më ra v¹n sù ®êi. 
Chóng nhèt mÑ vμo lång ngoÆc kÐp (11), 
Mü tõ biÕn mÑ thμnh ma tr¬i. 
 

MÑ ruét d©ng con cho huyÔn hå 
MÑ m×n Tæ quèc, MÑ H− v«. 
________________________________________________ 

(11) Tức là biến mẹ thành một hiện hữu trừu tượng như ma trơi 
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Thóng x−¬ng, thóng thÞt thay t« tøc, 
Mét lÖnh Hå ban, v¹n nÊm må. 
 

Gi¸p may ®Õn ®−îc bÕn h»ng mong, 
Êt ch¼ng may ghe ®¾m gi÷a dßng.  
Gi¸p phôc viªn ®¬n xin hé khÈu : 
VØa hÌ ®·i ngé Gi¸p long ®ong. 
 

Hμnh khÊt vßng vo l¹i khÊt thùc, 
Ba ®êi ¸m h·m mét v× sao. 
T©y ®i; NhËt ®Õn, ®i nh−êng ViÖt 
V−ît Qu¶ng Ch©u du nhËp mèt Tμu. 
 

Pha Nga, trén §øc, luéc rau muèng : 
N−íc sÊu ®á chua loÐt ®Õn giê. 
Mãn nÆng lai c¨ng gan dÞ øng, 
D¹ qu»n thæ t¶, mμy xanh l¬. 
 

§Çu bÕp vÉn mμi dao c¹o thít, 
NghÜ sau lμm tr−íc thÞt ng−êi t−¬i, 
Th¸i em th»ng Êt tung vμo v¹c : 
Buæi tiÖc mõng c«ng v¾ng triÖu ng−êi. 
 

S¸t sinh sinh s¸t lß ª hÒ, 
Êt NhÊt, Êt Hai m¸u ch¼ng vÒ. 
MÑ ruét s¾t se, tim róm rã: 
Mái mßn c©y muçm ®îi ®−êng ®ª. 
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Chinh phô ba lÇn héi tiÔn qu©n, 
Tin ®−a s−¬ng phô khãc ba lÇn. 
Chång cßn huyÖn b¸o, hai con ch¼ng: 
Sö tr¸t vong t×nh, xo¸ dÊu ch©n. 
 

§êi bßn thÞt m¸u bãn rªu t−¬i, 
Thø cá kh©u ¨n m¸u thÞt ng−êi. 
Mçi chÆng chinh hμnh rõng ró gÆm, 
§Ìo c−êi ré víi trêi chim d¬i. 
 

Xa heo eo ãc bíi m−¬ng nhμ, 
Mãt lóa s©n nghÌo bÇy sÎ sa. 
V¾ng trÎ trai tay v−ên cá lÊp, 
§−êng tre kÏo kÑt mÑ chiÒu tμ. 
 

X¸c l¸ ngËp v−ên chê Êt ®èt, 
Muçi vo vo, kiÕn löa leo trÌo; 
§èng r¬m lô khô chång trao g¸nh, 
ChiÕc cμy kû vËt g¸c gieo neo. 
 

Bμn thê gç t¹p chung ba ¶nh 
Mèc Èm thêi gian m¾t nh¹t nhoμ. 
GiÊy chøng nhËn chång lμ liÖt sÜ, 
Hai con : b−ím méng vÒ cïng cha. 
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THIEÂN NĂM  
_______________________________________ 

 
 
 
 

THI BÁ, CON TẮC KÈ 
vμ  

BÀ GOÁ PHỤ 
 

Tr¨ng giê xÕ ®Çu c©y cau. Cã tiÕng ®μn bμ thë dμi xen 
lÉn tiÕng châng tre kÏo cμ kÏo kÑt väng tõ ng«i nhμ kÕ bªn. TiÕp 
®Õn lμ tiÕng t¾c kÌ tÆc l−ìi nghe nh− tiÕng ng−êi nÊc chËm, kh«, 
väng lªn tõ ®¸y mé. TiÕng nμy nãi víi bμ go¸ phô :   

 

Th−a bμ, t«i míi qua hÇu chuyÖn 
Tr−ëng l·o ®«ng l©n, Th¸nh h¹nh ®μn (1), 
Thi b¸ khuya sang lμm l·ng tö 
Tμng h×nh ®i cøu khæ nh©n gian. 
 

Ngμi dÆn t«i rang ng« tóc t¾c (2) 
Lμm quμ biÕu tÆng bμ c« ®¬n, 
______________________________________________ 

(1) Ám chỉ Khổng Tử “tuyên thánh hạnh đàn”, tức giảng 
đạo thánh hiền từ trên đàn phủ bóng cây hạnh. 

(2) Tiếng tắc kè kêu. 
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ChØ th©m giao víi ai kh«ng ngñ 
BiÕt l¾ng nghe tr¨ng chuyÖn víi v−ên. 
 

Nghe s−¬ng tÝ t¸ch gieo liÒu ®¸, 
Bóng tÞch mÞch lªn, khuÊt bËt gÇn. 
Mçi ngãn ®μn tay cong nhÊn lÖch 
T¾t cßn ng©n buèt hån thi nh©n. 
 

Ngãc tõ ®¸y ®Êt gß tr©u ngñ 
RÔ muçm trë m×nh nøt bê ®ª; 
Dßn rôm sμnh toang vμ sø toÐ; 
Lò d×m x× xôp mâm bß quª. 
 

Mãng có v©n vª bêi cèt th¸n, 
HiÒn b»ng Hμ B¸, ¸c ngang tiªn. 
Mçi ©m tiÕt rít Çm khuya th¼m : 
M¸u ch¶y ngoμi da, ruét rèi mÒm. 
 

Thi b¸ ng¾t lêi con t¾c kÌ. Giäng «ng khi gay g¾t, khi ngät 
ngμo, khi hín hë, nh−ng lu«n lu«n sang s¶ng. 

 

T¾c kÌ! t«i thÊy «ng c−êng ®iÖu, 
Khãc m−ín th−¬ng vay tËt −ít dÇm, 
Néi ho¹n nh×n khe, xa ®Ých nhòn : 
ChuyÖn nμy ®©u ®Ó kÓ mïi t©m! 
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Ai o¸n long j¬, mßn l−ìi vÑt; 
Bao giê ph¸ ®−îc vËn sång n©u! (3) 
Bao giê thÊy ®−îc ®−êng bõng s¸ng, 
Tho¸t bãng mª cung v¹n cæ sÇu! 
 

Bao giê vËn héi, ®Õn bao giê 
Tang tãc th«i trïm ®Çu trÎ th¬, 
N−íc ch¶y xu«i, s«ng tr«i ®óng m¹ch, 
Ch©n ®ª ®ãng ch¾c nh÷ng ch©n cõ! 
 

BÕn b¾c lÊn ra ngoμi biÓn lín, 
Håi lªn nguån ®Î trøng ngËy bïi, 
Cöa th«ng ra nói trêi hoμnh tr¸ng, 
Gi¸ s¸ch hån bμy kiÕn thøc vui! 
 

T©m t− néi thÊt hång trang trÝ, 
Phßng kû niÖm nh« s½n nót ®Ìn 
Vμo bËt bõng lªn hån ®iÖp th¶o (4), 
M×nh nh×n m×nh hÕt tñi th©n ®en! 
_____________________________________________ 
(3) Chỉ áo nhuộm bằng củ nâu, lá sồng của người nông 
dân Bắc Việt. 
(4) Hoa bướm, hoa păng xê (pensée) : hoa tư tưởng. 
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Ý niÖm vμng ®¬m hoa kÕt tr¸i, 
R¹ng nô c−êi mét t©m th¸i phong niªn (5), 
Mçi ®êi mét tÝch s¶n trång lªn 
Tõ ñ −¬m xanh rên l¸ m¹! 
 

Nèi ®u«i nhau mót mïa trï mËt, 
Nh÷ng xãm lμng v−ên qu¶ sum suª, 
§−êng c¸i thªnh thang giã ®ång léng thæi, 
Xe bon chë vô th¸ng m−êi vÒ! 
 

M¾t trÎ lÊp la sªnh tiÒn míi, 
L·o giμ ngåi gâ cæ bån ca. 
Sö thi nμy lÊy t©m mμ viÕt, 
Tøc c¶nh ®êi t« nÐt ®Ëm ®μ! 
 

Thi b¸ vÉn tiÕp tôc tung høng ca ng©m tù sù víi mét giäng 

hμo s¶ng. ¸nh nguyÖt lung lay xμo x¹c trªn tμn l¸ c©y cau bªn v−ên 
nhμ bμ go¸ phô. 

 

§· may m¾n b−íc qua tr¨m cöa, 
Cöa cuèi cïng r¸ng thÕ kû sau (6). 
§· mét lÇn sa ch©n sËp bÉy, 
T−ëng th−¬ng lμnh, sÑo vuèt cßn ®au. 
 

§· t¹t qua th¨m l·ng khÊt sÜ 
MiÖng hÒ ngé ch÷ möa l«i th«i. 
________________________________________________ 

(5) Năm được mùa. 
(6) Thế kỷ 21. 
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CÊt ®i c¸i mÆt giμ th−¬ng khã, 
Ph¬i phãng th¬ lam lμ ®ñ råi ! 
 

§· nång nÆc bia «m dèc cèc, 
GÆp cha tãc nhuém muèn b«i rõng : 
“Ch¸u ¬i! μ S¸u! M−êi c−ng S¸u”, 
S¸u ®¶o, M−êi ®©m, c¸t lén võng. 
 

ThuyÒn ra biÓn (7), biÓn mõng rÒn rÜ; 
MÑ ngät ngμo chïm khÕ (8) nØ non; 
Sèng viÕt “th¬ t×nh chui” (9) sî Tè (10), 
ChÕt ch«n V¨n §iÓn (11) ch¼ng ai dßm. 
 

Giät Thóy KiÒu hoang må m¶ §¹m 
Rá sïi sôt mòi sóng sÇu ©u. 
Hïng ca nghe èi a buån chÕt, 
MÞ d−îc h− v« nhiÔm ®éc ®Çu. 
 

Gi¸n ngo¸y héc mßn, chuét chÜnh thiu; 
§Üa ®Ìn giÎ bÊc löa riu riu; 
_____________________________________________ 
(7) Chủ đề một bài thơ tình trai gái phổ nhạc thịnh hành ở 
Việt Nam. 
(8) Chủ đề một bài thơ yêu quê hương phổ nhạc thịnh hành ở 
Việt Nam. 
(9) Câu của Xuân Diệu lúc cuối đời, ám chỉ phận thi nô của 
mình. 
(10) Tố Hữu. 
(11) Nghĩa trang dành cho các đảng viên cộng sản cấp dưới. 
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Châng tre mät n¹o kªu kh« khÊc; 
TiÕng v¹c kªu s«ng cuèn thuû triÒu… 

 

TiÕng t¾c kÌ bu«ng dßn mét chuçi, ng¾t lêi thi b¸. TiÕng bμ 
go¸ phô thë dμi ngao ng¸n, xen tiÕng châng tre kÏo kÑt. L¹i nh− cã 
tiÕng ng−êi väng lªn tõ ®¸y mé. 

 

Thi b¸! t«i e «ng täc m¹ch, 
MÆc bÇy c¸ diÕc rØa bÌo ao. 
 

Thi b¸ ng¾t lêi t¾c kÌ; giäng «ng bçng trë nªn gay g¾t : 
 

T¾c kÌ! ®õng gi¶ ng¬ vê ®iÕc, 
X¸c nhËp th¬ t«i còng biÕt gμo! 
 

§Þa ngôc trÇn gian ®Êt n−íc nμy, 
Mét ph−êng ng¹ quû m¸u ®Çy tay. 
Bμn thê PhËt nã ngåi chåm hæm, 
Phãng uÕ ngay trªn ®Þnh nghÜa ng−êi. 
 

B×nh qu©n chñ nghÜa c−a hai ch©n, 
Th¸p cò bia x−a ph¸ trôi trÇn. 
GiÕt triÖu ng−êi v× d¨m khÈu hiÖu, 
Téi nμy xÝ xo¸ lμ v« lu©n! 
 

Tr−íc c¶nh ®¹o ®êi quû bøc x©m (12), 
Nhμ chïa sao nì ngåi v« t©m. 
______________________________________________ 

(12)  Xâm phạm và bức hại. 
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§¹i kh¸i xuÒ xoμ ThÇy cã téi, 
B¸c ¸i lung tung §¹i §øc lÇm. 

 

TiÕng t¾c kÌ l¹i ng¾t lêi thi b¸. Nh− cã tiÕng nÊc côc väng 
lªn tõ ®¸y mé : 

 

Thi b¸ ! t«i e «ng nãi qu¸, 
Coi chõng cùc h÷u ®Êy hiÒn nh©n! 
 

Thi b¸ ng¾t lêi t¾c kÌ : 
 

T«i ®· nøa dang lμm th¸nh gi¸ 
V¸c cïng ®ång c¶nh v¹n sinh linh (13); 
M©y non lμm m¸i, rõng lμm s¹p; 
Leo “§Ønh Trêi” (14) nghe m¸u sËp s×nh. 
 

Dèc “Bß Rèng” (15) b¸m, rau phong phØ 
NhÐt phØnh phê lßng ®ãi l¾t lay. 
Chèng cuèc bªn må hoang tiÔn biÖt 
Anh em ng· xuèng vùc tï ®μy. 
 

§· ®©y ®ã ®á ®en kh«n d¹i, 
Th¬ tØ lÖ xu«i víi vãc ®êi. 
_____________________________________________ 

(13) Tù chính trị bị lao động khổ sai. 
(14) Tên anh em bạn tù đặt cho một ngọn núi cao ở Hoàng 
Liên Sơn. 
(15) Tên anh em tù đặt cho một con dốc đứng khi ta leo tới 
đỉnh thì thở hổn hển như một con bò rống. 
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Cã lóc muèn lμm con nh¹n b¾c 
Bay vÒ xø t−ëng cã ngu«i ng¬i. 
 

Cã lóc ng«n tõ ta bÊt cËp 
Tr−íc ®iÒu m¾t thÊy vμ tai nghe. 
Nçi niÒm nghÑn nghÞu ®Çu ïn t¾c, 
Ta göi lêi trong tiÕng t¾c kÌ. 
 

Ấp óng goμi råi l¹i Ý a, 
§ªm ra thñ thØ  cïng hoa nhμ. 
T¾c kÌ tÆc l−ìi hiªn hμng xãm : 
Mét tÊc t−êng ngh×n dÆm c¸ch xa! 
 

Chøng c©m nμy m¾c do nh©n ®Þnh : 
Ng−êi ch¼ng buån nghe chuyÖn cña ng−êi. 
Häng phãng chÝt chiu toμn thø cuéi 
Tâm ïm n−íc xo¸y bÆt t¨m h¬i. 
 

Sèng Ðp lÌn lμm mÐo èc sªn, 
M¾t lia thay mÐp, l¹nh nh− tiÒn. 
Céng ®ång, mét mü miÒu ngoa ng÷, 
MiÔn tr¶ lêi ng−êi èi ¸ ®ªm. 
 

TiÕng ViÖt g× kªu nh− tiÕng Tμu : 
HËn thï th¸o chèt thμnh tru ngao, 
LiÕc r¨ng cç m¸y c−a phÇm phËp, 
KÎ rèng ng−êi gμo ch¼ng hiÓu nhau. 
 

§μnh vÒ chuyÖn víi bμ d©m bôt, 
M−êi mÊy n¨m hoen gØ tiÕng ng−êi. 
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Hái t¾c kÌ sao ®»ng tÆc l−ìi? 
– Buån th× t©m sù B¾c Kú ¬i! 

 

Tõ ng«i nhμ kÕ bªn väng sang tiÕng bμ go¸ phô trë m×nh 
trªn chiÕc châng tre kªu kÏo kÑt. Råi thi b¸ nghe thÊy tiÕng ch©n bμ 
b−íc nhÑ trªn sμn ®Êt. Ba ®èm löa nhang lËp loÌ ch¸y trªn bμn thê, 
h¾t ¸nh s¸ng xanh qua khung cöa sæ më sang nhμ thi b¸. TiÕng t¾c 
kÌ t¸p muçi, dßn tan. S−¬ng r¬i tÝ t¸ch trªn ®¸ v−ên ngoμi. C¸m c¶nh, 
thi b¸ cÊt tiÕng ng©m : 

“Thuë  trêi ®Êt næi c¬n giã bôi” (1) 
“Du du bÜ th−¬ng hÒ, thuú t¹o nh©n.” (2) 
“Khø khø l¹c mai (3) thanh tiÖm viÔn, 
Hμnh hμnh chinh b¸i s¾c h· man.” (4) 
 

Mai r¬i khóc s¸o n·o nÒ, 
Hμnh hμnh khø khø ngùa vÒ yªn kh«ng. 
Cê xa khuÊt câi bôi hång, 
Khuª phßng go¸ phô khãc chång tö ly. 
M¾t nμng n¾ng qu¸i tõ bi 
B×nh vßng −u th¶o l−u ly ¸nh chiÒu … 
________________________________________________ 
(1) Thơ Đoàn Thị Điểm, diễn nôm Chinh Phụ Ngâm Khúc của 
Đặng Trần Côn. 
(2) Này xanh thẳm, hỡi ai gây nông nỗi. – Thơ Đặng Trần Côn. 
(3) Đặng Trần Côn trích thơ Lý Bạch : “Kim dạ hà nhân xuy 
ngọc địch / Giang thành ngũ nguyệt lạc mai ba”: Đêm nay 
người nào thổi sáo ngọc / Chốn thành bên sông tháng Năm hoa 
mai rụng (Chú thích của Vân Bình Tôn Thất Lương : “Hoa mai 
rụng là nghĩa khúc Lạc Mai.” 
(4) Vơi lần tiếng sáo khúc Mai Rơi / Lất phất cờ xa khuất mịt 
mù. 
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THAY KEÁT TÖØ  
_______________________________________ 
 
 
 

 

BẢN CHI£U HỒN 
TỬ CHINH NH¢N 
 

Tõ thuë ng−êi ®i t×m t¸ tóc 
Cho t©m Êm cóng mét ng«i nhμ, 
Hμnh tr×nh dμi ®· bao thiªn kû, 
Gèi mái, ch©n chån, ®Ých cßn xa. 
 

Ta ®i giò ¸nh tμ hiu h¾t, 
Bá l¹i lao xao lèc bôi thμnh. 
C¶ tói cμn kh«n cßn nöa ch÷, 
S¸ng ®−êng ta löa cña phiªu linh. 
 

Ta hÊt ®Çu r¬i tan t¸c th¸nh, 
S¸ch vμng bá óa môc lÇu son. 
Ta ®i vÒ xø u huyÒn sö, 
TiÕng thó hu vang v¸ch vùc mßn. 
 

Con s«ng cuén sãng gÇm n« nøc : 
Héi m¾t trïng phïng hái chuyÖn ta. 
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ChuyÖn kÓ trÇn lu©n kia khó rò, 
§Þa ®μng rôc r÷a gièng anh hoa. 
 

Ta vμo tËn hèc hang (ta) cïng cèc, 
Bãc líp cïi dÇy t¶o ®Þa y (1), 
C¹o nÊm ký sinh, bïn bîn b¸m, 
BÊt thÇn gÆp l¹i chμng uy nghi. 
 

TrËn ®Þa cμn xua cßn bèc khãi, 
§¸ bia ph¶ hÖ (2) vÉn cßn g×n, 
Mét thanh g−¬m c¾m må kiªu h·nh, 
Chμng ng· xuèng v× lßng c¶ tin. 
 

§· hμo phãng qu¸ ®çi khoan dung, 
Th¶ ®¸m hμng binh, lò giÆc rõng. 
§−êng ®Õn siªu nhiªn chμng tÐ sÊp, 
H×nh hμi bÇm sÉm vÕt v»m l−ng. 
 

LÞch sö d×m b»ng luËt sè ®«ng, 
Mùc ®en tμ khÝ phμ tanh nång. 
TÝch nh©n ®o¹ m· do khinh suÊt, 
UÊt huyÕt ngh×n sau chöa c¹n dßng. 
______________________________________________ 
(1) Dạng thực vật hình thành do cộng sinh giữa tảo và nấm. 
(2) Các thế hệ nối tiếp nhau trong một dòng họ. 
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Cßn tån phÉn né bõng tia thÐp 
Rít gi÷a bïng nhïng ®¸m gißi nhoi. 
Th©n x¸c chμng n¸t tan ngùa xÐo, 
Anh hån chμng hå thuû g−¬ng soi. 
 

ChiÕn tÝch chμng t©m nay vÉn tá, 
Ta vμo cêi l¹i b¶n n¨ng son. 
¤i chao! lμ nãng ran hμo h·n, 
Ủ gi¸ ngh×n ®«ng löa vÉn dßn. 
 

Ph−¬ng phi, m·nh liÖt vμ tinh khiÕt; 
Chöa lÊm mª lu©n, bÈn gi¸o ®iÒu. 
Chμng kh¾c gãt s©u ®−êng thù sö, 
Tãc ngÇu cuån cuén sãng phï ®iªu. 
 

In dÊu ®êi lªn dèc gËp ghÒnh, 
Ng−¬i mμu lôc qu¾c, m¾t mÌo linh 
Nh×n s©u s¸t ®¸y, cao vêi vîi, 
ThÊy ®−îc du ti (3), dâi h¶i k×nh. 
 

Lêi gμo ¸t th¸c : beo hïm ch¹y, 
Ho¶ diÖm chμng phun bËt nãc trêi. 
____________________________________ 

(3) Tơ nhện bay. 
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H« hÊp chμng gÇm rung khÝ quyÓn, 
Ngñ bê g¸y dËy sãng trïng kh¬i. 
 

§ªm Êy miªu ly tru sãi hó, 
Tïng phong du giã thæi ph× phï, 
TiÕng r¬i cña mét loμi chim hiÕm 
§Ëp nói trßng trμnh, vì tÞch u. 
 

ToÐ tung bôi b¾n tr¾ng tia loμ 
N¹m s¸ng phßng hån kû niÖm ta. 
§ªm Êy phong nghi chμng lÉm liÖt, 
ChÕt cßn tr¸c tuyÖt chïm hμo hoa. 
 

Dòng khÝ chμng tro lßng ta vÉn ñ, 
Anh hån chμng vÒ dÊy löa −u sinh. 
Cã mïa ta hÐo hon buån chÕt, 
Ph¸ch lùc chμng b¬m huyÕt nhiÖt t×nh. 
 

Ta vμo néi ngôc ph¸ mª cung, 
Ám ch−íng nhÖn gi¨ng l−íi mÞt mïng, 
BÊm nót ®Ìn soi hån ®iÖp th¶o, 
Mét hån hêi chöa khæ l−u vong. 

                           — Sài Gòn 1990 
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TRÍCH ĐOẠN BÀI PHỎNG VẤN 
của 

VIETHOME MAGAZINE  
ngày 22 -1- 2003 

 
 
– VIETHOME : Nếu được, xin thi sĩ cho biết về 

những gì đã xảy ra cho ông và gia đình sau ngày 30-4-1975?  
– CTT : Trước hết, xin nói đến hoàn cảnh gia đình tôi 

trong lúc tôi bị cộng sản bắt đi ở tù trong 10 năm. 
Dù ở ngoài tù, vì bị xếp loại thuộc gia đình “ngụy”, vợ 

con tôi bị theo dõi, canh chừng, đối xử kỳ thị về nhiều mặt, 
kinh tế, giáo dục, công ăn việc làm, và tất nhiên là chính trị, 
nên phải sống cơ cực và lo sợ thường xuyên. Hai đứa con 
trai lớn của tôi đã phải đi trốn khi bị cộng sản trưng tập để 
gửi sang làm mồi cho súng tại chiến trường Kampuchia. Đại 
khái hoàn cảnh gia đình tôi là như thế. Xin miễn tiếp tục 
việc kể khổ về vợ con mình. 

Bi kịch Việt Nam có tính cách cộng nghiệp: nó tác 
động đến hàng triệu gia đình ở cùng một mức độ khắc 
nghiệt và thê thảm như nhau. Một cuộc thanh tẩy giai cấp 
xảy ra trong lòng dân tộc. Qua sự kiện mọi người dân bị 
tước đoạt những quyền tự do cơ bản và thường xuyên bị 
theo dõi, canh chừng bởi một mạng lưới công an xã, công 
an phường, an ninh chìm, chỉ điểm viên dày đặc, giăng bủa 
khắp nơi, ta có thể nói cả một dân tộc bị ở tù dưới hình thức 
này hay hình thức khác: thứ tù giam lỏng trong một nhà tù 
vô hình vĩ đại là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 
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Riêng bản thân tôi đã phải trải qua mười năm trong 
cái cộng sản gọi là “trại tập trung cải tạo.” Một cách gọi 
khôi hài đen cho một hiện thực là đời sống mà các trại viên 
“cải tạo” được hưởng không khác gì hơn đời sống của 
những người bị đưa đi an trí, đày ải, khổ sai, hành hạ, bứt, 
tách ra khỏi thế giới bình thường bên ngoài của những con 
người bình thường, với những chuẩn mực văn minh bình 
thường họ đã từng quen thuộc với và đã góp công bồi đắp 
cho nó tốt đẹp hơn. 

Trọng lượng của nhân tính vơi đi trong không gian bất 
bình thường ấy, với những người tù bị điều kiện hoá theo 
phương pháp Pavlov, bị đạp đẩy xuống hàng súc vật bởi 
những tên cai ngục súc sinh – sự lại giống của quỷ. Mỏi mệt 
thể xác vì lao động khổ sai và suy dinh dưỡng hay sự hành 
hạ của bệnh tật vì thiếu thuốc men và không được chữa trị 
đúng mức, và gì nữa, không ghê gớm bằng cái đói, nó tra 
tấn bụng và tàn phá nhân cách người tù một cách khủng 
khiếp. 

Xin dẫn ra một trường hợp điển hình. Có những người 
tù vì đói quá nên đã phải ăn vụng, vội, vốc chút cám hẩm 
của lợn hay chút cơm thừa canh cặn của bọn cai ngục vô ý 
một cách cố ý bày ra trước mắt họ. Cảnh tượng này nói lên 
bi kịch của phận người khi bị kéo xuống mức những bản 
năng sơ đẳng nhất, mà đồng thời còn là một bản cáo trạng 
hùng hồn về sự trả thù đê mạt của cộng sản đối với những 
người tù quốc gia của chúng. 

Theo những nhà làm luật cộng sản, người tù quốc gia 
ngoài là một thường phạm còn là một kẻ thù giai cấp. Quan 
niệm tội phạm học dành tiếng nói chung thẩm cho ý hệ 
chính trị này, theo thiển ý, là nguyên nhân của nguyên nhân 
những hành xử nhẫn tâm của tên cai ngục cộng sản đối với 
nạn nhân của y. 

Xét đến cùng kỳ lý, y cơ bản là một con bệnh nhân 
cách (psychopath). Cấu trúc tâm lý của y bị phá vỡ, phân 
liệt, khiến y không cảm thấy có tội khi làm điều ác, mà đồng 
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thời cũng làm y mất đi khả năng tạo được các liên hệ cảm 
xúc với những người khác, kể cả những người gặp nạn, cô 
thế, cần sự giúp đỡ của đồng loại. Nói cách khác, y không 
biết mủi lòng. Tình cảm thương ẩn này, nếu có, phải bị bóp 
chết : một điều kiện tiên quyết để được cấp thẻ đảng và tiến 
thân. Chức vụ càng cao càng phải chai sắt hơn. Bất nhân tột 
cùng khi lên tới đỉnh quyền lực. Trường hợp sau là một 
bằng cứ hùng hồn : Để ém nhẹm việc làm đồi bại của mình, 
một chủ tịch đảng kiêm chủ tịch nước đã ra lệnh cho một bộ 
hạ hãm hiếp rồi thủ tiêu cô sơn nữ bằng tuổi cháu y đã bị ép 
làm nô lệ tình dục cho y và đã có con với y. 

Sự sụp đổ của thế cân bằng tâm lý cần có cho một đời 
sống tinh thần lành mạnh xoá đi khả năng tự kiềm chế và 
mở van cho những xung lực tối tăm, hung dữ ùa ra, không 
cưỡng nổi. Trong trường hợp đối tượng là một apparatchik, 
tức người của guồng máy apparat của cộng sản, bệnh gia 
trọng vì có thêm yếu tố hoang tưởng, muốn “xẻ dọc” thực 
tại người, và lịch sử — như xẻ dọc Trường Sơn — bằng 
những nhát cuốc của một chủ nghĩa hư vô, miên du, nha 
phiến, được tên phù thuỷ shaman nhồi nhét có hệ thống vào 
sọ não con bệnh, biến hắn thành một homophobe, kỵ người, 
đối nghịch với người — một con quỷ. 

Cũng như mọi thế nhân khác, người apparatchik cần 
có niềm tin để sống. Để thế chỗ cho niềm tin tôn giáo mà 
hắn không có, hắn tôn sùng cái hắn gọi là bạo lực cách 
mạng và dựng nó thành một thứ nhà thờ ở đó lãnh tụ đóng 
vai một Thượng Đế nhân chủng, đảng kỳ thay cho đạo kỳ và 
khẩu AK làm cây thánh giá. Dưới chiêu bài đấu tranh giai 
cấp học vẹt từ ngoại nhân, nôm na là sự xử dụng bạo lực 
của gậy gộc, tầm vông, mã tấu để cướp đoạt tài sản của 
người bị đấu (tố), hắn “trọng thị” việc giết người như một 
nhiệm vụ cao cả. 

Tội ác của cộng sản, nghĩ cho cùng, xuất phát từ một 
giải thích lệch lạc về lẽ tiến hoá của loài người. 

Từ thế giới tự nhiên chuyển sang xã hội người, người 
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cộng sản đã võ đoán và đơn tưởng rút nhỏ học thuyết 
“Tuyển lựa tự nhiên các giống” của Darwin thành một quy 
luật đào thải tàn bạo, mạnh được yếu thua, kiểu cá lớn nuốt 
cá bé. Qua lăng kính nhân sinh quan tật nguyền này, hắn chỉ 
thấy toàn màu đỏ, màu đỏ của máu người, màu chủ của lá 
quốc kỳ của hắn. Với cảm tính của một con bò mộng trong 
trường đấu, hắn bị úm và loá mắt bởi vẻ đẹp chói chang 
không cưỡng nổi của cái màu nguyên ma chướng ấy, không 
hiểu rằng nụ hôn nồng thắm nó ban cho cũng là nhát gươm 
giết chết nhân tính hắn. 

Dưới tác động ma thuật của chủ nghĩa và sau một 
vòng biện chứng duy vật lịch sử lẩn quẩn, hắn thoái sinh 
thành một người (cộng sản) nguyên thủy sống bằng những 
giáo điều thần chú, bằng cái liềm, cái búa, ngôi sao vàng vật 
tổ, và bằng máu đồng loại, kể cả máu loãng của những 
người bần cố nông đã chót một thời hy sinh xương máu cho 
hắn và là thần hộ mệnh của hắn. 

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã triệt để khai thác nguồn 
nhân lực dồi dào và quái gở ấy để thực hiện ý đồ cuồng sát 
của nó. Trên thực tế, nó đã giết hại hàng trăm ngàn người 
nông dân trong cuộc cải cách ruộng đất của những năm 
1950 và đã ném hàng triệu sinh linh vào lò lửa  một cuộc 
chiến tranh khốc liệt, phi lý và dài nhất thế kỷ mà không 
chùn tay.  

Lịch sử Việt Nam bảy chục năm qua kể từ lúc nó ra 
đời là một orgie ê hề máu. Và, lời “thề phanh thây uống 
máu quân thù”— ngoại bang và giai cấp — một thuở  hát 
lên vẫn còn vang đau tâm thức Việt Nam như một lời nói 
gở. Lời nguyền rủa của quỷ. Sự trượt ngã của nhân cách 
trong tha hoá vì chủ nghĩa của người nghệ sĩ. Mà cũng là 
nhát dao chém vào lương tri dân tộc. 

Cảnh tù ngục cộng sản, cảnh của một địa ngục trần 
gian. Ai cũng biết điều này. Ở đây tôi chỉ xin bổ sung một 
số yếu tố nghiệm sinh của bản thân và đồng phận để bức 
tranh toàn cảnh được hoàn chỉnh hơn. 
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Ý tôi muốn nói : câu chuyện tù không chỉ đơn thuần 
một màu ảm đạm, yếm thế, vãn than, mà còn là  của những 
trải nghiệm nhân sinh thấm thía và khích lệ. Chẳng hạn như 
sự vươn dậy trước nghịch cảnh của một nhân cách chín 
muồi trong đau khổ, vững vàng, sâu lắng, tự tin, tự tại, 
khoan dung, chu đáo, hữu nghị, trân quý tha-nhân-kẻ-qua-
đó-và-nhờ-đó tôi sống được đầy, đủ, tốt và đẹp con người 
xã hội của tôi; hay sự nảy nở giữa những người tù đồng cam 
cộng khổ với nhau của một ý thức cộng đồng cao độ và một 
tinh thần tương thân tương ái khăng khít; hay sự cảm 
nghiệm vai trò cần thiết — đặc biệt cho những tâm hồn bơ 
vơ lạc bước trên nẻo vô thần — của một niềm tin tôn giáo 
để không rơi xuống hố thẳm của tuyệt vọng. Và, sự cứu rỗi 
đã xảy ra : đức tin này đã trang bị cho người đắc quả một 
sức mạnh tinh thần để đương đầu hữu hiệu với chủ tâm 
muốn đánh gục nhân cách người tù của tên cai ngục xa đích 
và nham hiểm. 

Chiến thắng được hiểu ở đây một cách khiêm tốn là sự 
sống sót của nhân tính trước những thử thách cực độ, dễ làm 
điên mà những người tù phải thường xuyên đương đầu với. 
Đây là ngưỡng tối đa mà hắn phải và chỉ có thể vươn tới 
được trong một hoàn cảnh bị giải giới, câu thúc, bị rút thành 
một hiện hữu tối thiểu, tồn tại với một khẩu phần tối thiểu 
cung cấp khoảng 700 calories một ngày, và bị “đóng hộp” 
trong một không gian tối thiểu mà mật độ dân số là 1,25 
người trên 1 mét vuông, chung sống với rệp và tắm bằng mồ 
hôi của chính mình khi nhiệt độ phòng giam lên trên 40 độ 
C vào mùa hè, làm liên tưởng đến những hầm tàu biển 
nhung nhúc những người Châu Phi bị bắt đi làm nô lệ tại 
Châu Mỹ của những thế kỷ xa xưa. 

Sống trong một tình huống o ép cực độ đến vậy chỉ 
còn vỏn vẹn là một động thái vụn vặt mà trọng đại là làm 
sao chế ngự được con thú chốt trong mình. Nó nằm ở bụng. 
Mà một khi bụng đói không được ăn, nó gõ búa lên đầu và 
làm rung chuyển nhân cách ở cấp 7 thang Richter. Sự sụp 
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đổ có thể xảy ra trong một nháy mắt, như phản ứng tức thì 
của một đầu gối bị một cái gậy gõ mạnh vào. 

Chẳng có cách chống đỡ nào hữu hiệu hơn phương 
pháp khổ tu và sự khắc kỷ. Một thứ hành xác tự  áp đặt lên 
bản thân nhằm làm vơi đi tới mức có thể chịu đựng được lực 
đè của vật chất lên tinh thần và chấm dứt tình trạng nhân 
cách bị giữ làm con tin của thân xác. Kể cả trường hợp 
luyện sinh là kẻ ngoại đạo, khổ tu này là một thứ thiền luyện 
tác động lên trung khu khí lực và thần kinh nhằm giành lại 
cho cái đầu quyền điều khiển cái bụng và các bộ phận khác 
của cơ thể, chứ không ngược lại như hiểm ý của bọn cai 
ngục và các quan thầy trung ương của chúng muốn. 

Nói cách khác, điều kiện tự cứu rỗi là trước hết ta phải 
giữ cho tâm hồn được thanh khiết, rồi lấy sự thanh khiết này 
để tẩy rửa thân xác mình đang ngập ngụa trong một vũng 
đời ô trọc. Chẳng có cách nào khác : đường cứu rỗi là một 
con đường một chiều — con đường duy ý chí. 

Trên một khía cạnh nào đó, nhà tù là một thứ chủng 
viện thế tục — một nghịch ngữ — ở đó người tù chủ yếu 
không học làm một thầy tu mà học làm một động vật thắng 
được chính nó. Hiểu như là ở đó, để sống sót như một nhân 
cách, người tù phải học làm một người khắc kỷ. 

Ernest Hemingway có một nhận xét mang tính châm 
ngôn : “Man can be destroyed, but he cannot be defeated — 
Con người có thể bị giết chết, nhưng nó không thể bị đánh 
bại.” Bởi con người là một động vật duy nhất có văn hoá. 
Văn hoá là một giá trị tinh thần mà một phần do thế hệ hiện 
tại làm ra; phần còn lại kế thừa từ tổ tiên thông qua ngôn 
ngữ và một di thể văn hoá gọi là neme khắc in trong tâm 
khảm mỗi người dân và làm nên tính dân tộc của họ. Giá trị 
tinh thần này trường tồn với dân tộc cho đến ngày dân tộc bị 
tiệt chủng nếu có. Vì vậy, những trận đòn tra tấn dã man của 
tên cai ngục có thể làm tan nát hình hài người tù nhưng 
không thể phá vỡ được sự nguyên vẹn của giá trị tinh thần 
ấy. Hồ Dzếnh viết “Nát thân không nát nổi hồn.” Bởi văn 
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hoá, cơ bản, là hồn. Là một cái bóng, một hiện hữu ảo 
nhưng không hư vì kết tinh từ thực tiễn lịch sử, truyền từ 
tâm thức người tử tù bất khuất sang tâm thức các bạn tù còn 
sống và tâm thức triệu triệu người dân ngoài xã hội. Nó là 
một sức mạnh bất khả bại. 

Đời tù, như vậy, đâu chỉ toàn chuyện tiêu cực và  yếm 
thế. Đối với những người không chịu thúc thủ trước nghịch 
cảnh — không thiếu những người này trong tù — nó còn là 
một trường huấn nhục đào tạo người nên người hơn. Tất 
nhiên, không chỉ đời tù mà còn những cảnh đời khác cũng 
đưa ra những thử thách cam go mà con người phải khắc 
phục để vượt lên trên mình. Điểm then chốt của vấn đề 
không là thắng hay bại mà là ta có dám dốc hết nghị lực, trí 
năng, tâm thức, tức trọn vẹn ta, vào việc thực hiện dự án 
làm người của ta không. Ta sống trong hoàn cảnh, và nghệ 
thuật sống là sống làm sao để có thể tự nở hoa trong hoàn 
cảnh, kể cả trường hợp hoàn cảnh là một vũng lầy muốn 
chôn vùi nhân cách ta. 

Những khổ nạn và oan khiên mà những người tù bại 
trận phải gánh chịu đã đào xới châu thân và đảo lộn nhân 
sinh quan của tôi. Dưới tác động của cú sốc toàn thân này, 
tôi bỗng cảm thấy sự hiện hữu của tôi gắn liền với những 
người đồng phận trong một quan hệ liên đới không có chỗ 
cho những toan tính vị kỷ  hay giẫm đạp lên kẻ khác để 
giành đất sống cho riêng mình. Tâm thức này, tôi nhận thấy, 
cũng là của các bạn tù của tôi và đã giúp chúng tôi bảo vệ 
được nhân cách mặc dù bị xua, lùa vào một hoàn cảnh sống 
bầy đàn như muông thú. Còn khắc in tâm thức tôi cử chỉ của 
một người tù đã nhường cho người bạn đang bị trọng bệnh 
của mình tất cả những viên thuốc hiếm quý còn lại mà 
người vợ đã chắt chiu gửi cho anh ta. Hỷ xả này làm tôi nhớ 
lại một câu của Saint Exupery đại khái như sau : Văn minh 
nhân bản là một trăm người thợ mỏ sẵn sàng hy sinh tính 
mạng để cứu một đồng nghiệp đang mắc kẹt trong lòng đất. 

Đến lượt nó, sự thay đổi nhân sinh quan trên lại tác 
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động mạnh đến và làm thơ tôi chuyển sang một hướng sáng 
tác mới và những chân trời nhân văn rộng lớn hơn. Bởi vì 
thơ một phần nào là chiếc bóng và tiếng vang của đời sống 
thi nhân với tư cách một người của hoàn cảnh và của thời 
đại. Xin dẫn chứng với một thí dụ về sự chuyển hướng trong 
quan niệm luyến ái của tôi chẳng hạn. Cuộc đảo lộn nếp 
sống một cách mãnh liệt và ghê gớm cũng có khía cạnh tích 
cực của nó cho thơ tôi. Tôi tự cảm thấy không thể cứ tiếp 
tục giam hẹp thơ mình vào trong khuôn hạn của một cái tôi 
lãng mạn thuở trước với những biểu tượng nào là căn gác 
trọ vắt lưng trời ở Xóm Học Paris, nào là chiếc ghế đá vườn 
Lục Xâm, nào là công trường lá đổ trước một quán nhỏ hẹn 
hò trên tả ngạn sông Seine, hay một sân ga đèn vàng một 
chiều đông tiễn em về xứ mẹ. Những dấu ấn này dù có đậm 
đà đến đâu chăng nữa thì cũng đã sống xong đời sống hữu 
dụng của chúng rồi. Cõi thơ của tôi bây giờ mở về những 
chân trời bát ngát hơn của đất nước, vũ trụ và lịch sử : 

Phố ấy Đồng Đăng trùng điệp núi, 
Đá mòn thành tượng của tình chung : 
Em đứng ôm con, bồng mưa nắng, 
Sắt son, dũng cảm đến Kỳ Cùng. 
hoặc   
Tóc vấn phong ba em đứng mũi 
Một thuyền lèo lái cõi càn khôn. 
hoặc 
Em là lửa ấm đêm đông rét, 
Trận gió  đem mưa giữa hạn hè. 
hoặc 
Là khởi sự cùng là kết thúc, 
Đầu nguồn mạch nước, cuối dòng sông, 
Em sinh sôi những áng cầu vồng 
Trước Sách Ước đến sau cùng Lịch Sử 
Chủ ý của tôi khi làm những câu thơ trên là muốn bứt 

ra khỏi từ trường của cái tôi lãng mạn thuở Tình Ca và để 
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tạo hình cho một hướng trữ tình mới phản ánh cái ta chung 
có tầm vóc huyền sử của hàng trăm ngàn nàng tù phụ thủ 
tiết chờ chồng. 

 

– VIETHOME : Không còn lãng mạn, tức thi sĩ 
muốn nói là đã quay lưng lại với hiện thực? 

– CTT : Nếu hiểu hiện thực là tả chân, thì thơ tôi 
không hiện thực. Xin dẫn chứng với một thí dụ. Cảnh tượng 
trại tập trung cộng sản là một hiện thực quái đản. Nơi cưỡng 
trú của những bộ xương “cách trí” khẳng khiu di động là 
những người tù khổ sai; nhẹ nhõm, bồng bềnh như những 
bóng ma; nhất cử nhất động đều bị theo dõi, canh chừng bởi 
những cặp mắt đỏ như mắt cá chày của bọn cai tù mặt bủng 
da chì, môi thâm như bị vắt hết máu — sự hiện thân của quỷ 
nhô lên từ địa ti. Một hiện thực nhoè lẫn với cái thế giới 
hoang đường, điên sảng, phi lý của những cơn mộng dữ. 
Làm thơ về nó, theo thiển ý, là làm sao nêu bật được sắc 
thái siêu thực này của nó. Là tái tạo nó thành một thứ tranh 
daliesque qua lăng kính của một ngôn ngữ hình tượng giàu 
tính ẩn dụ và có sức truyền cảm mãnh liệt. Tập Lời Viết Hai 
Tay có những câu thơ cố gắng trình bày lao cảnh dưới một 
ánh sáng siêu (hiện) thực : 

Gió lắt lay lau đau thoi thóp; 
Chang chang pha quét bãi mìn ngầm; (1) 
Trời thiêm thiếp nhói sao lồng ngực; 
Con dím hoang đường cọc gỉ đâm. (2) 
Ngôn ngữ thơ này phản ánh một thế giới kinh dị.  
Làm sao mà không kinh hoàng trước một hiện thực 

như vậy! Đối với một hồn thơ bén nhạy và bị thương, những 
tia sao hoá thành những mũi kim chích nhói thấu tim, và 
dưới góc độ một cái nhìn toàn cảnh từ trên cao và với một 
trạng  thái  lơ  lửng  giữa  tỉnh và  mê,  quần thể trại tù mang  
______________________________________________ 

(1) – (2) : Trại tù bao quanh bởi một bãi mìn ngầm, một hàng rào 
kẽm gai và những cọc sắt gỉ. 
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dáng dấp một con quái vật tiền sử. 
Ngôn ngữ thơ như trên không tả chân hiện thực mà 

nâng cấp nó lên thành một siêu (hiện) thực. Một hiện thực 
ngoài đời xấu xí, nhưng khi vào thơ như một đối tượng nghệ 
thuật thì có thể trở thành “đẹp”, tức là có một giá trị nghệ 
thuật. Cái đẹp không xuất phát từ tự thân đối tượng mà là 
của cái ngôn ngữ người thi sĩ khoác mặc cho nó. Nó trở 
thành một hình tượng nghệ thuật. 

Xin tiếp tục câu chuyện về hiện thực qua cách nhìn 
của nghệ thuật. Trong con mắt người nghệ sĩ, sự vật vừa là 
cái nó là, vừa là cái nó có thể là. Khoảng cách bản thể này 
cho phép người nghệ sĩ sáng tạo lại thế giới.  

Với óc liên tưởng phong phú của mình, người thi sĩ có 
khả năng “làm khác” hiện thực thành cái nó khác, chứ 
không phải cái khác nó, bằng cách bố trí nó vào trong một 
quan hệ tưởng tượng chặt chẽ và hữu lý giữa nó và những 
hiện thực khác. 

Thao tác tiến hành với một thủ thuật ngôn ngữ gọi là 
hoán dụ : dùng tên gọi của sự vật này để chỉ một sự vật 
khác. Khả năng hoán xưng này vô tận.  

Với tính cách một môi trường thuận lợi cho sự tung 
cánh của liên tưởng, thơ là một phương thức thể hiện tối ưu 
tính muôn hình muôn vẻ của một nguyên lý tối thượng 
thống soái mọi động thái tồn tại trong vũ trụ : nguyên lý 
Thần Ngôn, tức Logos. Cơ bản, thơ là một giấc mơ nhân 
văn hoá hiện thực : 

Nõn quánh như sơn nhựa dẻo dòng 
Mang xuân tình đất phất lên cành. 
Xum xuê cây tủa tân hình học 
Duỗi cánh tay thần đẩy mây lên cao. 
 
Núi vắt vươn vai người truyền thuyết, 
Một vùng lửa lộc lập loè soi. 
Nắng châm sen thắp son vưu vật, 
Cúc giục mai đâm lốm đốm vàng. 
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– VIETHOME : Trong giai đoạn ở tù, thi sĩ có sáng 
tác thơ tình nào không hay chỉ toàn là thơ tù thôi? 

– CTT : Có chứ, và khá nhiều đấy. Chất trữ tình nó ở 
trong máu mình rồi, có muốn cai nó cũng không được. 

– VIETHOME : Trữ tình trong trí tưởng? 

– CTT : Tất nhiên thôi. Một thứ trữ tình “chay 
trường” platonique, đượm màu tôn giáo, có hình thái của 
một tụng ca vinh thăng các tù phụ Việt Nam Cộng Hoà lên 
hàng những nữ thần huyền sử. Bởi vì, với sự hy sinh lớn lao 
và tấm gương đức hạnh sáng ngời của mình, họ xứng đáng 
được vinh danh như vậy. Cảnh sầu ly “có chồng mà tưởng 
như chồng mất / hương nhang đã cháy ở trong lòng” của họ 
là một mảng màu sẫm của thảm kịch dân tộc do cộng sản 
gây nên một cách quy mô và có hệ thống. Câu nói “nước 
mất nhà tan” của ông cha ta quả là thấm thía. 

Xin trích dẫn một số câu thơ tôi làm trong tù tiêu biểu 
cho dòng trữ tình vừa miêu tả : 

Nhớ em trông ngóng hằng đêm 
Màn lay tưởng tóc, gối mềm tưởng da. 
hoặc : 
Chín năm tình khiết tình ta 
Ướp ươm tim một hương hoa nồng nàn. 
Trời vào thu thở mơn man, 
Người yêu dấu đến gợn làn hơi may. 
hoặc : 
Người đi khuya khoắt rì rào, 
Thướt tha sâu lắng, thanh cao bồng bềnh. 
Chín mùa trái gió lênh đênh 
Sắt son chưa lạt, thệ tình chưa phai. 
hoặc : 
Em về giữa lúc khuya sang 
Mênh mông đức hạnh, dịu dàng ưu tư. 
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Em đoan trang dáng hiền từ 
Tóc rừng thu liễu rũ bờ vai thương. 
Em gồm chín cõi xanh dương 
Lồng đôi mắt thẫm khôn lường vị tha. 
Em vào lấp lánh sương sa 
Và mang ơn phước nguy nga từ trời. 
hoặc : 
Mai sau ngủ gốc cây sồi 
Làm thiên thu chiếc miếu ngồi thờ em. 
Bức tranh không chỉ đơn thuần một màu ảm đạm, nó 

còn có những gam màu hoành tráng của sử thi : 
Hạnh phúc vò đau tay thú ác, 
Ân tình chà nát gót đười ươi. 
Em vẫn hiên ngang từng lóng trúc, 
Vút roi quất ngã kẻ thù người. 
 
Tóc vấn phong ba em đứng mũi 
Một thuyền lèo lái cõi càn khôn. 
Đau thương nhuốm mắt em kỳ diệu 
Ngời tỏ lưu ly tuyệt bích hồn. 
 
– VIETHOME : Xin cho biết tính chất phản kháng 

và chống kháng trong thơ của thi sĩ. 

– CTT : Cũng như thơ của nhiều người tù khác, thơ 
của tôi có những vần phản kháng và chống kháng mãnh liệt. 
Giáo sư Nguyễn Ngọc Diễm gọi những vần thơ này của tôi 
là nộ thi. Tôi tự nghĩ rằng, nếu không làm những vần thơ 
phẫn uất như vậy, tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả. 

Theo tôi, sự im lặng của người chứng kiến tội ác nếu 
không là một hành động a tòng, thì cũng phải bị lên án ở 
mức độ nhẹ hơn. Xin trích dẫn một sốt câu thơ điển hình 
cho dòng nộ thi của tôi : 

Cái đau vì nắng rần rần, 
Vì thâm thù mới mười lần gớm hơn. 
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Mồ hôi tuột cán cuốc trơn, 
Nắm cho chặt nỗi căm hờn này nhe! 
hoặc : 
Một nhát quắm sâu dang đứt phựt 
Nghe vùi hun hút một phiền âu. 
Hai nhát tông bay rên xiết nứa 
Nghe chôn u uất bốn buồn rầu. 
hoặc : 
Một quắm. Hai tông. Ba phạt núi. 
Bốn tông. Năm quắm. Sáu băng rừng. 
Từng ấy rừng băng chân cứng đá 
Mai về đạp vỡ cửa lao lung. 
hoặc : 
Vầu đanh dang cứng lia cho xớt, 
Nứa dòn tề ngọt lưỡi dao choang. 
Đời khi mục khú trong chum kín, 
Chỉ chút trời xa cũng thiên đàng. 
hoặc : 
Hãy chặt chặt sâu tông phắt phắt, 
Hãy phang phang gắt quắm ào ào. 
Mai về đạn nhảy ngay nòng súng, 
Trực chỉ đầu thù nổ thật mau! 
 

– VIETHOME : Thi sĩ bất chấp hiểm nguy? 
– CTT : Vâng. Sự thúc giục của nàng Thơ và của 

lương tri đã lấn át được nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong tôi. Nhờ sự 
bảo mật và cảnh giác tối đa của các bạn tù yêu thơ tôi và của 
chính bản thân mình, và nhờ may mắn nữa, tôi đã lọt qua 
được sự kiểm soát chặt chẽ của bọn cai tù và sự dòm ngó 
đến hiếu kỳ của lũ ăng ten. Nếu không, chắc tôi chỉ còn là 
một nắm xương khô nằm ở một nơi đèo heo hút gió nào đó 
của Hoàng Liên Sơn. 

Xin kể ra một vài trường hợp cưu mang thật cảm 
động. Hiền thê của một bạn tù khi đến thăm chồng đã giấu 
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cất thơ tôi trong cuộn băng vệ sinh tuỳ thân của chị và đã 
mang nó an toàn ra khỏi trại giam, rồi sau đó chuyển lại cho 
vợ con tôi ở Sài Gòn. Có một bạn tù khác đã chong đèn suốt 
mấy đêm liền trước khi rời Việt Nam để học thuộc lòng trên 
1000 câu thơ của tôi, rồi ngồi chép lại khi tới được bến bờ 
tự do. Nếu không có sự giúp đỡ tự nguyện và chu đáo của 
bộ nhớ siêu việt ấy, tập tâm sử thi Bài Ca Níu Quan Tài của 
tôi đã không thể ra mắt ở hải ngoại dưới dạng vẹn toàn của 
nó được. 

Nhân đây, tôi xin bày tỏ thêm một lần nữa lòng biết 
ơn sâu xa và không phai lạt của tôi đối với hơn một quý 
nhân đã không quản ngại gian nguy để bảo bọc thơ tôi như 
bảo bọc chính châu thân họ. Họ thực sự là những anh hùng 
âm thầm, khiêm tốn, hồn hậu, sống đúng cái nghĩa “tương 
thân tương ái” của đạo lý cổ truyền Việt Nam cho dù có 
phải chuốc lấy những hiểm họa khó lường. 

Từ các sự việc vừa kể, xin đưa ra một số nhận định về 
văn hoá văn học, tức là mối quan hệ giữa sáng tác văn 
chương và sự đón nhận của người đọc. 

Khi thơ hoà vào nhịp đập của đời sống hiện thực và 
qua nó xây dựng được những hình tượng nghệ thuật khái 
quát có tính điển hình cao, tức là những mẫu hình lý tưởng 
tạo khoái cảm mỹ học, người đọc với tư cách một thành 
viên của xã hội sẽ đến và ở lại với thơ, giữ nó vào lòng, tức 
thuộc lòng nó, rồi muốn chia xẻ khoái cảm này với người 
khác để cùng nhau chung hưởng. Phản ứng dây chuyền lan 
đến bất tận trong không gian và thời gian, làm nên trí nhớ 
tập thể, lịch sử văn học, lịch sử ngôn ngữ, đặc biệt là trong 
giai đoạn thơ giữ vai trò chủ đạo trong văn học, và đồng 
thời cũng làm nên một phần của lịch sử dân tộc bởi vì qua 
thơ ta đọc được tâm tư của dân tộc. 

Để giúp cho việc lưu truyền trong dân gian được dễ 
dàng và trung thực, thơ phải kiện toàn cái cơ chế gọi là thi 
pháp của nó, tức là cách tổ chức các yếu tố tứ, lời và nhạc 
thành một chỉnh thể mỹ học bền vững, ngoài tạo khoái cảm 
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tinh thần còn kích hoạt nơi người đọc khả năng lưu nhớ và 
ham muốn san xẻ hạnh phúc này với tha nhân. Như vậy, ta 
có thể nói thơ là một viện bảo tàng lý tưởng, một câu lạc bộ 
ưu tú, nền cộng hoà, chốn hẹn hò của những tâm hồn nhạy 
cảm và đồng điệu. 

Trên mặt bằng nhân quần, thơ với tính cách một nghệ 
thuật của tâm hồn có khả năng nối kết nhân tâm và tạo đồng 
thuận tình cảm cao hơn và bền vững hơn chính trị. Vì vậy 
chính trị kiểu độc tài độc trị bá đạo và vô văn hoá kỵ sức 
cuốn hút dễ sợ này của thơ và tìm cách vô hiệu hoá nó. 
Bằng giết chính người thơ, hoặc phát lưu hắn khỏi cộng 
đồng, hoặc cải biến hắn thành thi nô. Cả ba cách đều nhắm 
vào một mục tiêu tối hậu : dập tắt tiếng nói của nàng Thơ, 
nữ thần của tự do — tự do tư tưởng, tự do phát biểu, tự do 
sáng tác.  Ta hãy nhìn vào tình hình văn học Việt Nam mấy 
chục năm qua để có một ý niệm về tội sát thi ấy. 

Thoạt tiên, ta không thấy có một bài thơ nào đáng 
được gọi là thơ xuất hiện trên văn đàn chính quy kiểm soát 
bởi nhà nước cộng sản. Lý do là vì, khi hồn thơ bị bóp chết 
bởi những giáo điều chính trị cứng ngắc, vô cảm, người làm 
thơ chỉ còn là một cái máy đẻ chữ. Dưới búa rìu của khủng 
bố tinh thần phối hợp với một chính sách kiểm soát bao tử 
tinh vi, để tồn tại hắn phải làm thơ theo chỉ thị của quan 
thầy chính trị, người chủ trả lương và cấp tem phiếu thực 
phẩm cho hắn : hắn hoá thành thi nô. 

Ta hãy bàn về một tiến trình tự hủy. 
Trên hiện trường bản thể của thi nô đã xảy ra hai vụ 

án mạng đưa đến cái chết của con người thơ và cái chết của 
con người đạo đức. Hung thủ không là ai khác ngoài chính 
thi nô : hắn tự giết chết nhân cách của chính mình. Hắn từ 
đấy tự rút nhỏ thành một bán hữu thể, một nửa người. Mà 
sống như một nửa người có còn là người hay đã hoá ngợm? 
Ta hãy nhìn vào trường hợp đám thi nô cung đình Đỏ để tìm 
câu trả lời. Vụ việc trở nên tồi tệ — cực kỳ tồi tệ —  khi thi 
nô thừa lệnh của những tên chủ khát máu như Hồ Chí Minh, 
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Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ … và băng đảng : hắn 
giết người bằng những vần thơ cuồng sát của mình. Trường 
hợp điển hình là vụ hắn nhúng vào phong trào cải cách 
ruộng đất phát động ở miền Bắc trong thập niên 50 của thế 
kỷ  trước và đã tàn sát trên 200.000 người dân vô tội. Tuy 
tay hắn không trực tiếp nhuốm máu đồng bào, nhưng một 
khi đã hành xử như vậy, thi nô có còn là ngợm, tức bán quỷ, 
hay đã hoá quỷ một trăm phần trăm? Hỏi tức là trả lời. Và, 
toà án của lương tâm dân tộc đã phán quyết. 

 
– VIETHOME : Thơ khác nhạc như thế nào và tại 

sao thơ cần phải phổ nhạc mới được nhiều người biết đến? 
– CTT : Sự khác biệt giữa thơ và nhạc là do có sự 

khác biệt về cung cách thẩm mỹ. Âm nhạc, như tên gọi của 
nó cho thấy, là nghệ thuật biểu hiện bằng âm thanh. Và cũng 
như sơn dầu của hội họa, gỗ, đá, đất thó của điêu khắc, âm 
thanh là vật chất. Nó được chuyển đến tai ta dưới dạng sóng 
do sự dao động và lượn sóng của các phân tử không khí tạo 
thành. Ta tiếp nhận nó bằng thính giác, tức là bằng giác 
quan trực tiếp. Trên phương diện cảm thụ nghệ thuật, hiện 
tượng này có một ý nghĩa quan trọng : Sự thể hiện vật chất, 
tức là bằng âm thanh, của âm nhạc chính là sự xuất hiện 
hình tượng nghệ thuật của nó. 

Cung cách thẩm mỹ thay đổi khi ta chuyển từ nhạc 
sang thơ. Cho dù câu thơ hay bài thơ có hiện ra trước mắt ta 
hay được xướng lên để những lời, những chữ của nó vang 
lên trong tai ta, không phải vì thế mà ta có ngay được một 
cảm thụ nghệ thuật trọn vẹn. Điều này chỉ xảy ra nếu ta hiểu 
cái nội dung tinh thần ẩn dưới mặt bằng của văn bản. Chỉ 
đến lúc này thì hình tượng nghệ thuật của thơ mới xuất hiện. 
Nó xuất hiện trong cái đầu nghĩ chứ không trong mắt nhìn 
hay tai nghe của ta : nó xuất hiện trong ý thức đảm nhận vai 
trò của một người chú giải. Hai câu thơ sau của Ôn Như 
Hầu được chọn làm đối tượng của phân tích nhằm làm sáng 
tỏ vấn đề. 
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Cầu thệ thuỷ ngồi trơ cổ độ, 
Quán thu phong đứng rũ tà huy. 
Một người đọc với một trình độ thẩm mỹ trung bình 

cũng hiểu rằng tác giả không có ý định chỉ ngừng ở việc tả 
cảnh khi làm ra hai câu thơ trên mà còn muốn nói đến một 
điều gì khác nữa. Đối với ta, dù không được nói ra, điều này 
rất quan trọng, bởi vì không có nó, hai câu thơ trở nên rỗng 
tuếch, thứ kỹ thuật máy móc dừng lại ở việc chơi chữ và 
chọn âm. Cái chiều kích không thị hiện này, nó là cái nội 
dung tư tưởng trầm trữ trong lòng câu thơ mà ta có thể hình 
dung ra bằng liên tưởng, dựa vào sự gợi ý của những con 
chữ ưu tuyển, hàm súc, phối kết với nhau khéo léo khiến 
thông báo trở thành một chỉnh thể ngôn ngữ có giá trị nghệ 
thuật cao. 

Về mặt ngữ nghĩa học, hai câu thơ của Ôn Như Hầu 
có một cấu trúc hai tầng : tầng nghĩa đen và tầng nghĩa ẩn. 
Tổ chức tầng này được diễn tả bằng sơ đồ sau :  

 

Cầu thệ thuỷ ngồi trơ cổ độ 

Cảnh vô thường thế sống Cô đơn tuổi già 
 

Quán thu phong đứng rũ tà huy 

Đời tạm bợ, 
hiu hắt 

Cách 
tồn tại 

Thiểu não 
cuối đời 

Bây giờ thì ta đọc được nội dung tư tưởng của hai câu 
thơ. Đó là một nhân sinh quan bi đát, nỗi buồn thấm thía của 
một tuổi già cô chiếc. Về mặt thi pháp, phân tích trên giúp 
cho ta có cơ sở để đưa ra một định nghĩa về phẩm chất của 
thơ : Thơ hay vì hình tượng nghệ thuật của nó đẹp; hình 
tượng nghệ thuật của nó đẹp vì tứ của nó sâu, lời của nó 
sang, chữ của nó đắt và nhạc của nó dìu dặt. 

Theo Hegel, chức năng quan trọng nhất của nghệ 
thuật là tìm ra những hoàn cảnh lý thú và phát huy chúng 
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thành những giá trị có trọng lượng và có chiều sâu, nhằm 
tạo ra một nội dung đích thực cho tinh thần. Khả năng phát 
huy hiện thực lý thú thành một giá trị tinh thần hàm súc này 
thường hạn chế trong điêu khắc, phong phú hơn trong hội 
hoạ và âm nhạc, nhưng vô tận trong thơ — L’idée du beau, 
trang 187. Ưu thế này khiến cho thơ được coi là nghệ thuật 
có chất tinh thần cao nhất. Vì thế không phải là vô cớ khi 
người ta bảo rằng cái đẹp tinh thần đẹp nhất là đẹp như thơ 
— một lý tưởng. 

Bây giờ thì ta hiểu lý do tại sao thơ lại khác nhạc. 
Còn về câu hỏi tại sao thơ cần phải phổ nhạc mới 

được nhiều người biết đến, ta có thể tìm câu trả lời qua việc 
nhận diện ra thị hiếu của thời đại chúng ta đang sống. 

Đa số quần chúng bây giờ đến với nghệ thuật chủ yếu 
là để giải trí, thư dãn thần kinh, mua những cảm giác biểu 
bì, nếu có khóc thì cũng mau ráo nước mắt, chứ không phải 
để tìm kiếm những tư tưởng sâu xa, những phẩm giá mỹ học 
tinh tế mà để cảm thụ được, người ta phải tập trung tâm trí, 
có một trình độ thưởng thức trên mức trung bình và sự nhạy 
cảm. Nói cách khác, con người hiện đại đến với nghệ thuật 
bằng lựa chọn con đường ít cản kháng nhất. 

Hơn thế nữa, họ còn tỏ vẻ tự mãn, đắc trí về cung cách 
thẩm mỹ của mình. Đối với họ, nghệ thuật phải phục vụ 
nhân sinh nói chung và đời sống hiện đại nói riêng mà một 
trong những nét nổi bật là sự ngự trị của chủ nghĩa tiêu thụ. 
Nghệ thuật, xét dưới góc độ này, phải là một thương phẩm, 
thứ pop art, tức cách biểu đạt những vật tượng của đời sống 
bằng kỹ thuật của cái gọi là commercial art, nghệ thuật 
thương mại. Người ta vẽ tranh, làm nhạc bằng nhu liệu của 
máy vi tính điện tử. 

Trong một bối cảnh sinh hoạt văn hoá lạ lẫm như vậy 
và dưới sự chuyên chế của một đa số áp đảo vô cảm và vô 
ơn, thơ với tính cách một nghệ thuật của chiều sâu, của trầm 
tư mặc tưởng, của trí nhớ thủy chung bền lâu, trí nhớ 
Mnémosyne, khó có chỗ đứng. Thi sĩ chính thống, tinh 
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tuyền có nguy cơ bị loại ra khỏi cộng đồng. Hắn trở thành 
một thứ endangered and dangerous species. Để được quần 
chúng chấp nhận, để không bị bỏ quên, thơ vì vậy phải 
mượn phổ nhạc. Bởi vì như đã nói ở trên, nhạc tác động đến 
thính giác, một giác quan trực tiếp, nên dễ cảm thụ. Nhưng 
phải là thứ thanh nhạc dễ nghe, tức là chỉ cần động não một 
chút là hiểu được, cảm được. 

Trong thực tiễn, có những bài thơ khởi sắc nhờ được 
phổ nhạc. Nhưng cũng có những trường hợp nhạc bất cập, 
không ngang xứng với nguyên tác thơ. Một hai nhạc sĩ mon 
men đến Kiều, nhưng chưa ai dám đụng đến Cung Oán 
Ngâm Khúc. Quả không mấy dễ dàng khi người ta muốn tìm 
một tương đương nhạc cho những vần thơ đầy ắp chất trí tuệ 
— spiritualité — như “Hình mộc thạch vàng kim ố cổ”, 
hoặc “Đền vũ tạ nhện giăng cửa mốc”, hoặc “Cái quay 
búng sẵn trên trời / Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm”, 
hoặc “Tiêu điều nhân sự đã xong / Sơn hà cũng huyễn, côn 
trùng cũng hư.” 

Để nhạc ứng với thơ, người phổ nhạc phải nắm được 
cấu trúc âm thanh đặc thù của bài thơ và dựa vào đó để khai 
triển bản nhạc của mình thành một poème chanté — bài thơ 
được hát lên — chứ không thành một chanson poétique — 
ca khúc có chất thơ. Sự xâm lấn thô bạo của âm nhạc vào 
bài thơ có thể làm cho căn cước của bài thơ bị xoá nhoà tới 
mức nó không còn có mặt trong tâm trí người nghe nhạc 
nữa : nó bị vong thân. Hành xử thiếu văn hoá này không chỉ 
là riêng của người phổ nhạc, nó còn lan rộng ra ngoài xã 
hội, trên sàn diễn và trong DVD : người ta thường chỉ giới 
thiệu tên người phổ nhạc, chứ không nhắc tên tác giả bài 
thơ. 

Nói chung, cái giá mà thơ phổ nhạc thường phải trả là 
nó bị đẩy vào hậu trường hoặc bị xuống cấp thành một 
người phụ diễn mờ nhạt cho âm nhạc. Vòng nguyệt quế, nếu 
có, được trao cho người phổ nhạc chứ không cho thi nhân. 

Nhiều người, trong số này có hơn một nhạc sĩ, cứ nghĩ 
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rằng phổ nhạc cất cánh cho thơ. Nhận định này, theo ngu ý, 
nặng tính chủ quan. Bởi vì thơ tự nó có một nội lực thâm 
hậu khiến cho nó có thể tự bay lên bằng đôi cánh nhạc của 
mình. Mà nghĩ cho cùng, thơ là một tiếng hát. Nó là hoá 
kiếp của uyên ngữ vô thanh bàng bạc khắp vũ trụ. Uyên ngữ 
của “cái quay búng sẵn trên trời” khi nhập vào một hồn thơ 
mẫn cảm và giàu tưởng tượng thì hoá “Đêm nghe tiếng ếch 
bên tai / Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò” (Trần Tế 
Xương), hoặc “Như trong vó cất của ngựa bạch / Có nhạc 
chim hồng vỗ cánh cam.” (CTT). Hoặc hoá cuộc hàn huyên 
của “long lanh tiếng sỏi” với “lung linh ánh sáng bỗng 
rung mình”, hay cái làm dợn hồn của  “lá hồng rơi lặng 
ngõ thuôn”, thứ “lệ ngân” của những giọt “sương trinh rơi 
kín tự nguồn yêu thương” vang thấu châu thân Xuân Diệu 
của thuở hồn thơ ông ta chưa bị bóp chết bởi con quỷ chính 
trị giáo điều. Thuở Huy Cận chưa điếc nên nghe được cái 
“nặng” của “trái sầu rụng rơi.” 

Thử hỏi với một nội lực nhạc thần sầu như vậy, thơ có 
cần phải nhờ phổ nhạc mới cất cánh lên được không? 

Bây giờ thì ta có lý do để tâm đắc với nhà ngôn ngữ 
học Nguyễn Phan Cảnh khi ông ta ví von về nhạc lý của thơ 
: “Thiên chức tự điều chỉnh thiêng liêng đã làm nhạc thơ 
hoá hồn thơ! Và bây giờ thì chúng ta hiểu, cùng “tiếng 
trùng” mà “đông não hơn thu”, vì sao nhạc thơ còn dễ sợ 
hơn nhạc nhạc.” — Ngôn Ngữ Thơ, trang 119. Ông mượn 
hai câu Đường thi do Hoàng Tạo dịch để minh hoạ cái cảm 
giác sững sờ của mình trước vẻ đẹp “dễ sợ” của nhạc thơ : 

Ta già nghe chẳng sao đâu, 
Tuổi xanh nghe, khéo bạc đầu như chơi! 
Thơ ca quả là một rong chơi lãng mạn mà thâm trọng. 
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LINH SÖÛ CA 
MOÄT SAÙNG THAØNH 

 
              — Goác reã caùi quyeán ruõ ta naèm trong tim ta. 
La racine de ce qui nous eùblouit est dans nos coeurs.   

                                               ♦ FRANCIS PONGE 
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– 01 
 

Chμo liªn hoan tuÊn tó; 
Chμo ®¹i héi kh«i ng«; 
Chμo anh em s«ng hå; 
Chμo non c« nói b¸c. 
 

Chμo bang giao tuyÖt t¸c 
Nhμ cÈm ch−íng, p¨ng xª, 
H«n nh©n cóc ®Ò huÒ. 
Chμo b¹n bÌ anh tóc. 
 

Chμo th«ng reo giã giôc 
§Êt chßi ngùc n©u ra 
BiÓn xanh ®Õn khãc oμ 
H©n hoan giμn giôa øa. 
 

Chμo lim l−ng trêi tùa, 
LÉy lõng rõng b¹ch d−¬ng, 
Phi lao lín phi th−êng. 
Chμo hμo hïng tr¾c b¸. 
 

Chμo ®ªm tr¨ng trë d¹ 
Gi¸ng thÕ quúnh-nμng-tiªn 
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§¬m th¬m sø s©n thiÒn. 
Chμo phï dung ñy mÞ. 
 

Chμo ®å mi th©m thuý, 
Lan C«ng Chóa HuyÒn Tr©n. 
Chμo cá ®á Chiªu Qu©n; 
Chμo tuyÕt lª T©y Tö. 
 

Chμo mÉu ®¬n Bao Tù, 
Th¸nh n÷ thËp tù hoa. 
Chμo liÔu, mi m« sa; 
Chμo mai vμng hiÓn ®¹t. 
 

Chμo glai ¬n ng«i nhÊt, 
RÊt ®¾t uÊt kim h−¬ng. 
Chμo thiªn lý thuÇn l−¬ng; 
Chμo anh ®μo v¨n vÎ. 
 

Nh÷ng liªn bang tr¸ng lÖ, 
Nh÷ng ®¹i lôc sum suª, 
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Nh÷ng vÜ tuyÕn ª hÒ, 
Nh÷ng céng hoμ r¹ng rì, 
 

Nh÷ng mïa mμng v¹m vì. 
Chμo ch¾c b¾p-tu-mi; 
Chμo lóa-g¸i-®−¬ng-th×; 
Chμo ®Éy ®μ ®¹i m¹ch. 
 

Chμo ®øng ngay th©n b¸ch; 
Chμo bÊt khuÊt x−¬ng rång; 
Chμo ph−îng ®iÖp, sÇu ®«ng; 
Chμo thiÕt tha th−îc d−îc, 
 

N¾ng hoa trang r−íc ®uèc, 
LÊp l¸nh c¸nh tÇm xu©n. 
Chμo b¸ t−íc kim ng©n; 
Chμo n÷ hoμng hång trÎ. 
 

Chμo nguyªn c©u ng©u, huÖ. 
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– 02 
 

Chμo tung t¨ng rÊt sÎ; 
Chμo nhón nh¶y s©u tiªu 
Huyªn thuyªn ®Õn hÕt ®iÒu; 
Chμo ®u bay rÊt Ðn. 
 

Chμo nÐm lao phi yÕn, 
ThÕ vËn héi vμng anh. 
Chμo kh−íu, kh¸ch ®ua tranh, 
Vμnh khuyªn dßn kû lôc. 
 

Chμo sÕu m−a thao thøc, 
Quyªn tu«n −ít ®Þa cÇu. 
Chμo Ý íi hång ©u 
Nh÷ng chiÒu d«ng b·o biÓn. 
 

Chμo lª thª oanh tiÔn 
§«i ®−êng lÖ sÇu r−ng. 
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Chμo xu©n trao Ðn l¹i, 
S¬n ca më tiÖc mõng, 
 

ChÝch choÌ vui vanh v¸ch, 
Rμnh m¹ch rãt mai hoa. 
Chμo lia thia ¸c lμ 
Víi rÊt lμ giÎ qu¹t. 
 

Chμo ho¹ mi l−u lo¸t, 
§μn ®óm s¸o công ly, 
C©u l¹c bé uy nghi 
Nh÷ng ©m tr×nh léng giã, 
 

Nh÷ng vÝ von vμo ®á, 
Nh÷ng xoÌ më ra cam, 
Nh÷ng phÊp phíi lªn chμm, 
Nh÷ng vμng lõng h−ng thÞnh. 
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– 03 
 

Chμo con h−¬u luýnh quýnh, 
Con ho½ng hèt bay ngang 
G©y s©u Ên t−îng vμng 
Trong vßm ®Çu l·ng m¹n. 
 

Nghe con nai ai o¸n, 
Con sãc khãc m«ng lung, 
Con ®iªu quÉy h·i hïng 
Mét chiÒu nμo ¶o n·o. 
 

Mét ®ªm lao ®ao m¸u, 
D·i tr¨ng v·i cïng ®−êng, 
Tª gi¸c ch¹y thª l−¬ng, 
Mèc meo sõng cæ tÝch. 
 

Nghe vang vang u tÞch 
S¬n d−¬ng ró rõng ®Ìo, 
MÌo nói hó cheo leo, 
V−în ®©u gμo hæ thÑn. 
 

L¹c må c«i con mÔn 
Nhín nh¸c gäi bÇy em. 
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Con mang h·i ch¹y ®Ìn, 
Mét tho¸t vïng ®¬n ®éc. 
 

Con cäp c»n kiÕm n−íc, 
Con gÊu cãng t×m hang, 
Con beo ®ãi lang thang, 
Sa c¬ mïa lïng diÖt. 
 

¤i! kÓ sao cho xiÕt 
TriÖu thÊt tÝch v« tung, 
Cuéc giμnh tranh khèc liÖt, 
TrËn huyÕt chiÕn th− hïng. 
 

Gäi hån voi r¨ng mÊu 
D−íi triÒn ®¸ rªu phong. 
Nh− mét sÇu khñng long 
Trong lÇm rÇm qu·nh m¹ch. 
 

Nh− thÒu thμo quÉn b¸ch 
CÊt tõ lßng xÝch th¹ch. 
ChiÒu bïng lªn biÖn b¹ch 
Mét tho¸ng lo¸ng l©n tinh. 
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Ngõng dao nghe ãc ¸ch 
Suèi Êm rØ rªn khe, 
L·nh sam rãt xÌ xÌ 
HuyÕt thanh hên ma mót, 
 

Nh¾n qua lêi c¸nh côt 
Xao x¸c o¸n than van. 
Chã biÓn tru b¨ng tan 
Suèt mïa hÌ thä yÓu. 
 

V¹n sä mïn tr¾ng hÕu 
§−êng tuÇn léc tanh tao. 
Sãi ngao hoμi hËn ®iÖu, 
Thª phong cμo cuång tiÕu, 
 

QuÊt thÝch trçi ai ca, 
Vót phong gμo m¹t vËn, 
Ngùa cuång ph× tuÉn phÉn, 
TuyÕt ng−u tuyÕt ng−u oa! 
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§«ng l× dμi tμn nhÉn, 
M¸u mÑ bôm sum suª, 
Bãng nhÉy ®á ª hÒ 
Má qu»m con kiªu ®iÓu. 
 

V¹n v¹n ®êi phóng ®iÕu 
Cho lôc l¹c rung rinh 
§inh ®ang luèng hμnh tr×nh 
B¨ng xa (1) siªu linh tr−ëng (2). 
 

Chïm l«ng nμo nghiÖp ch−íng 
Ho¸ nhò ®¸ dÇm dÒ. 
Lâng thâng vßm nª vª (3) 
N−íu nanh hïm th¸i cæ. 
 

Ánh s¸ng hang r¹ng rì 
Löa tiÒn sö lung linh. 
Nh÷ng pho, thiªn l−u huúnh 
ViÖn s¸ch bõng phóng dô. 
____________________________________________ 

(1) Xe trượt băng. 
(2) Động vật thông minh, linh hoạt hơn con linh trưởng 
(khỉ), tức là con người. 
(3) névé : băng vĩnh cửu. 
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D¬i chã rÇu khuyÕt xø 
Tru trÐo n¸o thiªn thu 
Thø hμm hå mËt ng÷ 
Cña vong sinh tù sù. 
 

Mét biÕn tÊu l−ng cßng 
Trçi d−íi gãt thª phong. 
Ngh×n trïng b¹c phËn rña, 
Th¸c cói ®æ lÖ rßng. 
 

Mçi ®êi sam c¸i miÕu 
Nghi ngót khãi cμn ®«ng. 
H−¬ng du cßn l−u chiÓu 
NgÊt ng©y thiªn cæ liÖu. 
 

C¶ ®μn bß khuyÕch ®iÖu 
Chu m«i rèng th×nh l×nh 
PhiÕm thÇn gi¸o cÇu kinh. 
Ốc tï vμ chöi ®æng, 
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§uæi tμ ma ra ®éng, 
B−ím ph¸ kÐn ch¬i v¬i. 
§Õn tõ phÝa ngêi ngêi 
Mét võng hång pha s÷a. 
 

Nh÷ng ph«i h×nh quËy cùa, 
Mãng xÐ to¸c m«ng lung 
Tr¨m thiªn kû thÑn thïng: 
Ph−îng hoμng xoÌ vç c¸nh. 
 

§Ëp trêi ra øc m¶nh, 
Mçi vç mét chïm reo. 
Ánh s¸ng l−ít vÌo vÌo, 
B¹ch xμ tr−ên l−ít th−ít. 
 

Thuång luång tu«n lò l−ît, 
Tíi tÊp phãng thinh kh«ng. 
T−ëng nh− dÉu b«ng l«ng 
Cã luËt nμo thèng so¸i. 
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Th¸i Êt (1) nμo tù t¹i 
Léng ph¸ nÐt phi th−êng, 
N¶y bËt uÊt kim h−¬ng, 
Kû hμ vμng tr¸ng lÖ. 
 

VËt lý h¹t an bμi 
Cho tõng tÝ trÇn ai, 
¢m ba vμ quang l·ng, 
NhÞp c¸nh ph−îng hoμng bay. 
 

Ống bÔ nμo thæi löa, 
L¸ch t¸ch næ v« vi. 
Kû nguyªn ch©u b¨ng l× 
Ph©n tan thμnh thuû thÓ. 
 

Hång thuû phñ mªnh m«ng, 
Khãi triÒu sinh (2) nghi ngót. 
TriÒn phong (3) ngh×n có vôt 
QuÊt trèc nãc trêi bung, 
Tø tung c¶ ngh×n trïng. 
_______________________________________________ 

(1) Nguyên lý tối cao. 
(2) Thủy triều lên. 
(3) Gió xoay tròn hình trôn ốc. 
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ChuyÖn ngh×n sau cßn kÓ 
Mu«n sinh ch¹y h·i hïng 
T−ëng nh− ngμy tËn thÕ 
Trong linh tri kinh kÖ. 
 

NghÖ sÜ nμo tinh tÕ 
Hoμ ®Þa lý thiªn v¨n 
T¹o nªn con kú l©n 
Sõng mμi tõ vÉn th¹ch. 
 

Dßng kú l©n ng¾n ngñi, 
M¾t r÷a mñ sång n©u, 
L−u ly tr¶ tinh cÇu, 
Quy tr×nh trßn muèn vËy. 
 

Viªn quang (4) nμo quyÕt lÊy 
TrËp trïng bãng thiªn th©u 
GhÐp ra tÝch (5) b¶y mμu 
Xuèng ®Þa cÇu lμm ®uèc 
 

Soi ®−êng bay con héc 
Phiªu l·ng kiÕm con hång 
Theo ®Ò ¸n am th«ng 
Cña l−ìng nghi h¹nh ngé. 
_____________________________________________ 

(4) Ánh sáng tuyệt mỹ. 
(5) Thằn lằn. 



582 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 06 
 

HuyÒn ®å gi¶i thai ®è : 
Giã t¹nh, tuyÕt ngõng r¬i; 
M©y quang, n¾ng vÒ trêi 
Vμng mu«n tia r¹ng rì. 
 

VÒ ®©y miÒn ®Êt høa 
Con héc gÆp con hång 
NhÞp nhμng c¸nh thinh kh«ng, 
Hai tim mét luång thë 
 

Cña t©n h«n ®«i løa 
Nân tr¾ng vμ nguyªn trinh: 
Mét vò ®iÖu t−îng h×nh 
Cña giao thoa ph©n tö. 
 

Nh− h¹t mãc rung rinh 
Víi lung linh cá chØ. 
Nh− c¸i xo¸y thÇn t×nh 
Cña con quay thuËt sÜ. 
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Nh− cã ®Êng thÇn linh 
LÊy tinh tuý con héc 
CÊy vμo no·n con hång 
Ủ Êm löa hõng ®«ng, 
KÕt thμnh gien, thμnh nhùa, 
Méng mÇm ®êi bÊt tö. 
 

Ngμy Êy ngh×n sau vang 
Trong thi nh©n tiÒm thøc 
ViÕt nªn tÊu khóc vμng 
Nång nμn t×nh t−ëng nhí. 
 

Thuë hång nguyªn r¹ng rì, 
Vμng reo n¾ng tinh tuyÒn, 
Sinh lý häc thÇn tiªn 
Cña l−ìng nghi h¹nh ngé. 
 

Tõ hiÖu øng con quay 
Tay ai bóng trªn trêi 
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H×nh thμnh mét v¨n ho¸ 
Cña nghÜa ®Òn ©n tr¶. 
 

N−íc nguån gom lμm suèi; 
Suèi cuèn gãp lμm s«ng; 
§em s«ng ra lμm biÓn; 
BiÓn s©u muèi mÆn nång 
Ho¸ thμnh d«ng, thμnh chíp, 
Mang m−a trë l¹i nguån. 
 

M−a nu«i ®êi phån thùc, 
Lμm thμnh thÕ giíi xanh. 
Ng−êi ngoan, ®Êt còng lμnh 
V× Trêi h»ng muèn thÕ. 
 

Trêi §Êt chØ biÕt cho 
Nªn §Êt Trêi bÊt tö. 
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Hång héc khuÊt tõ l©u, 
D− ©m c¬ duyªn Êy 
Cßn vang thÊu ngh×n sau 
Mét hån nång chung thuû. 
 

Mét niÖm t−ëng thiªn thu 
Trong ©n ca thi sÜ. 
 

Cæ tÝch nμy thó vÞ 
Häc trß nμo thÊu lý 
Trêi chÊm lμm c¸ch riªng 
Cho ®¨ng khoa thi sÜ. 
 

HËu huyÒn sö ra sao? 
C¸c em ®Æt nghi vÊn. 
H·y xem phÇn ngÉu trËn : 
S¸ng ký ng−êi t×nh ®Çu. 
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TAÄP BAÛY 

__________________________________________________________ 
 

SAÙNG KYÙ 
VEÀ 

NGÖÔØI TÌNH ÑAÀU 
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THIEÂN MOÄT 

_________________________________________ 
 
 
 
 

 
XUẤT BÚT 

VÕNG MỘNG §I£N 
TRỜI XE M¢Y BỆN KHÍ 
TẠO CHIM BẰNG 
 

Cá sèng sãt sau khèc tμn trËn lôt, 
§¸ tr¬n tru tÝ t¸ch giät s−¬ng ngêi, 
N¾ng hμo cuång th¼ng gãc nÐm ban mai 
§©m ngËp lót ®¸y hå chμm th¼m hót. 
 

§Çu b¨ng tr«i gï gËt bËt phï ®iªu, 
ThÊt thÓu giã, lang thang m©y mï d¹t; 
Chim lao vμo èc ®¶o hãt liu chiu 
Ngu«i kh¸t r¸t ná diÒu sa m¹c c¸t. 
 

Bong bãng vì tÝm tung trêi mÈy h¹t; 
M−a hång t¹nh ngít, b¹ch h¹c bay ra; 
S«ng la ®μ g¹o ®á xo¸y phï sa; 
ChiÒu lÊp lo¸ dßng ng©n hμ lo¸ng b¹c. 



590 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 
 
 
 

 
 
 

§Êt gÇn gòi, trêi ch¾c g× b»n bÆt. 
Vâng ®ung ®−a méng thøc d¹t hai ®Çu, 
¦a m¶i miÕt phÝa ®Çu trêi ngan ng¸t 
Víi h−¬ng trÇm chia sÎ gèi thiªn th©u. 
 

Vâng lùc ®Èy hån du c¬n xuÊt thÕ, 
§i còng ®· v« vμn triÒn thÕ hÖ, 
Ngh×n sau ch−a lμ lóc muèn trë vÒ, 
Rong ruæi tiÕp thªm m−¬i ngh×n d©u bÓ. 
 

Tung con quay, b¾n bång thØ. Léng.Vμ 
§Éy ®μ s¾c thuû tiªn ®iªn ngμo ng¹t. 
Hån tho¸t s¸o (1) ra ngoμi khung tiÕng h¸t, 
Th¶ ch÷ vÒ cè lý cÇu Lam xa. 
 

§i ®i qu¸ miÕu xiªu, thμnh ®æ vì, 
PhÕ tÝch mèc, thÒm mßn, bia phong lë. 
Lang thang ®i t×m ngän nguån xanh ng¾t 
Röa hån s¹ch bôi c¬ cÇu nhíp nhóa. 
 

Liªn miªn ®i t×m mét b×nh minh v¹m vì, 
Bóng chiÒu tμ, phñi giò bãng m«ng lung, 
_________________________________________ 

(1) Thoát sáo :  bỏ khuôn sáo. 
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§Õn n¬i cã mÆt trêi lu«n ®óng ngä, 
V−ên th¬m tho tóc nguyÖn vÞ diÔm nïng. 
 

§èt nhang trÇm, ®éi ®¸ ch¹y trªn s«ng, 
§ung ®−a vâng bê ®μn h−¬ng méng t−ëng. 
Löa lßng ®¸ bïng lªn v« träng l−îng, 
TÝt t¾p xa tho¨n tho¾t bãng phi hång. 
 

Vong −u th¶o, uÊt kim h−¬ng diÖu ¶o 
V¹n ®¹i ®êi kÕt mét nhÞ anh hoa, 
PhÐp cao sang ®èi xøng, luËt hμi hoμ 
Sau rèi r¾m tr¨m ngh×n lÇn ®¶o ®éng. 
 

Ngäc hμo ho¹t tinh linh ngêi l−îng sèng, 
Óng ¶ chïm h¹t – sãng uèn trong veo, 
ChÊt ngÊt ho¸t th«ng, trïng trïng cho¸ng léng, 
Im l×m bay c¸nh b¹c so¹t gi©y vÌo. 
 

Ch¾p ¸nh s¸ng, hån lao siªu vËn tèc, 
To¶ hμo quang quanh ghÕ l¸i siªu h×nh. 
Ở th©m cïng, cuèi líp lÊp u minh, 
Hång lÊt phÊt lung linh nguån löa ph¸ch. 
 

Thñy, thæ, méc, ho¶, kim, tiÒn kho¸ng th¹ch… 
Cuéc hμnh tr×nh gãp nhÆt th¸n nguyªn s¬, 
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Lèc tinh v©n béc b¹ch xo¸y khï khê, 
Quay hun hót hμnh lang hoang th¬ thÈn. 
 

Linh nhi th¶o, b¸ch nhËt hång (2), bôi phÊn, 
No·n sμo siÕt, ph«i «m chÇm, NGẪU TRẬN (3). 
N−íc ®Çm ®×a hang hèc lôt triÒu sinh (4), 
V¸ch déi bËt ba ®μo Çm phÊn chÊn. 
 

Méng tÊt bÊt, mÇm nao nao, nô bËn; 
Chåi ®©m «i, léc n¶y èi, dËy dμng; 
C¶ mét võng ®ång Êu íi oang oang; 
§¸ øa s÷a nång nu«i th©n th¶o méc. 
 

Cuéc hμnh tr×nh vμo ngâ ng¸ch uyªn sinh 
Kú bÝ tiªn thiªn, l¹ lÉm siªu h×nh. 
Tói lý ng÷ (5) «i chao nghÌo th¶m h¹i ! 
Tr−íc ngêi ngêi ch»ng chÞt l−íi linh minh. 
 

§ung ®−a vâng l¹i bê ®êi khuÊt lÊp, 
Hån trë vÒ sau chèc l¸t ®i xa. 
__________________________________________ 

(2) Hồng thơm trăm ngày. 
(3) Cuộc phối ngẫu. 
(4) Nước triều dâng. 
(5) Ngôn ngữ của lý trí. 
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Mét s¸t na ®ñ t¸t c¹n thiªn hμ, 
TriÒu lò rót, mÇu ph× nhiªu göi l¹i. 
 

Cá sèng sãt, phæng phμo v−¬n c−¬ng, d¹i; 
Ph−¬ng phi phong, dËy tr¾c b¸ x« bå; 
Sam ham sèng tho¾t lÊp bê trèng tr¶i; 
Tö hçn hμo n«n n¶, b¸ch l« nh«. 
 

Ốc bån chån më yÕm huýt vi vu, 
TrÜ chÝu chÝt tïng ®Çu non vi vót, 
Linh d−¬ng chËp ch÷ng, rïa ®i hÉng hôt, 
N−íc m¹ch ngÇm phun ho¸ suèi ngao du. 
 

ThÕ giíi míi dùng lªn tõ rãng th¼ng 
Lôc thiÕt såi, lim, sÕn, t¸u, ®inh, sao. 
Nhμ h¸t thiªn kh«ng (6) giã trçi khai mμo 
Giao h−ëng l¸ nguy nga chμo thÕ kû. 
 

Giã giã trçi dμn phong cÇm kú vÜ. 
¤ kiμ! con b¹ch h¹c thèc b¨ng b¨ng. 
Trêi xe m©y bÖn khÝ t¹o chim B»ng 
X−¬ng cÊu kÕt tõ v«i nham tiÒn th¹ch … 
__________________________________________ 

(6)  Vòm trời. 
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THIEÂN HAI 
______________________________________ 

 

 
 
VI£N T¢M (1) CA  
C¥ LÝ HÌNH, HỒN    
 

Çm Ü th¸c läc gom cßn tÝ t¸ch 
S−¬ng trinh r¬i máng m¶nh l¸ méng mμng. 
L¸ v« t×nh nghe ®−îc b−íc mai sang, 
ThÝnh lùc dËy tõ nhÞp nhμng vâng n¾ng. 
 

B¨ng tan tr«i ph¶ nhiÖt: ¸o ®Çu ®êi; 
B¸ch nhËt hång rông ®á n−íc b¨ng t−¬i. 
M¸u nhuèm ®Çm hå, vÕt th−¬ng cßn më; 
Áo ®Çu ®êi b¨ng bäc, m¸u ngõng tr«i. 
 

Tõ cã chèn n−¬ng th©n, h¬ hí, 
BÐn h¬i ®êi, m¸u hÕt muèn ra ®i. 
M¸u lu©n l−u khÐp kÝn mét chu kú, 
Nu«i cèt c¸ch s−ên khung nhμ m¸u ë. 
 

Tù nu«i m×nh b»ng l·ng khÝ lao xao, 
Ch¾t v¹n vËt vμo båi tu néi lùc. 
_____________________________________________ 

(1)  Tâm của đường tròn tuyệt hảo. 
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X−¬ng t¨ng nhanh v× m¸u trÎ dåi dμo, 
ChuÈn bÞ gÆt mét mïa ®êi phó tóc. 
 

( KÓ tõ thêi bång bét t¸ch nhau ®i, 
VÉn kh¸t khao kh«n xiÕt mét «m gh×, 
Mét Êm ¸p ë hai ®−êng chôm l¹i, 
Mèi giao thoa cho ®¬n chiÕc trë vÒ.) 
 

Trêi thÊy, lÊy chim B»ng lμm tÕ vËt, 
Moi tim son göi tÆng m¸u h×nh hμi. 
M¸u rón rÈy m©n mª mïi chÊt ngÊt, 
Thªm nång nμn ë cuèi mçi vßng quay. 
 

M¸u tù nguyÖn nu«i tim non phæng ph¸p; 
Tim nghÑn ngμo gäi m¸u, m¸u vÒ mau; 
M¸u tung t¨ng, t©m thÊt në c¨ng bÇu: 
Mét ¨n ý ®· tõ ®Çu diÔm tuyÖt. 
 

Cuéc v−¬ng vÊn ngμy mét thªm kh¨ng khÝt, 
H«n phèi triÒn miªn, ngÉu hîp ®Òu ®Òu. 
Cuéc t−¬ng phïng chöa biÕt rªn kªu, 
Dßng suèi lÖ ©m thÇm ®á chãt. 
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Mét viªn t©m ®iÒu tiÕt l−îng ra vμo, 
NhÞp ®ung ®−a triÒu thÊp víi triÒu cao, 
Bμi song tÊu cña hai ®Òu nhá nhÎ, 
Ng÷ nguyªn ch×m cña xo¾n xuýt gh× nhau. 
 

TiÒn cÊu tróc cña −u sinh ®¼ng thøc : 
H×nh hμi thë nhÞp khÝ thiªn kh«ng, 
Tim b¬m m¸u nãi thôc quú hång, 
Ng÷ lý cña trao nhau trän vÑn. 
 

S¾t son m¸u gäi, tim håi ©m; 
Se s¾t tim mong, m¸u väng thÇm. 
Khóc d¹o cña hån nhiªn nÝu nuèi 
Ran x−¬ng, øa tuû, Êm bÌ trÇm. 
 

X−¬ng tr¾ng muèt, m¸u båi v«i, tr¸ng kiÖn; 
Tuû nân cμng t−¬i, m¸u th¾m cμng nång. 
H×nh n¶y në tõ m¸u x−¬ng d©ng hiÕn 
Cho tim ®êi nhÞp ®Ëp nhÑ nh− kh«ng. 
 

Hån hËu, tr÷ t×nh, giÇu vËt lùc, 
Sinh tån ngoμi ch¾t läc cßn tinh hoa. 
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D·n thÞt, t¨ng x−¬ng, phång nhøc ngùc, 
T©m thÊt s−ng v× khÝ tÝch b·o hoμ. 
 

Trêi thÊy, ch−ng dung nham lμm phæi, 
§Æt bªn tim bé m¸y ch¹y hai chiÒu, 
Th¶i « uÕ, h¾t phÕ thõa h− thèi, 
Hót nång nμn mét ph¸ch lùc phiªu du. 
 

Cuéc ch¾t läc th−íng v−¬n theo tiÕng gäi 
Tõ d¹t dμo giã cuèn nãc thao lao. 
H×nh hμi chåm ph¶n x¹ ngãng trêi cao 
§Ó mÆc søc cuång ®iªn tim nhãi vãi. 
 

Trêi nghe, ghÐp tÆng mét b×nh cÇu 
§óc tõ ho¸ th¹ch ®Çu B»ng ©u, 
§iÒu m¸u tíi nu«i tÕ bμo hång cÈn, 
N©ng tÇm ®êi mçi lóc mét thªm cao. 
 

C¬ chÕ kiÖn toμn, h×nh thμnh n·o bé : 
Cèt con Long t¸n nhuyÔn −íp h−¬ng trÇm, 
N¹p ¸nh s¸ng vμo båi n¨ng néi lùc, 
Ho¸ luång hån ®iÒu phèi tõ viªn t©m. 
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T¹o sù sèng tõ ®a nguyªn trï mËt 
TuyÕt mÞn trøng hång, nân qu¸nh nhùa sam, 
S¾c nhò tinh l−¬ng (1), n−íc ngäc siªu phμm : 
TËp ®¹i thμnh cña kh«i nguyªn phÈm chÊt. 
 

Nh÷ng vÉn th¹ch quy t©m vμo ñ löa 
Bé nhí hån n¹p ¸nh th¹ch lam anh, 
Th¹ch ®«ng hång, th¹ch n·o, th¹ch ng©n tinh, 
Th¹ch tÝm, b¹ch kim, huyÒn, bÝch lôc. 
 
Råi ®×nh ®¸m hoa h−¬ng ngh×n dÞ th¶o, 
Mèi tæng hoμ ng©y ngÊt víi tr¨m lan, 
T¹o cho tim mét xu h−íng nång nμn, 
Thóc giôc m¸u trμo d©ng ®ßi m·nh liÖt. 
 
Mét khÝ thÕ bèc tõ b¨ng hoμn nhiÖt 
Nh÷ng tinh cÇu th¶ ®Ëu ®Êt trÇn gian. 
Löa tõ ®¸ ho¸ xung n¨ng da diÕt 
Th¾p b×nh cÇu thao thøc ®uèc ch¨m h¨m. 
 

Mét ham muèn cÇu toμn d©ng n¸o nhiÖt 
Më ®−êng cho m¸u, mÉu thøc cho tim, 
__________________________________________ 

(1) Ưu tú, tuyệt vời. 
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Khu«n th−íc cho x−¬ng, m¶i miÕt ®i t×m 
Mét m« d¹ng t©n kú vμ −u viÖt. 
 

Gien B»ng ñ mÊy ngh×n n¨m l¹i gièng 
KÝch thÝch hån vu viÔn méng v©n du. 
Tõ ®©u xa, cuèi tÝp t¾p tï mï, 
Cã tiÕng gäi con chim nμo väng kh¸ch. 
 

Mét ý niÖm ph«i thai vÒ kho¶ng c¸ch 
Víi s¬ toan mét dù ¸n lªn ®−êng 
VÒ miÒn trêi tho¸ng ®·ng giã thanh l−¬ng 
Cho phæi d·n, tim khu©y, hån xëi lëi. 
 

M¸u cßn ngÊm bôi duÒnh trμn th¸c b¾n, 
Tuû cßn thÇm xao x¸c tiÕng uyªn −¬ng, 
S−¬ng tÝ t¸ch mμng tai hån thÊm nhuËn, 
Giôc hån t×m tró Êm h−íng hång d−¬ng. 
 

X−¬ng ch©n tay ngμy mét thªm cøng c¸p, 
Båi ®¾p b»ng nhò trÊp ®¸ can xi. 
Song th¹ch trô gi÷ m« h×nh ®øng th¼ng, 
§«i hia thÇn b¶y dÆm chë hån ®i … 
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THIEÂN BA 

_________________________________________ 
 

 
 

 
 

§¡NG TRÌNH CA 
L¢M HÀNH KHÚC (1) 
 

Tim tÊp tÓnh, hån phiªu l−u vu viÔn 
GÆp ®Êt trêi b»ng linh tÝnh tai nghe; 
B»ng ch©n giÉm, tay sê mß th« thiÓn, 
Mçi dÆm qua mét dÆm b−íc e dÌ. 
 

ThÝnh lùc d¾t hån vμo vïng ¸nh s¸ng, 
Dß hμnh tr×nh theo h−íng dÊy ©u ca 
V−în vÝ von lanh, hång phi sang s¶ng 
Gi÷a nghª nga thuû thÓ ch¶y m−ît mμ. 
 

KhÝ chuyÓn tõ vu liªu (2) vÒ ®ãn kh¸ch, 
Giã dÆt d×u thæi vuèt tiªu huyÒn ªm, 
L¸y luyÕn phong du, hß lim sam b¸ch, 
Giã : huyÕt thanh xanh tu«n ngh×n m¹ch. 
____________________________________________ 

(1) Khúc chuẩn vị lên đường 
(2) Xa xôi và hoang liêu. 
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Giã lμ suèi bång mang theo rãc r¸ch, 
Giã cuèn ®Çu nguån sinh ho¸ cuång l−u. 
Trêi triªu d−¬ng (3) ®iÒu giã ®Õn hiu hiu 
Rá m¸u xuèng thμnh s−¬ng reo tÝ t¸ch 
Gâ b×nh cÇu, gäi dËy l¸ thiu thiu. 
 

Trêi tÆng giã, mét kho tμng v« tËn, 
Thai gi¸o hån ý niÖm viÔn du xanh. 
Giã mêi hån h·y cïng giã ®i nhanh: 
Mçi phÝa tr−íc mét hÑn hß ¸o uÈn. 
 

Giã thÊm hån thÌm mμu b¸t ng¸t; 
Giã b¬m tim muèn lùc dåi dμo; 
Giã båi m¸u kh¸t nång quang h¹t, 
B·o hoμ tiÒm nhiÖt, sèt n«n nao. 
 

Trêi ®îi lóc m¸u c¨ng ph× n·o x¸m 
ChiÕu cùc quang chäc thñng tr¸n b×nh cÇu 
Hai hèc lç dμi thon h×nh qu¶ tr¸m, 
GhÐp cho hån cÆp m¾t s¾c B»ng ©u. 
___________________________________________ 

(3) Mặt trời mọc buổi sáng. 
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B×nh minh Êy vÉn cßn lμ v« sö, 
N¾ng chãi loμ lμm mÝ m¾t hån teo. 
Trêi ghÐp tiÕp lung linh hai ®ång tö, 
Bé ®iÒu hoμ quang lùc giã ®×u theo. 
 

Trêi chuèt ®¸ h¾c ®an lμm ®ång tö, 
§μo xíi tõ hun hót ®¸y viªn t©m, 
N¬i trÇm tÝch thiªn thu cßn ñ löa 
Than b¨ng tinh, tro vÉn th¹ch r× rÇm. 
 

Mμi thóy th¹ch lμm thiªn thanh gi¸c m¹c, 
Tr¸ng máng mμng kÕt m¹c men tinh kh«n, 
Mét èng lÖ kh¬i th«ng ®Çu vâng m¹c 
Cho tu«n v¬i nh·n ¸p lóc hån buån. 
 

Trêi rùc s¸ng lóc ngoμi trong ®ång nhÞp 
B¾n tia vμo hoμng ®iÓm (4) vâng u minh, 
KÝch thÓ thñy tinh, ch©m ngßi thÞ lùc, 
Th¾p hoa ®¨ng ®ång tö löa t©m t×nh 
H¾t tr¶ Trêi ¸nh s¸ng hån lung linh… 
_____________________________________________ 

(4)  Điểm vàng, fovea: một hố cạn trên võng mạc ở phía sau 
mắt, có khả năng nhìn lớn nhất vì là vùng chứa số lượng lớn 
tế bào nón; sau đó hình ảnh được chuyển một cách chính xác 
nhất từ hoàng điểm lên não bộ. 
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KHẢI THẦN KHÚC (1) 
vμ  SỰ GIÁNG TRẦN 
NG¤I NHẤT THI NH¢N 
 
L¹ lÉm, rîn rïng, b×nh minh cho¸ng ngîp; 
Hån ho¶ng hån tr−íc c¶nh trÝ uy nghi : 
Dèc son leo chãt vãt nói xanh r×, 
O¾c thæ v¾t triÒn thung vμng qu¸i ®¶n. 
 

Sãng-h¹t mÆt trêi (2) hång tu«n tø t¸n, 
NhiÔu tõ tr−êng, c¶ câi trèng rung rinh. 
Th¸i phong (3) lay vò trô vì tan tμnh, 
Tr¨m x¸n l¹n, ngh×n ly t©m, v¹n h−íng : 
Mét xung thÕ hμo cuång, rñng rØnh l−îng. 
 

Cét th¸c b¹c tõ trêi cao ®æ xuèng, 
Suèi nguån Çm Ü cuèn sãng ghÒnh va. 
Giã b¹t phong thóc b¸ch cói r¹p, vμ 
Hång héc c¸nh chao ®ao chõng muèn lËt ! 
 
Voi r¨ng mÊu, tª ng−u (4) ch¹y tÊt bËt; 
N¾ng lung liªng loÐ bËt, v−în rïng m×nh. 
Gi÷a mu«n loμi hiÓn lé mét sinh linh 
Ng−¬i s¸ng qu¾c ®ung ®−a nh− muèn vì ! 
________________________________________________ 

(1) Khúc buổi sáng đầu (đời). 
(2) Ánh sáng mặt trời cấu tạo bằng sóng quang hạt (photon). 
(3) Gió mặt trời — (4)  Tê giác. 
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Óc hiÕu dÞ ¸t xua lÇn h·i sî, 
§Èy hån t×m miÒn n¾ng Êm chiªu t©n, 
§Êt mμu mì, xum xuª rõng hoa tr¸i, 
N¬i −¬m nha mÇm méng mét nh©n quÇn. 
 

Ý muèn th¨ng hoa lμm hån trÎ m·i, 
¦íc ao xanh nu«i trÝ t−ëng dåi dμo. 
Ng−ìng sinh cÇu mçi lóc mét thªm cao, 
BiÕn ho¸ l−îng thμnh tinh hoa phÈm chÊt. 
 

Sù tiÕn ho¸ Trêi n©ng thμnh nghÖ thuËt, 
KhoÐt b×nh cÇu mét lç miÖng trßn xoe, 
Hai vμnh m«i ®«i c¸nh b−ím bung xoÌ, 
Trong cøng n−íu, ®anh r¨ng, mÒm m¹i l−ìi. 
 

ChiÕc mòi nÆn thon, vom trªn, bÌ d−íi 
Thë khÝ chiÒu vμng, hÝt n¾ng hõng ®«ng. 
Trong khoang th©n Trêi khÐo khÝt khao chång 
VÞ, gan, l¸ch, thËn, thïy (5), m« (6), t¹ng, tôy… 
 

PhÐp cÊu tróc mª cung ®êi tØ mØ, 
ThuËt an bμi siªu kü, lý cao s©u. 
ChuyÕn viÔn du khëi tù kiÕp ®¬n bμo 
L©u còng kho¶ng chõng m−¬i ngh×n thiªn kû. 
 ______________________________________________ 

(5) Phần tròn và lồi của cơ thể : thuỳ phổi, thuỳ não … 
(6) Tập hợp nhiều tế bào giống nhau cùng đảm nhận một 
chức năng : mô thần kinh, hoành cách mô … 
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Sù gi¸ng thÕ mét diÖu kú sinh häc, 
Mét gien loμi mÉn c¶m nhÊt trÇn gian: 
Gièng thi nh©n nghe ®−îc tiÕng nång nμn 
Trêi nãi víi qua vi ba thñ thØ. 
 

Tõ cã miÖng, ngoμi phong s−¬ng l·ng khÝ 
VÉn b¬m vμo qua ngh×n lç ch©n l«ng, 
Th©n nu«i th©n tr¸i chÝn nhùa th¬m nång, 
Tay h¸i l−îm v−ên ®Þa ®μng su«n sÎ. 
 

Uèng n−íc suèi lång b¶y mμu ¸nh s¸ng, 
¸nh sao cê (7) göi löa lóc b¨ng ngang,  
¸nh Ng©n Giang lÊp l¸nh sãng tr¨ng vμng : 
Hån in ñ c¶ huy hoμng vò trô. 
 

Tr¸i §Êt chØ cho kh«ng nªn bÊt tö, 
Qu¶ cam vμng (8) trßn në gi÷a bao la 
BiÕu thi nh©n ý niÖm mét ng«i nhμ, 
N¬i kh¸ch ®Õn dõng ch©n råi ë l¹i. 
 

ThÝnh lùc hån ngμy cμng thªm bÐn nh¹y, 
BiÕt nghe ra c¶ lóc giã th× thÇm, 
TiÕng chim nμo thao thøc giôc håi ©m, 
Hån më miÖng khai tr−¬ng lêi ®èi tho¹i.    
______________________________________________ 

(6) Sao có đuôi dài; sao chổi. 
(7) Từ vũ trụ nhìn xuống, Trái Đất trông giống như trái 
cam vàng. Hình ảnh này được dùng làm biểu tượng của sự 
sống cho đến bây giờ được coi là duy nhất của vũ trụ. 
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THIEÂN BOÁN 
____________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 

NG¤I LỜI NHẬP THỂ 

KHÚC QUAN THẾ ¢M 
 

¢m s−¬ng tÝ t¸ch l¸ 
¤n tån. 
Thanh s¾c cña trÇm nguån 
ChËm chËm. 
Cña trÇm ®¸ rØ tu«n 
¢m Êm. 
Cña trÇm thÇm ®Êt Èm 
T©n h«n… 
 

Råi l©m r©m bøc xóc 
Lêi méc ®ôc. 
Lôc phñ n«n nao, 
Ngò t¹ng nghÑn ngμo. 
¢m l−îng chöa c¨ng buång phæi nhøc, 
N−íc m¾t tu«n trμo, miÖng tóa hμi thanh … 
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Të më hån chμo b×nh minh 
RÝu rÝt 
Nguyªn ©m tïng, phô ©m b¸ nghª nga 
Pha 
Sam b¸ch vót. 
 

NhÞ trïng ©m sam b¸ch vót 
Vμ 
S¸o n¸o, v−în bõng, kh−íu hãt, trót 
S−¬ng sa 
Víi h−¬u sao gäi n¾ng ®Õn 
Rõng, vμ 
 

Víi bÌ ch×m cña vÉn th¹ch x−a xa 
Mang 
Vang 
¢m vò trô xuèng chan hoμ 
Khóc d¹o cña nh÷ng ©m nÒn kû niÖm. 
 

Nh÷ng ©m s¾c cña uyªn ng«n huyÒn nhiÖm, 
Cña nguån ngÇm vμ giã nãc trêi cao 
§· −¬m in v« thøc, kh¾c tÕ bμo, 
Sau trçi trë thμnh thÇm th× kinh kÖ 
Cña con Trêi gi¸ng thÕ lμm thi nh©n. 
 

Ng«n lùc cÊu ©m tõ dåi dμo tr÷ liÖu 
Giã dμy – máng, 
Nguéi – báng, 
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Ró vi vu, 
Thæi ph× phï. 
Sinh ho¸ triÒn miªn, v« th−êng m¹nh – yÕu, 
Giã lÞm vêi trong l¸t s÷ng thiªn thu. 
 

Råi g× n÷a, nh÷ng tiÒn ®Ò ¸o diÖu 
§òa thÇn nμo móa tÊu thμnh ©m thanh 
B¶n T©m Ca thø nhÊt, nhÞp linh hμnh 
Kinh S¸ng ThÕ cña Ng«i Lêi NhËp ThÓ. 
 

Mét TiÕng Nãi khai t©m tõ TÜnh Lù, 
Ho¸ ®iÖu ®μ mét thÕ ng÷ tinh anh. 
Khóc giao thoa ©m s¾c ®−îm ©n t×nh 
Hån thi l÷ cÊt lªn lêi hiÕu tö.(1) 
 

Chång ng÷ vùng ngμy mét thªm phong phó, 
Tai nghe ra phÝa tr−íc n−íc (2) thÇm mêi. 
Con chim nμo gäi ®îi h−íng t−¬ng lai, 
M¾t më réng nh×n phu¬ng hång nãi “tíi”. 
 

Ch©n chËp ch÷ng mμ hån th× nãng véi, 
In lé tr×nh nh÷ng dÊu b−íc n«n nao. 
Kh−íu giôc bªn tai, b−ím l−în ngang ®Çu, 
Hång chãt vãt chÝn tÇng trêi ræn r¶ng. 
 

Giã giã thæi phæi phång, tim c¨ng, sang s¶ng; 
§i ®i thu, h¸i, víi, l−îm mïa mμng, 
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Tr¸i chÝn vμng h−¬m l−ng trêi lñng l¼ng 
Rít xuèng bê cá ®îi hång ©n ban. 
 

Cá chuèc mËt (3) ren ®an triÒn o¾c thæ, 
B¶o th¹ch hång viÒn nÑp mÐp hå xanh. 
Bãng c©y lung liªng, giã ®éng sãng trßng trμnh 
Bãng chiÕc mét h×nh hμi bÐ nhá. 
 

Tho¹t ng¾m bãng h×nh, hån ®©m bì ngì, 
T¶ng ®¸ triÒn rít ®Ëp vì tan hoang, 
Hå thiªn thu chît tØnh giÊc bμng hoμng. 
Hån h·i sî ch¹y lªn bê cá rîp 
Sau tho¸ng ®Çu s¬ ngé víi ch©n th©n. 
 

Rãng cæ høng th¸c nguån cao r¹ng rì, 
N−íc trêi ban trong v¾t dÞu ngu«i lßng. 
Giã m−ît mμ d×u dÆt ho¸ linh phong 
L−ít th−ít thæi buæi chiÒu ®Çu m¸t r−îi… 
________________________________________________ 
(1) Thi nhân là đứa con cách riêng của Thượng Đế và được 
Thượng Đế truyền cho Ngôi Lời Nhập Thể. Vậy, để xứng 
đáng với ân sủng này, thi nhân phải sáng tạo ra một thế ngữ 
ưu việt và hiếu thảo, gọi là ngôn ngữ thơ. 
(2) Một trong những nguyên tố cần thiết để sự sống có thể 
phát triển trên Trái Đất. 
(3) Cỏ thóc chim (canary grass hay phalaris canariensis), 
trồng phổ biến ở đảo Canary và có hạt trắng để nuôi chim 
lồng; còn gọi cỏ ren phu nhân (Lady’s laces hay phalaris 
arundinacea picta), trồng làm cảnh trong vườn nhà hay 
ngoài công viên. 
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KHẢI MỘ KHÚC (1)   
 

S¾c trêi dÇn ng¶ r¸ng vμng phau, 
MÐp lòng sau sam bãng gèi ®Çu. 
Nh÷ng dÆm ®Çu ®êi dμi l−ìng lù, 
M−êi mõng r¹o rùc, m−êi lo ©u. 
 

B¸ch chím hiu hiu tμn l¸ sÉm, 
ThÝch thÇm th× lôc thÉm tμ d−¬ng, 
Du l©m r©m rò lam mμu biÕc 
Cña sím ra ®i l¸ dËy dμng. 
 

Thinh kh«ng chËm l¹i nhÞp phi hång 
Vç th¶nh th¬i vÒ nãc ®Ønh th«ng. 
C« chiÕc miªu ly ngu«i giôc gi· 
§Ó nh−êng tiÕng nãi cho linh phong. 
 

Linh phong m−êi ngãn tay ngÇn nân 
Vuèt l−ít trêi reo quang tö vμng, 
Cuèn sãng tõ vÒ tõ vò trô 
Lμ trÇn thÕ vuèt l−ng rõng vang. 
 

C¶ câi chiÒu reo theo lÜnh x−íng 
Cña tïng tÊu cÊt khóc linh phong. 
______________________________________ 

(1)  Khúc buổi chiều đầu. 
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S−¬ng gieo gâ nhÞp dÆt d×u l¸ : 
Tñy nân trêi thoa m¸t r−îi lßng. 
 

Vμng l−êm (2) ng¶ tÝm ng¸t thinh kh«ng. 
Chãt nãc th«ng ®ang gËp c¸nh hång. 
Hiu h¾t hå lμn h¬i gîn sãng, 
Bãng rõng xao lÉn ¸nh Cμy N«ng. 
 

Ngh×n m¾t hå trÇm ng©m muèn khÐp, 
Lê mê mét huyÔn bãng m©y v−¬ng. 
Trêi thu håi chót vμng cßn l¹i, 
To¶ tÝm huyÒn lan kh¾p nÎo ®−êng. 
 

ThÉn thê hån thèt tiÕng l©m r©m, 
Nh×n chÕch g−¬ng hå chiÕc bãng c©m. 
Tay kho¾ng khua kªu dßn n−íc sÈm, 
Tai nghe u uÈn bãng th× thÇm. 
 

Hån thÊy gi÷a l« x« l¾m bãng 
Bãng nμy l¹ lÉm mμ nh− quen. 
Mét bóng tay ªm, hå khÏ ®éng, 
Bãng vang väng th¼m ®¸y lßng mÒm. 
______________________________________________ 
(2)  Vàng hơi sẫm. 
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Cuéc ®èi tho¹i lÇm rÇm thÝch thó, 
Bãng, hån nh− thÓ ®· th©n l©u. 
Hån giê ch¼ng lμ hån c« l÷, 
D¾t bãng ®i vÒ bê vùc s©u. 
 
Hån thë nhÑ còng rung rinh chiÕc bãng; 
Hån dang ra, chiÕc bãng ¸p vμo hån. 
Trêi ®îi lóc chiÒu vμng tμn lôi löa 
KÐo th©m giao chiÕc bãng chËp hån lu«n. 
 
Hån lÆng lÏ giê ®Ìo mang chiÕc bãng :   
Trªn l−ng hån mét ®éc tho¹i hμn huyªn. 
Khi linh phong vÒ ngñ giÊc b×nh yªn, 
Hån nghe chÝnh tiÕng lßng m×nh thñ thØ. 
 

Hån víi bãng, mét céi nguån, hai ph−¬ng vÞ; 
Hai ®ång t©m th«ng b¸o mét Tin Mõng : 
§êi sau nμy cã tiÕng h¸t −u l−¬ng 
CÊt tõ miÖng chμng thi nh©n l·ng tö. 
 

Khóc triªu mé cña phong reo t×nh tø; 
¢m giai du, tïng, tö, b¸ch, lim, phÇn; 
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Nam cao hång vang, héc n÷ kim ng©n; 
¤ boa giã, vÜ cÇm rõng giao h−ëng. 
 

Linh phong vuèt  c¶ ngh×n trïng liªu l−îng (3), 
Ngãn m¬n man, c¶m gi¸c m−ít m−ît mμ. 
Cã tiÕng nμo väng tù cuèi trêi xa 
B¬m kÝch chÊt vμo lªn men trÝ t−ëng. 
 

§· nhen nhóm mét phiªu l−u xu h−íng, 
§· −¬m in tiÒm thøc mÆt trêi hång, 
VÉn gi÷ g×n kû niÖm sím võng ®«ng, 
Mai ®i tiÕp cuéc thÕ ®å võa më. 
 

§i ch¨m chót cho mai mïa rùc rì, 
Kh¾c lé tr×nh v¹m vì b−íc th¨ng sinh. 
§i khai tr−¬ng mét thÕ giíi nh©n h×nh, 
Kh¬i th¾p l¹i nh÷ng thiªn ®μng bá phÕ. 
 
§i t¹o löa khªu ch©m lªn tiÒm thÕ, 
X¸n l¹n §−êng vμ Êm cóng mu«n n¬i. 
________________________________________________ 

    (2)   Liêu : xa  thẳm.   
         Lượng : véo von, trong trẻo, tiếng trong mà  vang  xa. 
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§i rong ca hoa tr¸i nh÷ng chïm lêi, 
§i lÜnh x−íng mét tiÒn ®Ò nh· nh¹c. 
 

§i h÷u nghÞ b»ng dang tay tiÕng h¸t 
Ho¹ suèi vμ hoμ ®iÖu d· chim ca. 
§i bång bÒnh trÇm bæng thanh nghª nga, 
Ru ªm ¸i b»ng ©m rõng ng¸i ngñ. 
 

Tai méng thøc nghe nh− Lêi vò trô, 
Hån lê mê mét nhung nhí kh«ng ®©u. 
H¬i l©m r©m ®· cã h−íng kinh cÇu, 
TriÒn Êp óng ®· −¬m mμu th¸nh vÞnh. 
 

§i phiªu l·ng bao la qua linh tÝnh 
B»ng gèi quú vμ m¾t ng−íc lªn cao. 
Lêi chμo mõng: mét xø s¸ng mu«n sao 
Léng lÉy qu¸ vμ uy nghi kh«n t¶ ! 
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KHẢI DẠ KHÚC (1) 

vμ  
THI NH¢N THI£N SỨ §ẤNG VI£N NG¤N 
PHÁI XUỐNG NH¢N GIAN CỨU §Ộ HỒN 
 

Vâng ®u trë l¹i chiÒu ®Çu ®· 
TÝm rÞm (2) tμ huy, huyÔn bãng h×nh. 
Gèi mái, ch©n chån, hån chËp ch÷ng 
§i vμo huyÒn bÝ ®ªm uyªn sinh. 
 

Håi hép, ©u lo pha h¸o høc; 
Tai nghe, m¾t ngãng, b−íc dÌ chõng. 
S−¬ng ®ªm ®Çu Êy gi¨ng mê lèi, 
Trêi chím canh ®Çu ®· tèi b−ng. 
 

Bçng d−ng næi trËn cuång l−¬ng phong: 
Ngh×n m¶nh trêi dßn vì tø tung, 
Sái vã tª ng−u b«n ch¸t chóa, 
Voi r¨ng mÊu rèng to¸c mÞt mïng. 
 

Giã ®éng kinh la, rõng gi·y giôa, 
Ngh×n trïng ó í, thó tru ngao. 
______________________________________________ 

(1) Khúc đêm đầu. 
(2) Tím ngắt, tím đậm. 
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Giã, c¬n b·o h¹t trêi x« x¸t, 
Thæi tù c¬n ®iªn vò trô nμo. 
 

Buèt ngh×n mãng cÊu bÇm da thÞt, 
Buèt ngÊm c©n c¬, thÊu n·o bμo. 
M¸u nÆng nÒ lª, tim hÐo h¾t; 
ThÒu thμo, hÉng hôt hån lao ®ao… 
 

Mét giät s−¬ng r¬i lßng giÕng th¼m 
BÊt thÇn bõng thøc giÊc miªn mª. 
Hån chao – ®¸y giÕng kh¬i khuya Êy 
Xao xuyÕn liªu vu kû niÖm vÒ. 
 

NhiÖt tõ v¹n kû ph¶ hoang s¬, 
Vò trô ch−a ng−ng në d·n bê : 
Mét chuyÕn thiªn di d−êng bÊt tËn 
T×m vÒ t¹nh ngÊt mét h− v«. 
 

Nh÷ng m¶ng du tinh bay tÝt t¾p 
VÉn ngêi s¸ng th¾p Lý uyªn th©m. 
Nh÷ng sîi t¬ trêi huyÒn nhiÖm nèi 
Hån vμo rèn MÑ h»ng tõ t©m. 
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Trêi ngÉu høng th¶ rong hång ngo¹i giã 
Thæi buèt trÇn gian, gi¸ l¹nh hån. 
Hån tõ cïng cùc nçi c« ®¬n 
Bçng nghe thÊy lêi thi nh©n cÊt bæng. 
 

Mét ®éc tho¹i hån nghe trong thøc méng, 
Cuéc t−¬ng phïng cïng mét nhÞp tim rung. 
Tim chan san m¸u th¾m Êm hai buång, 
Lêi tù truyÖn trong thÇm th× thè lé. 
 

Lêi thñ thØ cña thÇn linh d×u ®ì, 
Uý l¹o hån, bèc hèt men phiªu linh. 
Mét tù t¹i bªn kia bê tiÕng h¸t, 
Ho¸ kiÕp nμo cña uyªn ng÷ v« thanh. 
 

Trêi s¾p ®Æt cho tai nghe thÊy lèi 
DÉn hån vμo mét th¹ch ®éng lao xao. 
NhiÖt nguån may tÊm ¸o Êm ®ªm ®Çu 
Phñ kÝn lÊy th©n hån dÇn yªn ¶. 
 

M¸u l¹i ch¶y son t−¬i tõng tÊc d¹, 
M¸u dån vÒ båi tæn qu¶ tim th−¬ng. 
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Th¸n, s¾t, muèi, can xi x−¬ng l¹i ph¶ 
NhiÖt cho th©n kho¸i c¶m Êm mÞn mμng. 
 

Vâng méng t−ëng ®ung ®−a hån cæ ®¹i 
§ªm t©n kh¬i ngai ng¸i nhí bÒnh bång 
Suèi nguån ngÇm v¹n ®¹i rªn tu«n th«ng, 
TrÇm tÝch ®¸ thiªn thu ®ßi kÓ lÓ. 
 

Hån trÇm lù, b©ng khu©ng, tai ch¨m chó… 
Trêi hèt nhiªn xÑt chíp, b¾n tia hång: 
TrËn b·o bïng ®iÖn h¹t xÐ thiªn kh«ng, 
Xuyªn suèt nói, nhËp hang hån tró ngô. 
 

Löa th¹ch nhò ngh×n b¨ng niªn tÝch ñ 
Giê bõng mêi mét yÕn tiÖc hoa ®¨ng: 
Cèc-tay mμu cña vμng ¸nh sao b¨ng 
Pha ngò s¾c chiÕc cÇu vång méng t−ëng, 
Pha lam tÝm nh÷ng tinh v©n phiªu bçng. 
 

Mçi l−u tinh mét Ên t−îng vμng ngÇn, 
§· l¹c l×a v¹n kiÕp cßn lÇn kh©n 
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Chê gi¸ng thÕ thi nh©n vÒ göi tÆng 
Ký øc chμng v»ng vÆc diÖu linh quang. 
 

Trêi kÕt tña tinh v©n thμnh nhò trÊp 
Rá thÊm hån mét siªu ng÷ tinh l−¬ng 
NghÜ tõ mμu vμ phiªu hèt tõ h−¬ng, 
Tõ lÊp l¸nh mét uyªn ng«n thÇm lÆng. 
 

Thuë hång héc t×m nhau trong liªu v¾ng 
Chμng nghe khuya im ¾ng tiÕng gäi ®μn 
KhuÊt ngh×n ®êi cßn väng déi tim gan, 
G©y man m¸c buån c« ®¬n lÎ chiÕc. 
 

Luång c¶m xóc trμo d©ng tim m·nh liÖt, 
Dßng cuång t×nh thao thiÕt cuèn ch©u th©n. 
CÇn cã hai ®Ó kÕt lËp nh©n quÇn 
Cho ph¶i phÐp l−ìng nghi trong trêi ®Êt. 
 

KÓ tõ ngμy bång bét t¸ch nhau ®i, 
VÉn kh¸t khao kh«n xiÕt mét «m gh×, 
Mét Êm ¸p ë ®«i ®−êng chôm l¹i, 
Mèi giao thoa cho ®¬n chiÕc trë vÒ. 
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THIEÂN NAÊM 
___________________________________________________ 

 
 
 

 
KHẢI HUYỀN CA 
 

Trêi thÊy, b¾n tia hång loμ th¹ch ®éng. 
Bçng hiÖn ngêi kiÒu lÖ mét tha nh©n 
Tãc ãng ¸nh vμng h−¬m bu«ng lâng thâng 
Bê vai thon yÓu ®iÖu tr¾ng da ngÇn. 
 

Trßng m¾t thuý l−u ly hå thuû bÝch 
Nh÷ng chao xao bÏn lÏn víi båi håi, 
TrÇm tÝch nμo thao thøc ch¸y kh«n ngu«i, 
T−ëng nh− th¾p ®¸y hå mét cÇu löa. 
 

Hay kh¸t väng ®ªm t©n h«n ®«i løa? 
Nh− x−a nao hång héc ®· tõng mong, 
TiÕng gäi nhau xao x¸c c¶ ngh×n trïng, 
Lμm kû niÖm cho ngh×n sau nhung nhí. 
 

M¾t biÕc Êy mét khung trêi huyÒn sö 
Thuë v−ên trÇn võa nhó uÊt kim h−¬ng 
§· manh nha ®»m th¾m mét con ®−êng 
Chê s¸nh b−íc mét cuéc t×nh tó lÖ. 
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Trêi chu ®¸o ch¨m lo cho nh©n thÕ, 
LÊy thÞt da con héc, øc chim b»ng 
GhÐp h×nh hμi mét cÆp nhò hoa c¨ng, 
Hai tr¸i cÊm d©ng thi nh©n hoμng tö. 
 

Bôi vÉn th¹ch ngh×n n¨m cßn tÝch tô, 
Ch−ng ®an sa thμnh hai nóm hång ngÇn, 
Cho sau nμy th©n cói xuèng quªn th©n, 
Dßng s÷a ch¶y nu«i nh©n ®êi bÊt tËn. 
 

M«i chÝn mäng sim mua son hång cÈn, 
§ªm thiªng im  m«i Êy chÝnh lμ lêi 
LÊp kho¶ng c¸ch nh©n gian b»ng mÊp m¸y 
Sù chμo ®êi cña tiÕng nãi hai ng«i. 
 

Cña ng÷ ph¸p yªu ®−¬ng b»ng liªn ®íi 
Hai mÖnh ®Ò vμ tay siÕt tay nhau. 
Mçi nô h«n mét ng÷ nghÜa ngät ngμo, 
Yªu lμ nãi b»ng ®éng tõ tha ®éng. 
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B»ng lÊp l¸nh pha lª ®«i c¸nh máng 
Nh÷ng ng«n tõ b−¬m b−ím phÊt ph¬ th¬. 
Cïng bång bÒnh chung giÊc mét c¬n m¬, 
Yªu lμ chôm hån nh×n cïng mét h−íng. 
 

Trêi ®iÖu nghÖ, tinh vi, giμu trÝ t−ëng 
NÆn h×nh hμi theo ®óng phÐp linh khu«n. 
Gi÷a ®åi vßm cá mÞn suèi khe tu«n, 
N¬i cÊt giÊu mét nguån ®êi phån thùc. 
 

Tiªu ®iÓm ¶o ph¸t ra luång ¸i lùc 
Hót hån vμo mét c¬n lèc cuång quay 
No·n ngäc ngμ d©ng hiÕn trong mª say, 
Men yªu mÕn trong dung m«i ng©y d¹i. 
 

Mét diÔm sö dÊy lªn tõ phót Êy, 
§Æt tªn cho nhan s¾c Êy lμ Nμng. 
Cuéc t×nh ®Çu trªn d−¬ng thÕ khai tr−¬ng, 
Vó ®¸ th¾p hoa ®¨ng ®ªm hîp cÈn. 
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KẾT TỪ 
 

V−în rÝu rÝt gäi nhau chê n¾ng tíi, 
Trêi ngoμi tõng b−íc lã d¹ng hõng ®«ng. 
KhÝ ngμo ng¹t h−¬ng th¬m, ®êi xëi lëi 
Nøc n« theo ph¬i phíi ¸nh trêi hång. 
 

Suèi dËy sím ngãn tay cong gâ cöa 
§¸nh thøc rõng vμ nh¾c nhë chim mu«ng 
Xï l«ng t¬, rãng cæ hãt ng«ng cuång, 
L¸ trót mãc long lanh bõng giÊc cá. 
 

Hång cÊt c¸nh tõ chon von ®Ønh giã, 
Vç d¹t dμo mét chuyÕn viÔn du xanh 
VÒ chèn høa l−¬ng ngon vμ tr¸i ngät, 
Nh÷ng c¬n m−a Êm nhó méng ®êi lμnh. 
 

KÓ tõ ®ã, trªn phong nhiªu Tr¸i §Êt 
Nh÷ng mïa vμng ñ ®îi cuèi ®−êng hoa. 
Kh«ng gian xanh giã léng, n¾ng chan hoμ 
Giôc gi· b−íc ng−êi ®i lμm lÞch sö. 

                                               —  Sài Gòn 1988  
                                                 Saint Paul 2008 
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VÌ SAO 
NHIỀU NGƯỜI VIỆT LƯU VONG 

THƯỜNG HAY LÀM THƠ ? 
                 CUNG TRẦM TƯỞNG 
 
 

ó một hiện tượng làm nức lòng những người Việt 
Nam làm văn học hay yêu văn học, đó là sự nở 

rộ bền bỉ và trên quy mô toàn hải ngoại của phong trào sáng 
tác thơ. Chỉ cần đếm số những thi phẩm, tuyển tập thơ văn 
đã xuất bản và điểm qua những tuần báo, nguyệt san, tạp chí 
trong đó thơ được dành cho một chỗ đứng trang trọng là có 
được một khái niệm về tầm mức đại chúng của phong trào 
ấy. Hiếm thấy một thời đại nào trong đó thơ ca lại được 
hưởng ứng rầm rộ như vậy. Bên cạnh một số nhà văn 
chuyên nghiệp hay lăo thành chuyển sang làm thơ – có 
những bài thơ phải gọi là rất đạt – có rất nhiều kẻ “ngoại 
đạo” trước kia khi còn ở Việt Nam chưa hề đụng đến thơ, 
nay cũng háo hức gia nhập vào phong trào. Điều khích lệ là 
số lượng không làm hại đến phẩm chất.  

Giữa đám đông quần chúng tưng bừng và nhộn nhịp 
ấy, ta nhận thấy một số không ít khuôn mặt nổi bật, sáng tác 
đều đặn, tác giả của những bài thơ có nội dung hàm súc, kỹ 
thuật vững vàng và ngôn ngữ điêu luyện, được giới thưởng 
ngoạn đánh giá cao. Ta hãy tìm hiểu những động cơ nào đã 
thúc đẩy sự ra đời của phong trào làm thơ tại hải ngoại. 

Xin khởi đầu với một định nghĩa : thơ cơ bản là gì? 
So với những loại hình nghệ thuật khác, thơ là một 

nghệ thuật có tính tinh thần nhất. Bởi vì chất liệu ngôn ngữ 

C 
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mà thơ xử dụng, tức con chữ, là một sản phẩm tinh thần 
thuần tuý. Một hiện hữu ảo nên tránh được lực cản của vật 
chất vốn là một thuộc tính của những chất liệu nghệ thuật 
khác như sơn dầu, màu nước của hội hoạ; gỗ, đá của kiến 
trúc; thạch cao của điêu khắc và âm thanh của âm nhạc. 

Hai hệ luận được rút ra từ sự khác biệt cơ bản trên. 
– 1/ Phong cách cảm thụ hình tượng nghệ thuật tuỳ 

thuộc vào chất liệu ngôn ngữ xử dụng. Nếu chất liệu này là 
vật chất như trong trường hợp của các nghệ thuật tạo hình 
và nghệ thuật âm thanh, sự cảm thụ có thể thực hiện bằng 
những giác quan trực tiếp như mắt nhìn và tai nghe. Vì vậy 
sự thể hiện vật chất của các nghệ thuật ấy cũng chính là sự 
xuất hiện những hình tượng của chúng. Tình hình đảo 
ngược khi ta thưởng thức thơ. Dù cho ta có đặt bài thơ trước 
mắt ta và xướng nó lên để tai ta nghe thấy vần điệu của nó, 
những hình tượng thơ không vì thế mà tự động nhô lên từ 
đằng sau những con chữ. Điều này chỉ xảy ra với điều kiện 
ta phải hiểu những gì ta nhìn thấy và nghe thấy trước đã. 
Nói cách khác, nơi xuất hiện của hình tượng thơ là trong 
tâm trí ta sau khi ta hoàn tất một quá trình suy nghĩ và liên 
tưởng khá phức tạp. Đó là lý do tại sao thơ được coi là nghệ 
thuật có tính tinh thần nhất. Hiểu càng sâu, cảm thụ càng 
thấm thía, khoái cảm mỹ học càng đậm đà. Thứ lương 
duyên giữ bài thơ ở lại với lòng ta như một kỷ niệm khó 
phôi pha. Thi sĩ John Keats nói: “A thing of Beauty is a Joy 
forever — Mỗi cái Đẹp là một Niềm Vui vĩnh cửu.” 

– 2/ Ưu thế có từ sự xử dụng một chất liệu ngôn ngữ 
không bị níu xuống bởi trọng lượng của vật chất trang bị 
cho thơ một khả năng biểu đạt tự do hơn, phong phú hơn, 
uyển chuyển hơn các loại hình nghệ thuật khác. Nó tạo điều 
kiện cho sự tung cánh của trí tưởng thi sĩ lên những vùng 
trời siêu hình bàng bạc, bát ngát, nhằm thể hiện một giấc mơ 
tuyệt đối mà bất cứ thế nhân nào, kể cả những người vô 
thần, cũng có. Ngay chính một người vô thần triệt để như 
Sartre cũng phải nhìn nhận dù giấc mơ này là ảo tưởng, 
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nhưng vắng nó thì đời không có ý nghĩa. 
Ưu thế trên của thơ đã khiến cho hơn một tôn giáo 

phải mượn nó để siển dương những ý niệm trừu tượng khó 
định hình như ý niệm Thượng Đế là một hiện hữu tinh thần 
tuyệt đối chẳng hạn. Mà trong nội dung tinh thần của một ý 
niệm tuyệt đối có một khả năng ngôn ngữ tuyệt hảo. Và, qua 
sự thể hiện khả năng này, ta thấy được một vẻ đẹp tuyệt 
hảo: vẻ đẹp như thơ (beau comme un poème) — một lý 
tưởng (Hegel). Trên thang giá mỹ học, vẻ đẹp của thơ ở nấc 
cao nhất. Vì vậy, khi nghe được một bản nhạc bất hủ, người 
ta bảo đó là một bài thơ giao hưởng. Khác với vẻ đẹp của 
thế giới tự nhiên, vẻ đẹp của thơ, và của các loại hình nghệ 
thuật khác, có hồn hơn. Vì vậy khoái cảm mỹ học nó gây ra 
thấm thía hơn, da diết hơn, gần gũi hơn. Qua thơ, ta có dịp 
trở về tiếp xúc với cái ý tượng ban đầu (chose idéelle hay 
idée choséifique) của cảm thức trước khi có sự xâm lấn của 
lý trí bạo hành và lãnh cảm. Vì vậy, với cái chất liệu ngôn 
ngữ bén nhạy và ấm nồng của nó, thơ là một phương thức lý 
tưởng để biểu đạt những nội cảm sâu kín, những rung động 
đầu nguồn, những phát sinh nguyên thủy.  

Thơ cần thiết để lấp những trống trải gây ra cho tâm 
hồn bởi những mất mát lớn lao. Như mất một quyến thuộc, 
ngôi nhà tuổi ấu thơ, chốn thờ phượng, chiếc ghế công viên 
chứng vật của một tình yêu lứa đôi dậy thì; mất một thành 
phố thân quen, một cố quận, một cổ thành, một con sông kỷ 
niệm, một quần thể địa lý nhân văn ở đó mình cảm thấy như 
ở nhà mình; mất một bản quán, một quê hương, mất tổ 
quốc. Vì thế lẽ tự nhiên là chúng ta những người Việt lưu 
vong cảm thấy có nhu cầu làm thơ.  

Trước để khuây nỗi sầu nhớ nước, sau để dịu xoa cái 
tình cảm lạ nước lạ cái của một trú khách vì dị ứng nên 
không hội nhập vào được nếp sống bản địa. Thêm vào đó, 
phải kể đến sự khác biệt màu da, chủng tộc với những hệ 
luỵ tiêu cực của chúng và một rào cản ngôn ngữ khắt khe, 
tất cả có tác dụng đẩy trú khách vào một tình trạng cô lập 
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ảm đạm mà tối hậu quả là sự ra đời của một phức cảm phẫn 
tồn, yếm thế, trở vào xói mòn nội tâm, quay ra ly gián cộng 
đồng và coi tha nhân là địa ngục. 

Là như thế cái giá người lưu vong tị nạn chính trị phải 
trả để hưởng được những nhân quyền và dân quyền hiện vẫn 
còn là những điều cấm kỵ bên quê hương bản quán của 
mình. Trú khách có muốn thay tên đổi họ hay nhập quốc 
tịch mới, nhưng không vì thế mà chạy trốn khỏi được phức 
cảm trên. Nó như một chất nhờn vô hình rịn vào hồn và gây 
nên một cảm giác khó ở triền miên. Và, kinh nghiệm chỉ 
cho thấy một trong những phương thức hữu hiệu để giải toả 
nó là làm thơ bằng tiếng mẹ đẻ. Làm thơ trong tình huống 
này cơ bản là để tái lập cho bản thân mình sự toàn vẹn tinh 
thần đã bị phá vỡ và đồng thời cũng là một cách trở về 
nguồn tuyệt diệu. Bởi vì với sự xử dụng ngôn ngữ thơ Việt 
Nam – một thành tựu ngôn ngữ xuất sắc của dân tộc và của 
nhân loại – ta có được một con đường về gần nhất với tinh 
hoa của tiếng Việt mà cũng là của hồn Việt. Phức cảm yếm 
thế trên thực chất là một bệnh tâm thần. Bệnh gia trọng với 
một thực địa mong manh, dễ xúc động, giàu lòng yêu nước 
và nhiều tự ái dân tộc. Ở đây, cái đau lưu xứ của kẻ đơn 
phận cộng sinh với nỗi sợ là tôi và con cháu tôi sẽ mất đi 
một ngữ tịch và một bản lai dân tộc. Sự mất mát hai cơ sở 
tinh thần này gây ra một cảm giác hẫng hụt như mất chính 
một phần cơ thể của mình. Và, theo ý kiến của những nhà 
nhân loại học, sự tiêu vong văn hoá của một dân tộc cũng là 
một hình thái diệt chủng của dân tộc ấy. 

Địa bàn có thể chuyển từ trong nước ra ngoài nước, 
nhưng mức độ của hiện tượng vong thân không vì thế mà 
suy giảm. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà một 
nét đặc trưng là sự mâu thuẫn gay gắt giữa cái phúc lợi vật 
chất có được và sự nhổ gốc hàng loạt và trên quy mô hành 
tinh đối với con người, thông qua một chủ trương vị lợi hẹp 
hòi, thiển cận đang chi phối nền kinh tế toàn cầu hoá và 
đang được hỗ trợ bởi một xu hướng bá quyền ngôn ngữ. 
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Để có một ý niệm về hệ lụy của sự mất ngữ tịch trên, 
ta hãy nhìn vào số phận của những nguời Mỹ đen đang sống 
chung quanh chúng ta. Sự những người Mỹ gốc Phi châu ấy 
nói nhịu, nói lắp, nói trại tiếng Anh dù họ có sinh trưởng ở 
Mỹ theo thiển ý là một hành động cố ý để bày tỏ sự khước 
từ của họ đối với cái ngôn ngữ ấy.  Bởi vì họ coi nó chỉ là 
một vật lạ mà những người chủ nô da trắng xa xưa đã tọng 
vào cổ họng tổ tiên họ. Hệ quả của sự cưỡng hôn giữa một 
tâm thức đen và một ngôn ngữ trắng này là sự ra đời của 
một bi kịch ngôn ngữ, hiểu như dù có xử dụng nó một cách 
trơn tru, thuần thục, lưu loát, người Mỹ đen vẫn cảm thấy 
khó ở trong cái không gian ngôn ngữ màu cà phê sữa ấy. Lý 
do là vì dù có là tiếng nói của người mẹ sinh học, nó vẫn 
không phải là tiếng mẹ đẻ, tức là ngôn ngữ của dân tộc hay 
bộ tộc mình, trong quan hệ với các ngôn ngữ khác. Đối với 
họ, tiếng Anh cơ bản không phải là một quốc âm, tức cái 
quê hương thứ hai của con người. 

Hơn nữa, người Mỹ đen còn hiểu rằng sự họ mửa ra 
tiếng Anh chỉ là một hành động đề kháng tiêu cực, không 
giải quyết được tận căn cơn khủng hoảng ngôn ngữ họ đang 
phải kinh qua, nó đã có từ mấy trăm năm rồi. Họ thấy cần 
phải đi tìm một phương thức biểu đạt khác tích cực hơn, và 
họ đã tìm thấy nó qua âm nhạc, một biến hình muôn điệu 
của tiếng nói và là ngôn ngữ chung của nhân loại. 

Sự ra đời của nhạc Mỹ đen gồm Jazz, Blues, Spiritual, 
Gospel và Soul bắt nguồn từ một nhu cầu tinh thần muốn 
lấp khoảng trống do sự mất ngữ tịch trên gây nên, nhằm qua 
đó khẳng định gốc gác của mình và củng cố niềm tự tin dù 
cho có bị lùa vào một kiếp sống bầy đàn như súc vật, bị 
ngược đãi, đánh đập, lao động khổ sai; bị chà đạp nhân 
phẩm, bị treo cổ vì định kiến kỳ thị màu da bởi một thứ 
công lý “nhân dân” tự phát, kiểu Lynch, phi pháp, thô thiển, 
giản lược, tức thì. 

Hơn nữa, ngoài chức năng tiêu sái hay vãn ca về một 
cộng nghiệp hẩm hiu, nhạc của người Mỹ đen còn là tiếng 
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nói của một ý thức chính trị nhân bản đòi quyền được đối 
xử công bằng và bình đẳng, đòi quyền được sống như một 
người tự do, tự do lựa chọn, tự do làm chủ bản mệnh của 
mình. Ta có thể ví nó như một bản tuyên ngôn nhân quyền 
du dương, phối hưởng tiếng hát, tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng 
trống thành một phương cụ đấu tranh bất bạo động mà hữu 
hiệu, thứ “We Are The World” lan truyền và được đón nhận 
nồng nhiệt trên khắp thế giới. Xin đan cử một thí dụ điển 
hình về sự đóng góp của nhạc Mỹ đen đã làm rạng danh cho 
nền văn hoá Mỹ trên quy mô toàn cầu. Khi được hỏi về xuất 
xứ của những nhạc sĩ và ca sĩ da đen lừng danh như Louis 
Armstrong, Duke Ellington, Lionel Hampton, Count Basie, 
Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Stevie Wonders, và v.v., rất 
nhiều người trên thế giới đã trả lời vanh vách với một giọng 
điệu ngưỡng mộ rằng đó là những tinh hoa của Hợp Chủng 
Quốc Hoa Kỳ. Điều trớ trêu của lịch sử là cái văn hoá đen 
của người nô lệ da đen ấy đã được chính những hậu duệ của 
người chủ nô da trắng niềm nở đón nhận, say sưa hát nó lên, 
chăm chút, tôn kính nó như một di sản vô giá của tổ  tiên 
mình để lại. Lý do họ hành xử như vậy là vì họ muốn chuộc 
tội cho cha ông mình đã đối xử tàn tệ với người đồng bào 
khác màu da của mình, những người đã đổ mồ hôi và nước 
mắt để làm nên sự thịnh vượng chung của đất nước mình.  

Vẻ đẹp nhân bản của tâm hồn những người Mỹ trắng 
ấy đồng thời cũng nói lên sức cảm hoá thần diệu của những 
làn điệu jazz, blues, spiritual mà các nghệ sĩ da đen đã làm 
ra chủ yếu là để giải toả cơn bế tắc ngôn ngữ cho cộng đồng 
sắc tộc của mình như đã nói ở trên. Sự thành công vượt bực 
của họ làm chúng ta nhớ lại một lời nói bất hủ của văn hào 
Dostoevski: “Nghệ thuật cứu rỗi loài người bằng vẻ đẹp 
của nó.” Nhưng có một quy luật bù trừ, đó là điều không 
may cũng có cái hay. Cái hay ở đây là từ nỗi bất hạnh mất 
đi tiếng nói tổ tiên của mình, người Mỹ đen đã qua âm nhạc 
sáng tạo được một thế vì quốc âm ưu việt và nhiệm mầu – 
châu báu của kho tàng âm nhạc nhân loại – vừa để làm vơi 
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đi cái sầu khuyết xứ và khuyết sử, vừa giúp phục hồi niềm 
tự tin sắc tộc của mình. 

Hiếm có một nghệ thuật nào lại đậm sắc siêu hình và 
giải phóng như vậy. Nó đã phản ánh được cái chân lý về 
Mặc Khải theo đó Thiên Đàng là bến đến tối hậu của một 
hành trình nhân sinh biện chứng, trầm luân, than bùn, kiên 
tín và giác ngộ. Ở điểm đỉnh hoá sinh của tiếng hát linh ca 
thổ, mộc, cách (da), trúc của ca nhân Mỹ mun đen mặt nhễ 
nhại những giọt mồ hôi – hay nước mắt? – long lanh và một 
nụ cười để lộ một hàm răng trắng toát hân hoan khó tả, ta 
cảm thấy tấu khúc ấy là hiện âm và hiện thân của một Tin 
Mừng lấp lánh như một chùm pháo hoa đêm Khải Huyền. 

Dĩ nhiên, do có những thay đổi tích cực trong chính 
sách về di dân của nước tiếp nhận và cách đối xử với di dân 
của người bản địa, hoàn cảnh của chúng ta là những Việt 
lưu vong đến sau sáng sủa hơn nhiều so với hoàn cảnh của 
người Mỹ đen trước kia. Nhưng mức độ nỗi trăn trở của 
chúng ta trước viễn ảnh của sự mất ngữ tịch mà con cháu 
chúng ta sẽ phải gánh chịu sẽ không vì thế mà suy giảm, 
nhất là đối với các bậc phụ huynh vốn hằng tha thiết với sự 
bảo tồn văn hoá Việt Nam viết và nói tại hải ngoại. Do đó, 
chúng ta vốn thuộc một nòi mẫn cảm vả kiêm ái khó mà 
không chạnh lòng khi nghe những ca nhân Mỹ đen hát blues 
và spiritual. Nếu chúng ta chưa sáng tác được một thứ linh 
ca vàng tương đương với linh ca đen của họ, thì ít nhất 
chúng ta hãy cứ tiếp tục làm thơ như đã làm từ mấy chục 
năm nay. Trước để giữ gìn nét tinh hoa của tiếng mẹ đẻ, sau 
để bảo tồn căn cước Việt tộc và chữa căn bệnh khó ở mãn 
tính gây nên bởi một kiếp sống lưu vong lạc loài giữa một 
miền đất lạ. Làm thơ bằng tiếng Việt là lấy lại niềm tự tin 
dân tộc của mình. 

 Minnesota, một ngày đông tuyết. 
Cuối năm 2000. 

                                                CUNG TRẦM TƯỞNG 
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à một hoá kiếp của uyên ngữ vô thanh, thơ hàn gắn 
vết thương toang hoác của con vượn mẹ thái cổ, 

thăng hoa tiếng kêu sinh lý và trấn an cuồng âm nhân loại. 
Thơ phối điệu tâm hồn, trong khi nhạc, hoá thân muôn điệu 
của nó, hoà âm vũ trụ. 

Làm thơ là sống một đam mê ngôn ngữ. Là một thứ mơ 
đứng, lẩm bẩm, khùng; một cuộc hành xác phờ phạc, trận 
vật lộn cam go với những bóng ma tiền ngôn ngữ lởn vởn 
trong đầu. Nghĩ cho cùng, làm thơ là một rong chơi lãng mạn 
mà thâm trọng. Một thứ công nghệ 

Miết, mài, giũa gợn lên vân đá, 
Chuốt, gọt thi từ như bút hoa 
Trong pho sách ngát hương kinh điển 
Viết lại cho đời khí huyết thơ. 

Làm thơ, ở kích thước hạt, là làm ra những con chữ 
lưỡng thù lấp lánh 

Ý nâu xen lẫn nghĩa hung vàng. 
Như trong xanh hứa của màu mận 
Nghe vỡ eo sèo trái nẫu đen. 

Làm thơ, cơ bản, là làm ra một không gian ngôn ngữ 
ấm cúng để những kẻ lãng ngữ về tìm lại ở đó chính mình 
thuở chưa đi hoang; thuở người ta chưa leo lên Tháp Rối Lời 
Babel để đôi co với nhau; thuở ở nội tâm mình, cảm thức 
chưa bị sách nhiễu bởi một lý trí ưa lý sự, thích bắt bẻ, ham 
phân tách, mổ, xẻ, giảm, trừ, vì vậy dễ gây ngộ nhận, bất hoà 
và hay đối đầu. 

L 
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Hiển nhiên, để có được sự trải rộng những vần thơ của 
mình trên mặt bằng của một trần thế lao xao, bụi bặm, thi 
nhân phải mất đi ít nhiều tính ngây thơ trong trắng của 
những vần thơ đầu đời. Mất mát này khôn nguôi, không tránh 
được, như mất một thiên đàng. Là cái giá mà tuổi tác, lịch sử 
và cuộc trải nghiệm qua một cõi nhân sinh rối rắm, lắm hệ lụy 
bắt thi nhân phải trả. 
                                                  CUNG TRẦM TƯỞNG 
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P.O Box 4653 — Falls Church – VA 22044 

 Chuû tröông : UYEÂN THAO 
vôùi söï coäng taùc cuûa : 

 HAØ THÖÔÏNG NHAÂN   THAÙI THUÛY   VÖÔNG ÑÖÙC LEÄ   
* DOAÕN QUOÁC SYÕ * MINH VOÕ  * TRAÀN PHONG VUÕ * 

LEÂ THIEÄP * PHAN DIEÂN * ÑAØM QUANG LAÂM   
* HOAØNG HAÛI THUÛY  * HOAØNG SONG LIEÂM 

* HAØ THEÁ RUYEÄT * HOÀNG DÖÔNG * VUÕ AÙNH  * LAÕ HUY QUYÙ * 
TRUØNG DÖÔNG * PHUØNG THÒ HAÏNH * TRÒNH ÑÌNH THAÉNG 

* HOAØNG NGOÏC LIEÂN * THANH THÖÔNG HOAØNG * CHU TAÁN * 
LEÂ PHUÙ NHUAÄN * NGUYEÃN THIEÂN AÂN * NGUYEÃN HÖÕU ÑIEÅN 

* NGUYEÃN TUYEÅN * VIEÄT DÖÔNG * TRÖÔNG CAM VÓNH * 
XUAÂN BÍCH * PHAÏM QUOÁC BAÛO * PHAÏM TRAÀN * PHOÙ HOÀNG HAØ 
* ÑAËNG ÑÌNH KHIEÁT * DÖ THÒ DIEÃM BUOÀN * MAÏC LY HÖÔNG * 

 
— Taùc phaåm do TQH giôùi thieäu thuoäc moïi theå loaïi : söu taàm, khaûo 

luaän, dòch thuaät, phoùng söï, saùng taùc, ñaëc bieät laø taùc phaåm cuûa caùc taùc giaû 
treû vaø caùc taùc giaû ñang soáng döôùi aùch aùp cheá ôû queâ nhaø. 

— Tuû Saùch hy voïng mang laïi cho baïn ñoïc caùc taùc phaåm giaù trò, ñaùp 
öùng ñuùng yeâu caàu tìm hieåu moïi maët ñôøi soáng ñaát nöôùc, ñoàng thôøi hy voïng 
seõ trôû thaønh nhòp caàu noái keát moïi ngöôøi Vieät haèng tha thieát vôùi tieáng noùi 
queâ höông vaø vaän maïng chung cuûa daân toäc. 

— Raát mong ñöôïc söï chung lo cuûa caùc baïn qua moïi hình thöùc nhö coå 
ñoäng baïn beø mua saùch, ñoùng goùp taùc phaåm, nhaän xeùt veà coâng vieäc… ñeå 
giuùp Tuû Saùch naâng cao khaû naêng ñoùng goùp vaøo sinh hoaït coäng ñoàng.  

Moïi giao dòch xin göûi thö veà :
TIEÁNG QUEÂ HÖÔNG 

P.O Box 4653 – Falls Church – VA 22044 
Email:  uyenthao1@juno.com  &  uyenthao1@yahoo.com 

uyenthaodc@gmail.com 
 

* Böu phí 3USD taïi Hoa Kyø & 10 USD ngoaøi Hoa Kyø. 
* Thanh toaùn baèng check hoaëc money order  xin ghi traû cho : 

VLAC/ TIEÁNG QUEÂ HÖÔNG. 



636 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 

   

                                                                
                                                        
                                                           20 Mk 

 

 
 
 
 

     20 Mk 
 
 
 
 
 

                                 20 Mk 
 
 
 
 

                                                            
                              20 Mk 

 
 

 
 

                                  25 Mk  
 
 
 
 
 
 
                                20 Mk

 



                         CUNG TRAÀM TÖÔÛNG * 637 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
                                                                                          
                                                360 tr.  20 Mk 

 
 
 
 
 

     
     400 tr.  25 Mk 
 
 
 
 
 
 

                                                       
             1000 tr.  40 Mk 

 
 

 
 

                                   
 
 
 
                 
 
 
 

  
 



638 * MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giao dòch trực tiếp với taùc giaû 
xin lieân laïc : 

CUNG TRAÀM TÖÔÛNG 
308 Thomas Avenue 

Saint Paul,  MN 55103-1737 
Ñieän thoaïi : (651) 528-6263 
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CUNG TRAÀM TÖÔÛNG 
MOÄT HAØNH TRÌNH THÔ  

 

AÁn phí : Ba Möôi Myõ kim 
________________________________________________ 

Moïi giao dòch xin göûi thö veà : 
Tuû saùch TIEÁNG QUEÂ HÖÔNG 

P.O Box 4653 
Falls Church – VA 22044 

 Saùch giao taän nhaø, theâm leä phí Böu Ñieän 
3 Mk (taïi Hoa Kyø) - 10 Mk (ngoaøi Hoa Kyø) 

 Check, Money Order xin ghi traû cho :  
VLAC/TIEÁNG QUEÂ HÖÔNG 
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                            ĐÍNH CHÍNH1.	Trang 31, dòng 3 từ đáy lên:     Thay vì: xác định cấu trúc và mật độ     Sửa thành: xác định tầm vóc, cấu trúc và mật độ.2.	Trang 232, dòng 2 từ đáy lên:     Thay vì: rước nghêng ngang     Sửa thành: rước nghêng3.	Trang 464, dòng 12:     Thay vì: chụm đời vào cho củi lửa reo vui.     Sửa thành: chụm đầu vào nghe củi lửa reo vui.4.	Trang 477, dòng 1:     Thay vì: soi gương tấm lá,     Sửa thành: soi nuôi nấng lá,




