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               BÙI GIÁNG (1926-1998) 

 

 

                   BÙI GIÁNG       
  

“Bùi Gíáng” múa hát huyên thiên 

Nghe như ra dại, muốn điên cái đầu! 
“Bán Giùi” bù xù tóc râu (*) 

Ngẫu nhiên chạm mặt tưởng đâu Ông khùng! 
 

 

        
  

“Búi Giàng” sáng tác không ngừng 

Cả trăm tác phẩm lẫy lừng thóat nhiên! 
Dòng thơ tuôn chảy triền miên 

“Trung Niên Thi Sĩ” trich tiên kỳ tài! 
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 Làng thơ có một, không hai 

“Lá Hoa Cồn”, “Rớt Hột”… (**)  ai thẩu tường! 

Tiên Sinh, hiện tượng phi thường 

Thơ ông, hỏa ngục thiên đường trộn chung 
  

 

 
Hồn thơ biến hóa vô cùng! 

Như rồng, tuyệt đỉnh vẫy vùng trời thơ 

Ngông nghênh cuồng bạt mộng mơ 

Kỳ hoa dị thảo bên bờ nhân sinh! 

  

Trần Quốc Bảo 

Richmond, Virginia 
Địa chỉ điện thư của tác giả: 

quocbao_30@yahoo.com 

 

mailto:quocbao_30@yahoo.com
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(*) Một số bút hiệu của Thi Sĩ Bùi Giáng: Bán Giùi ; Búi Giàng ; 
Trung Niên Thi Sĩ .v.v… 

(**) Thi Sĩ Bùi Giáng qua đòi 1996, để lại khối lượng sáng tác dồ 
sộ, khảng 50 sách các lọai (gồ: Thơ, Giáo khoa; Luận đề; Biên 

khảo, Tạp văn; Tùy bút; Triết học; Dịch thuật…) “Lá Hoa Cồn” và 

“Ngàn Thu Rớt Hột” là 2 tập Thơ nổi tiếng trong số sách nói trên. 
 

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

                     Giới Thiệu Sách Mới 

       Thi tập QUÊ HƯƠNG của Trần Quốc Bảo 
 
  

 

 
       Hình bìa sách, với câu lục bát, tóm tắt ý thơ toàn tập: 

                               Cúi đầu tạ  với QUÊ HƯƠNG 

                    Tôi còn một nửa đoạn đường chiến binh 
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Phần nội dung: 250 trang, chứa đựng đầy ắp ba mối tình sâu đậm 

của tác giả: Tình yêu Quê Hương, Tình thân Bằng hữu và Tình 
thương gia đình. 

-  Sau đây là trích đoạn bài Tựa, của giáo sư Lại Quốc Hùng nói về 
phần trọng tâm thi tập: “Tình yêu Quê Hương ” của tác giả: 
 “ - Trần Quốc Bảo là thi sĩ của “Tình Yêu Quê Hương, Đất Nước” sâu xa, 

vô bờ bến,  lúc nào cũng nặng tình với nước nhà, với vận mệnh dân tộc, nhất 

là khi nước mất, nhà tan”. 

Trong tập thơ “Quê Hương”, chữ ‘Quê Hương’ đã được lập đi lập lại bao 

nhiêu lần với những bài thơ như: “Quê Hương Tôi Bây Giờ”, “Cúi Đầu Tạ 

Với Quê Hương”, “Mơ Một Quê Hương”, “Tiếng Gọi Quê Hương”, không 

kể những bài như “ Giấc Mộng Hồi Hương”, “Dâng Hoa Tổ Quốc”, 

“Chuyện Buồn Nước Tôi”, “Con Đường Việt Nam”, “Tết Nhớ Quê Xưa”, 

“Tết Nhớ Quê Hương”, “Tạ Ơn Đất Mẹ”, “Tạ Ơn Biển Mẹ” v.v… và những 

bài viết về các quân nhân, liệt nữ VNCH, những chiến sĩ vô danh, những con 

người đã hy sinh cho lý tường Dân Chủ, Tự Do, Tự Cường của Miền Nam 

… 

Mấy ai đã ôm ấp giải đất Việt Nam mỹ miều trong trí óc, tâm hồn như nhà 

thơ họ Trần…” 

  

     Kính mời Quí Độc giả đón nhận Thi tập QUÊ HƯƠNG, 

 ủng hộ để giúp  tác giả có phương tiện ấn loát sáng tác kế tiếp. Đa tạ 

- 

 (Sách, ấn phí $30 kể cả bưu phí) Địa chỉ liên lạc: 

                                          Trần Quốc Bảo 

                       1912 Rolfe Way -  Henrico, VA 23238 

  

(Vì bưu phi quá cao, nên Sách chỉ phổ biến tại Hoa Kỳ. Không gửi ra nước 

ngoài – Xin cáo lỗi!) 
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