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Hoàng Hạc Lâu 

 
Hoàng Hạc cưỡi cánh hạc vàng 

về trời bỏ lại Trường Giang lững lờ 

Yên Ba , Anh Vũ chơ vơ 

chái lầu Thôi Hiệu bơ phờ vọng mong... 

trời xanh mây trắng thong dong 

thành không trụ hoại tỉ vòng vô minh... 

trăng treo Hồ Bắc chênh vênh 

mịt mờ đỉnh Ngạc bồng bềnh sương mai... 

chuông ngân tỉnh thức trần ai 

trần ai ai ấy lấy ai tương cầu... 
 

Lê-Thụy-Chi 

 

Sau đây, xin ghi lại bài thơ của Thôi Hiệu và chỉ ba dịch bản 
của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Ngô Tất Tố và Vũ Hoàng Chương là 

ba vị văn thi hào tiền bối lẫy lừng của chúng ta  
viết về Hoàng Hạc Lâu... 

đầy sắc màu huyền thuật Đông Phương. 
Kính cẩn, 

 
 
 

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khâu 

thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu 

hoàng hạc nhất khứ bất phục phản 

bạch vân thiên tải không du du 

tỉnh xuyên lịch lịch Hán Dương thụ 

phương thảo thê thê Anh Vũ châu 

nhật mộ hương quan hà xứ thị 
Yên Ba giang thượng sử nhân sầu 

 

Thôi Hiệu 
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(dịch nghĩa: 
Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi 

nơi đây chỉ còn lại Lấu Hoàng Hạc 
hạc vàng một khi đã bay đi thì không trở lại 

mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không 
mặt sông lúc trời tạnh phản chiếu cây cối Hán Dương rõ mồn một 

cỏ thơm trên bãi Anh Vũ mơn mởn xanh tươi 
trời về chiều tối, tự hỏi quê nhà phương nao 

trên sông khói tỏa, sóng gợn khiến buồn lòng người) 

 
 
 

Hạc vàng ai cưỡi đi đâu 

mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ 

hạc vàng đi mất từ xưa 

nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay 

Hán Dương sông tạnh cây bày 

bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non 

quê hương khuất bóng hoàng hôn 

trên sông khói sóng cho buồn lòng ai 
 

Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu 

 
 
 
 

Người xưa cưỡi hạc đã cao bay 

Lầu Hạc còn suông với chốn này 

một vắng hạc vàng xa lánh hẳn 

nghìn năm mây bạc vẩn vơ bay 

vàng gieo bến Hán ngàn cây hửng 

xanh ngát châu Anh lớp cỏ dầy 

trời tối quê hương đâu tá nhỉ 
đầy sông khói sóng gợi niềm tây 

 

Ngô Tất Tố 
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Xưa cánh hạc bay vút bóng người 

nay lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi 

vàng tung cánh hạc, bay bay mãi 

trắng một màu mây, vạn vạn đời 

cây bến Hán Dương còn nắng chiếu 

cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi 

gần xa chiều xuống, đâu quê quán 

đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi 
 
 

Vũ Hoàng Chương 
 
 

 


