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To The Reader
Dear Friend and Reader,

  Nature has a way of perplexing the people of Houston this year. Just as autumn was winding 
down meteorological conditions united to dump 1-2 inches of wet snow on this subtropical city, which 
in the summer bakes in implacable heat. 

Weeks before the unusual snowfall, Professor Ðàm Trung Pháp delivered a keynote speech to 
an  overflow  audience  of  the  Institute  for  Vietnamese  Studies  to  roll  out  a  landmark  Vietnamese 
Dictionary of  Chữ Nôm, Vietnam's centuries-old writing system, and the complete text of the  Nam 
Phong Tạp Chí over its 17-year life recorded on DVD. Both are part of the literary heritage of Vietnam. 
In  another  piece  Ðàm  Trung  Pháp  brought  together  a  number  of  similar  proverbs  from  various 
languages to show that human wisdom is shared across cultures. 

After  Lê Mộng Nguyên dons  his  academic  garb to  eulogize a  retiring writer-academic,  the 
esteemed  Doãn  Quốc  Sỹ,  he  doffs  it  to  wax  romantic,  as  a  poet,  in  nostalgic  reminiscences  of 
unrequited love, and to share his ecstasy, as a songwriter, over the Paris where he has lived, and which 
he has loved for more than half a century.

Pitting nature against man in his short story The Old Man and the Tiger, for the first time David 
Lý Lãng Nhân proves to be as engaging as a storyteller as he is as a poet. 

And speaking  of  storytelling,  Bính Hữu Phạm once  more  exhibits  his  keen  observation  of 
human nature that no one is likely to be proud of. As always, there is this heart-warming quality of his 
stories that is so endearing in our time.

Love is never out of date,  whether treated in Shakespeare's tragedy Romeo and Juliet,  which 
Phạm Trọng Lệ discussed in his focus on crucial scenes of the play, or by a sampling of Vietnamese 
poets of the New Poetry Movement, which Minh Thu showcased in her commentary.

For  versatility  and enthusiasm must  be  cited  our  peripatetic  Sóng Việt  Ðàm Giang,  whose 
travels have taken her to virtually all continents in both hemispheres. In this issue, she highlights the 
Louvre Museum, revisits Shakespeare's Sonnets, discusses Guillaume Apollinaire's Le Pont Mirabeau 
(ah, this Parisian at heart). And in a feat that pulls together her botanical knowledge and her love of 
French literature, she gives a refreshing account of the heather (la bruyère) as it  appears in Victor 
Hugo's and Apollinaire's poetry.

This leads us to the genre that  Vietnamese seem to be born with,  i.e.,  with rhyme in their 
mouths, if you will. Poetry flows spontaneously, copiously, deliciously from the pens of Nguyễn Hiếu 
Liêm, Dã Thảo, Kim Châu, Diệp Trung Hà, Hà Đông Nga, Hoàng-Tâm. Tô Vǎn, David Lý Lãng Nhân, 
Xuan-Linh Tran, Minh Thu, Tường Vân, Sóng Việt  Ðàm Giang.  The multi-faceted Minh Thu also 
reveals her talent as translator of thought-provoking English-language short stories. 

Few are more suitable than Hoàng-Tâm, who hailed from the Imperial capital of Hue, to tell the 
story of the conical hat that graces the faces of all those slender high-school girls and makes many a 
male heart swoon.

Finally, Thomas D. Le continues his philosophical treatment with the second Milesian thinker, 
Anaximander.

You thus have a great diversity of topics to suit your moods, your whims, and your curiosity. 
Make this Firmament Winter issue (or any other issue) one you will want to remember and cherish.  ■

Thomas D. Le
Thế Hữu Vǎn Ðàn
January 2010

To join Thế Hữu Vǎn Ðàn, please link to: http://groups.yahoo.com/group/thehuuvandan/join     
Thế Hữu Vǎn Ðàn's web site: http://thehuuvandan.org

http://groups.yahoo.com/group/thehuuvandan/join
http://thehuuvandan.org/
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Vòng NguyŒt Qu‰ Cho Nh»ng
TÃm Lòng Hoài C° Thi‰t Th¿c 

Giáo SÜ ñàm Trung Pháp

Editor’s Note: In the history of Vietnamese literature, no event was more essential to the preservation 
of the national heritage than the invention of  Chữ Nôm.   This demotic script  was dreamed up by 
Vietnamese  scholars  around  the  thirteenth  century  and  generally  consisted  of  Chinese  characters 
structured in two parts, the phonetic and the semantic. The phonetic component is a Chinese character 
that provides the approximate sound in Vietnamese, and the semantic component is a Chinese character 
that provides the approximate meaning. The overall figuration of each of these combinations, which 
represents a Vietnamese word, looks very familiar to readers of Chinese, but reads like Vietnamese 
because the characters were meant to reduce the Vietnamese language to writing. To those readers who 
know no Vietnamese, bewilderment takes little time to set in, for the Chinese-looking combinations 
make little or no sense. And therein lies the genius of  Chữ Nôm:  one may recognize each Chinese 
component  of  the  word  without  understanding  the  overall  meaning  unless,  of  course,  one  is  a 
Vietnamese-speaking person literate in Chữ Nôm. 

With this  Chữ Nôm script  a Vietnamese literary and historical  tradition was born.  Over the 
centuries, Vietnamese kings, nobles, generals, scholars, poets, writers, and the literate public used this 
script to fashion a beautiful national literature, which culminated with the quintessential Vietnamese 
masterpiece, Kim Vân Kiều, authored by the peerless poet Nguyễn Du. 

When the Latin alphabet was introduced into Vietnam in the nineteenth century by a Portuguese 
missionary,  it  began  to  spread  and  finally  supplanted  Chữ  Nôm as  the  national  script.  French 
colonialism has given Vietnam a Westernized writing system, known as Chữ Quốc Ngữ (the national 
script).  This  unique historical  phenomenon set  Vietnam apart  from other  countries  in the Far East 
which were under Chinese cultural influence, such as Korea and Japan. They still retain, at least in 
some milieux, the Chinese writing system.

Many works written in Chữ Nôm have been transliterated into Chữ Quốc Ngữ.  But more may 
still remain to be uncovered for transliteration. It is with this in mind that the Institute for Vietnamese 
Studies has undertaken the compilation of a dictionary of  Chữ Nôm complete with quotations. The 
work is somewhat like a Vietnamese version of the Oxford English Dictionary. Over the past decades, 
dozens  of  Vietnamese  scholars,  linguists,  academics,  computer  scientists,  font  designers,  and 
technicians from North America, Europe, and Asia have collaborated in this mammoth project. Their 
work has finally come to fruition.

Another major project was the production on DVD-ROM of the entire set of Nam Phong Tạp 
Chí (South Wind Literary Review) published between 1917 and 1934. This influential review built a 
bridge between French and Vietnamese cultures with emphasis on the best each had to offer.

On 15 November 2009, the Institute for Vietnamese Studies (Viện Việt Học) held an event on 
the  premises  of  the  Houston  Radio  Saigon to  present  to  the  world  of  Vietnamese  scholarship  the 
epoch-making  volume  of  TỰ  ĐIỂN  CHỮ  NÔM  TRÍCH  DẪN,  A Dictionary  of  Chữ  Nôm with 
Quotations, along with a complete set of NAM PHONG TẠP CHÍ in e-book format. 

At  this  event,  Professor  Đàm Trung Pháp  of  Texas  Woman’s  University  gave  the  keynote 
address  to  an  overflow audience,  extolling the collaborative work of  the many Vietnamese  of  the 
diaspora who contributed to the preservation of an important aspect of Vietnamese civilization. The full 
text of his speech follows.
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Kính thưa quý vị,

Tôi xin được cảm tạ Viện Việt Học và ban tổ chức buổi sinh hoạt văn học ngày hôm nay đã cho 
tôi vinh dự được hầu chuyện quý vị trong một khung cảnh vừa trang trọng vừa đầm ấm. Sự hiện diện 
đông đảo của quý vị quả thực đã làm cho ban tổ chức cũng như bản thân tôi rất cảm kích và lên tinh 
thần! Tôi tin chắc rằng cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta sẽ là một kỷ niệm đẹp mang nhiều ý nghĩa, 
vì đây là dịp chúng ta cùng nhau nhìn lại dấu vết văn học của người xưa, qua hai công trình to lớn vừa 
hoàn tất năm nay (2009) của những học giả, những chuyên viên điện toán, những thiện nguyện viên, 
những mạnh thường quân đã hợp tác cùng Viện Việt Học.

Hai công trình to lớn đó là cuốn TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM TRÍCH DẪN của các đồng tác giả 
Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Thế Kiệt, Nguyễn Doãn Vượng, Lê Văn Đặng, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn 
Ngọc Bích, và Trần Uyên Thi, và bộ DVD-ROM NAM PHONG TẠP CHÍ do trên 50 chuyên viên điện 
toán, thiện nguyện viên cư ngụ tại nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ cùng góp tâm, góp tài, góp sức để 
hoàn tất.

Thực khó kiếm ra một từ ngữ nào trong tiếng Việt tương đương với thành ngữ tiếng Mỹ “labor 
of love” để giải thích lý do cho sự đóng góp to lớn bất vụ lợi của những đồng hương có thiện chí tuyệt 
vời nêu trên. Ở đủ mọi lứa tuổi và cư ngụ nhiều nơi tại hải ngoại, họ là những tấm lòng hoài cổ thiết  
thực đáng được đề cao vì đã đóng góp to lớn vào nỗ lực cụ thể để bảo tồn, phát huy và quảng bá văn 
học Việt Nam. Họ xứng đáng được chúng ta trao một vòng nguyệt quế, với lòng biết ơn hôm nay và 
mãi mãi.

Nếu có người thắc mắc hỏi tôi tại sao chữ Nôm khó học, khó nhớ, khó viết (vì nó là thứ chữ 
mượn chữ Hán để phiên âm tiếng Việt) mà chúng ta vẫn phải làm quen, vẫn phải tra cứu, thì tôi xin 
mượn lời cố học giả Trần Văn Giáp, tác giả cuốn LƯỢC KHẢO VẤN ĐỀ CHỮ NÔM biên soạn năm 
1969 (được giáo sư Lê Văn Đặng thực hiện văn bản năm 2002 ở Mỹ) để trả lời họ như sau: “Chữ Nôm 
đã là phương tiện ghi chép lại truyền thống thơ ca, văn học, sự tích anh hùng, vân vân, của dân tộc 
Việt Nam từ mấy ngàn năm xưa, từ Bắc chí Nam, từ giáp biên giới Trung Quốc đến mãi bờ biển Hà  
Tiên và còn ra ngoài đấy nữa. Cho nên chữ Nôm tuy hiện nay không còn thông dụng nữa, vì khó đọc  
khó viết, mà chúng ta vẫn cứ phải nghiên cứu để thu lượm lấy vốn cổ của văn hóa dân tộc.” Thực khó 
lòng nghĩ ra một lý do chính đáng hơn lời cụ Giáp, khi chúng ta tin tưởng rằng thế nào cũng còn những 
tài liệu văn học viết bằng chữ Nôm chưa hề được chuyển âm sang quốc ngữ.

Vốn liếng chữ Hán tự học của tôi thì tạm đủ để hiểu các tiêu đề lớn trên báo chí Hoa ngữ hoặc 
tên các bảng tiệm nhà buôn hay thực quán của người Tàu. Nhưng vốn liếng chữ Nôm của tôi mà nói ra 
thì ngại ngùng lắm, vì tôi chỉ biết đủ vài chữ để làm thí dụ trong bài giảng về hệ thống các chữ viết của 
lớp ngữ học nhập môn tại Texas Woman’s University. Nếu các sinh viên Mỹ lắc đầu ngao ngán về sự 
phiền toái của lối viết chữ Nôm thì mấy người sinh viên du học gốc Đài Loan tỏ ra ngạc nhiên lắm về 
lối viết này và tò mò muốn tìm hiểu thêm. Sau buổi học tôi cho họ xem mấy dòng thơ Việt viết bằng 
chữ Nôm. Trong khi họ chới với không hiểu ất giáp gì cả thì ông thầy người Việt của họ rất vui trong 
lòng với ý nghĩ “chính nhờ vào lối viết đặc thù này mà Việt Nam không bị Hán hóa đấy!”

TĐCNTD được soạn thảo bởi một ban biên tập tài ba. Theo sự hiểu biết của tôi, mỗi vị đều sử 
dụng sở trường của mình trong công trình chung to lớn này. Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, một nhà Nôm 
học từng dạy văn chương Việt Nam tại Đại Học Văn Khoa Saigon, sưu tập và chuyển sang quốc ngữ 
nhiều bản Nôm được trích dẫn trong tự điển. Giáo sư Lê Văn Đặng, một nhà Nôm học kiêm chuyên 
viên điện toán, với tư cách “fonts designer” đã khắc các chữ Nôm chưa có trong Unicode Standard 
dùng trong cuốn tự điển này. Đồng soạn giả Nguyễn Hữu Vinh, một tiến sĩ kỹ nghệ tại Đài Loan, dò lại 
những chữ Nôm mới khắc đó để tránh trùng hợp với chữ đã có và chịu trách nhiệm chuyện in ấn cuốn 
sách tại Đài Loan. Đồng soạn giả Đặng Thế Kiệt, một chuyên gia về tin học tại Paris, đã đại diện Viện 
Việt Học sưu tầm tài liệu về chữ Nôm tại Bibliothèque Nationale de Paris và gửi qua Mỹ. Đồng soạn 
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giả Nguyễn Doãn Vượng phụ trách kỹ thuật và trình bầy, sắp xếp các mục từ cho hợp lý và làm dễ dàng 
cho công việc các đồng soạn giả chia nhau đánh máy nội dung vào các mục từ. Đồng soạn giả Nguyễn 
Ngọc Bích, một nhà nghiên cứu văn học uyên bác và quảng giao, phụ trách những công việc giao tế và 
quảng bá công trình. Và sau hết, đồng soạn giả “hậu sinh khả úy” Trần Uyên Thi đã thiết kế được một 
bàn gõ chữ Nôm, nhờ vào đó mà việc đánh máy chữ Nôm được mau lẹ.

Các đồng soạn giả cũng ghi nhận sự đóng góp quý báu của ông Alexandre Lê (nguyên quản thủ 
thư viện Trường Viễn Đông Bác Cổ Paris) đã cung cấp một nguồn tài liệu rất phong phú về chữ Nôm, 
và của ông Đỗ Quốc Bảo (một chuyên gia điện toán tại Đức Quốc) đã tích cực hợp tác trong việc chế 
tạo hai bộ chữ (fonts) Hán Nôm A và Hán Nôm B.

Tận dụng kỹ thuật điện toán tân kỳ và kết hợp hoàn mỹ sở trường của các đồng soạn giả, ban 
biên tập sau nhiều năm kiên trì hoạt động đã hoàn tất và cho trình làng một công trình tuyệt diệu.  Vì 
được biên soạn theo một phương thức khoa học, minh bạch, nhất quán, với những phần chỉ dẫn khúc 
chiết, TĐCNTD dễ dùng và không làm người sử dụng sờn lòng nản chí. Thêm vào đó, những câu trích 
dẫn từ nhiều áng văn chương chữ Nôm khác nhau vừa làm cho ý nghĩa mỗi mục từ sáng tỏ trong văn 
cảnh vừa cho người tra cứu thưởng thức văn chương nước nhà một thể. Và chuyện thưởng thức văn 
chương này đáng kể lắm, vì qua nhiều đoạn trích dẫn trong cuốn TĐCNTD, người đọc thấy như mình 
được ngắm vẻ đẹp xa xưa, lắng nghe quá khứ thì thầm, để rồi hòa mình vào nếp sống của những thế hệ 
trước.

Có lẽ cái khó khăn nhất của người tự học chữ Hán, chữ Nôm, hoặc quốc tự (kokuji) hay hòa tự 
(waji) của người Nhật là khi người ấy gặp một chữ mới và phải kiếm chữ ấy trong tự điển. Và mỗi khi 
kiếm nó không ra thì buồn bực lắm, như tôi đã nhiều lần cảm thấy trong tiến trình tự học chữ Hán! 
TĐCNTD đối phó với vấn đề này khá hữu hiệu, qua “bảng tra theo bộ thủ” và “bảng tra theo tổng số 
nét.” Cách dùng cả hai bảng tra đều được giải thích cách rõ ràng từng bước một. Xin đưa ra đây một thí 
dụ. Tôi thấy đâu đó cái chữ là lạ này (bên trái là bộ “khuyển” và bên phải là chữ “sơn”) không thể kiếm 
ra trong các tự điển Hán-Việt của tôi, và do đó tôi đoán nó phải là một chữ Nôm. Mở TĐCNTD ra, tôi 
kiếm bộ “khuyển” trong “mục lục bộ thủ” ở cuối cuốn sách thì được biết bộ “khuyển” ở trang 1606. 
Mở trang 1606 đó ra thì tôi tìm thấy cái chữ là lạ đó, và tên nó là “săn”! Cạnh chữ “săn” này là số trang 
1111, nơi nó sẽ được định nghĩa qua văn cảnh chữ Nôm và chữ quốc ngữ. Quả nhiên, trong trang 1111, 
tôi hiểu nghĩa chữ “săn” đó qua câu trích dẫn: “Trẻ thơ ví tựa cỏ sương, Nếu không  săn sóc khôn 
phương sống nào” (trích dẫn từ cuốn Thị Kính, tức là Quan Âm Diễn Ca Toàn Truyện, xuất xứ từ Bửu 
Hoa Các tàng bản, niên đại văn bản Bính Thân [1896], tờ 24a). Tôi cũng thử tìm chữ “săn” 6 nét này 
qua “bảng tra theo tổng số nét” thì được biết nó thuộc bộ 94, tìm thấy ở cột đầu trang 1635, bên cạnh 
cũng ghi trang 1111 là nơi nó được định nghĩa.

Thú thực, tôi vốn e dè với chữ Nôm vì nó đòi hỏi quá nhiều trí nhớ, nhưng sau vài tuần làm 
quen với cuốn tự điển tân kỳ ngót 1,700 trang đầy kỳ hoa dị thảo mà lại dễ dùng này, mối thiện cảm 
của tôi với chữ Nôm đã chớm nở. Tôi hoàn toàn đồng ý với niềm tin sau đây của ban biên tập: “Quyển 
TĐCNTD không phải chỉ cho các nhà Nôm học, mà cho cả những người không biết chữ Nôm nhưng  
quan tâm đến tiếng Việt và thơ văn Việt Nam cũng sẽ tìm thấy ở đây một kho tàng ngữ văn của người  
Việt Nam trải dài 7 thế kỷ, từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 20.”

Tôi thành tâm bái phục công sức và thiện chí không thể đo lường được của ban biên tập trong 
khi họ thâu thập các văn bản chữ Nôm từ các thư viện trên thế giới hoặc từ các tư liệu các nhà nghiên 
cứu, chọn lọc một số văn bản nòng cốt dùng làm cơ sở để nhận diện từng chữ Nôm một qua các thí dụ 
được trích dẫn với ghi chú xuất xứ chính xác, chế tạo kiểu chữ Nôm đúng tiêu chuẩn mã quốc tế, thiết 
kế một bàn gõ để đánh chữ Nôm, và gõ nhập chữ vào tự điển dạng điện tử.

Khi nhận được bộ DVD-ROM NAM PHONG TẠP CHÍ từ Viện Việt Học vài tuần trước đây, 
tôi bỗng thốt lên hai câu mừng rỡ của Thúy Kiều khi giấc mơ nàng ấp ủ từ lâu nay đã thành sự thực -- 
lúc Từ Hải cho “mười vạn tinh binh” đến “rước nàng nghi gia”: “Đến bây giờ mới thấy đây / Mà lòng 
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đã chắc những ngày một hai.” Vâng quả thực, tôi mừng rỡ như thế với thành quả chói lọi của dự án 
văn học lớn lao này. 

Khi đang học ban tú tài ở quê nhà nửa thế kỷ về trước, trong số các sách gối đầu giường của tôi 
là cuốn “Việt Nam Văn Học Sử Yếu” và cuốn “Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển” của giáo sư Dương 
Quảng Hàm.  Trong cuốn “Sử Yếu” giáo sư Hàm đã viết tích cực về học giả Phạm Quỳnh và phái Nam 
Phong (NP) khiến người đọc mến mộ cả người lẫn báo. Theo ông thì “Phạm Quỳnh nghiên cứu ở các 
sách rồi viết ra những bài chuyên khảo về học thuật Âu-Tây như Văn-minh luận (NP số 42), khảo về  
các luân lý học thuyết của Thái-tây (NP số 92 trở đi) … hoặc về học thuyết Á đông như Phật giáo lược  
khảo (NP số 40) … hoặc về văn học nước ta như tục ngữ ca dao (NP số 46), văn chương trong lối hát ả  
đào (NP số 69), Việt Nam thi ca (NP số 64).” Toàn là những đề tài cực kỳ lôi cuốn, chẳng khác gì “mỡ 
để miệng mèo” cho biết bao học trò ham học hỏi như tôi lúc đó! Nhưng chẳng tìm đâu ra những số NP 
mà giáo sư Hàm liệt kê để thỏa lòng đọc hết những bài viết hấp dẫn đó. Tiếc thay, vì số trang hạn chế, 
cuốn “Hợp Tuyển” của giáo sư Hàm chỉ đăng vài ba bài trích ra từ NPTC như “Cách lễ phép của người 
mình”, “Triết lý của đạo Phật”, và “Tính cách chung của văn chương Pháp.” 

Giờ đây, trễ còn hơn không, ngồi trước màn ảnh máy điện toán tôi có thể đọc được bất cứ bài 
nào trong NPTC một cách dễ dàng và thoải mái! Cả một khung trời văn học, nghệ thuật, xã hội, chính 
trị của thời 1917-1934 đến với tôi qua bộ DVD-ROM NAM PHONG TẠP CHÍ. Mười bẩy năm đó 
thuộc thế hệ cha mẹ, chú bác ruột thịt của tôi. 

Với tấm lòng tha thiết tìm hiểu nếp sống của người xưa, tôi bồi hồi đọc từng trang NPTC theo 
thứ tự thời gian. Đọc đến đâu lại nghĩ đến lúc ấy bậc sinh thành của mình đang ở đâu, đang làm gì, 
đang sinh sống ra sao, và nhất là có đọc những trang NPTC mà tôi đang đọc không? Tôi cố tình đọc 
chậm chỉ vì tôi muốn giữ lấy niềm thương nhớ ấy dài lâu hơn trong lòng.

Tôi ngạc nhiên trong thích thú với lối văn biền ngẫu du dương êm tai lạ thường của cụ Nguyễn 
Bá Trác trong số NP đầu tiên. Để giới thiệu ngọn gió Nam Phong với độc giả, cụ kết luận trong mục 
“Văn Uyển: Ngọn Gió Hồ Gươm” như sau: “Trong trời đất cũng nhiều hạng gió: ngọn gió cuồng thì  
cây rung lá cuốn, ngọn gió bấc thì cỏ lạnh hoa tàn. Êm đềm thay! Ngọt ngào thay! Cái ngọn gió này,  
trong khi chim hót, thuyền ngâm, sen day, sóng dợn, cũng đủ khiến cho người nóng nẩy thì mát mẻ tấm  
lòng, người ngơ ngẩn thì tỉnh tươi giấc mộng. Có kẻ bảo rằng: gió Hồ Gươm mát là mát vì ngọn gió  
Nam Phong!”

Số Tết 1918 (Mậu Ngọ) hấp dẫn lắm, xuất hiện vào thời điểm cha tôi phải từ bỏ giấc mơ làm 
ông nghè ông cống để chuyển sang học chữ quốc ngữ và chữ Pháp trước khi trở thành một nhà giáo 
tiểu học. Số báo đặc biệt này đầy ắp mọi mục như văn, thơ, phú, chuyện, hát nói, văn sách, thơ dịch từ 
chữ Hán và chữ Pháp, vân vân, như chủ bút Phạm Quỳnh tâm tình với bạn đọc: “Trong sáu tháng nay,  
các bạn đọc báo đã cùng với bản báo vẫy vùng trong bể học vấn, rong ruổi trên trường nghị luận,  
những món chắc-bổ để nuôi tinh thần trí thức cũng đã nếm qua ít nhiều mà biết cái dã-vị thực thà. Vậy  
nay xin hiến các bạn một mâm đồ ngọt, gọi là cái quà ăn chơi trong vài ngày Tết: mứt bách quả, bánh  
ngũ sắc, mỗi thứ một ít … Mong rằng các bạn sẽ vui lòng mà nếm cái quả năm mới này.”  Cái “quà ăn 
chơi” ấy thực vui như Tết, với nhiều đóng góp của các văn nhân lẫy lừng tên tuổi. Bài nghị luận “Sợ 
Vợ” của Nguyễn Khắc Hiếu có đoạn thực dí dỏm:  “Tớ vốn là một kẻ sợ vợ, nhưng chưa có mà sợ;  
chưa có mà sợ, nhưng có cũng tất sợ; có cũng tất sợ, nhưng chưa biết sợ vào hạng nào.” Bài “Thơ 
Pháo” của cụ Yên Đổ thấm thía biết bao: “Giấy xanh giấy trắng ở tay người / Bao nả công trình tạch  
cái thôi / Cao lắm lại càng sơ xác lắm / Cũng mang một tiếng ở trên đời.”  Câu đối Tết của ông Tú Tài 
Xương chua chát làm sao: “Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo / Nhân tình trắng thế lại bôi vôi.” Nhưng 
ông Tú Tài Xương cũng hóm hỉnh biết mấy với bài “Ngày Tết tặng Cô Đàu”: “Mừng xuân mừng quý 
khách / Khi vui lọ đàn phách / Chuyện nở như gạo vàng / Chuyện rai như chão rách / Đổ cả bốn cột  
giường / Siêu cả một bức vách.” 

Tôi nao nức đọc bài viết mở đầu cho NPTC số 86 (tháng 8-1924) mang tựa đề “Lễ Kỷ Niệm Cụ 
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Tiên Điền” (Mồng 10 tháng 8 – 8 Septembre 1924). Chương trình buổi lễ lịch sử này được Hội Đồng 
Trị Sự Hội Khai Trí duyệt y như sau: (1) Ông Phạm Quỳnh thay lời văn học ban diễn thuyết về mục 
đích cuộc kỷ niệm, (2) Ông Phạm Quỳnh diễn thuyết bằng tiếng Pháp cho các hội viên Tây nghe, (3) 
Ông Trần Trọng Kim diễn thuyết về lịch sử cụ Tiên Điền và văn chương Truyện Kiều, (4) Kép Thịnh 
và đào Tuất kể Truyện Kiều, và (5) Ả đào hát bài ca kỷ niệm do ông Nguyễn Đôn Phục soạn.

Mới chỉ xem cái chương trình buổi lễ với hai diễn giả vang dội tiếng tăm và kết thúc bằng phần 
trình diễn văn nghệ qua lối kể truyện và hát ả đào tôi đã thấy lòng vui như hội và có thể mường tượng 
được mức xôn xao nao nức của các tham dự viên. Tôi từng ước ao được đọc trọn bài nói chuyện của 
Phạm học giả ngày hôm ấy từ mấy chục năm nay, nhưng mãi giờ đây mới toại nguyện! Mối lo sợ của 
ông về sự có thể mai một của Truyện Kiều làm tôi bàng hoàng. Xin cùng nghe lời tâm huyết của vị chủ 
bút NPTC lúc ấy mới 32 tuổi đời: “Văn chương người ta thiên kinh vạn quyển, dẫu có thiếu mất một  
quyển cũng chẳng hại gì. Văn chương mình chỉ độc có một quyển, vừa là kinh, vừa là truyện, vừa là  
Thánh Thư Phúc Âm của cả một dân tộc, ví lại khuyết nốt thì dân tộc ấy đến thế nào? Than ôi! Mỗi lần  
nghĩ tới mà không khỏi rùng mình, chột dạ, sửng sốt, rụng rời, tưởng như hòn ngọc ở trên tay bỗng rơi  
xuống vỡ tan tành vậy. Rồi mới tỉnh ra, sực nhớ đến mấy câu Kiều, vỗ bàn đập ghế, gõ dịp rung đùi,  
lên giọng cao ngâm ‘Lơ thơ tơ liễu buông mành / Con oanh học nói trên cành mỉa mai’  hay là ‘Phong  
trần mài một lưỡi gươm / Những phường giá áo túi cơm xá gì’ bỗng thấy trong lòng vui vẻ, trong dạ  
vững vàng, muốn nhẩy muốn múa, muốn reo, muốn hò, muốn ngạo nghễ với non sông mà tự phụ với  
người đời rằng Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, có gì mà lo, có gì mà sợ, có điều chi nữa mà ngờ!” Khi 
đọc lời tâm huyết ấy của ông chủ bút NPTC tôi bỗng xót xa trong lòng và nghĩ đến nhận định của nhà 
văn Phạm Quốc Bảo trong phần cuối của bài “Yếu Tố Cốt Lõi Của Tiếng Việt” trong Tuyển Tập 
HƯƠNG ĐÊM (2008, trang 193-194), một nhận định mà tôi tâm đắc: “Nhưng tiếng ‘kêu cứu’ của ông 
cũng phải chìm lỉm. Vì từ đó đến nay, người ta đa số đã mặc nhiên dùng căn bản chính trị mà ‘lạm’ 
bàn về phong trào này nên hầu hết đã nhìn sai lạc đi mà không làm nổi bật lên được đặc điểm chính là  
cái nhiệt tâm đứng đắn của tác giả Phạm Quỳnh, khi ông đề cập tới yếu tố cốt lõi là tiếng Việt trong  
Truyện Kiều của Nguyễn Du.”

Còn cả hàng ngàn hàng vạn hoa thơm cỏ lạ khác nữa của những ngày tháng cũ đang chờ đón 
quý vị trong vườn hoa văn học rực rỡ mang danh Nam Phong Tạp Chí.

Bộ DVD-ROM NAM PHONG TẠP CHÍ quý vị đang có trong tay là một món quà văn học để 
đời, một thứ “của tin gọi một chút này làm ghi” mà tiền nhân để lại cho chúng ta. Món quà vô giá này 
chỉ được thành tựu sau những cố gắng phi thường của những tấm lòng hoài cổ thiết thực đáng yêu đáng 
quý. Tôi chóng mặt khi đọc về những thử thách dễ sợ mà ban thực hiện dự án phải đương đầu. Trước 
hết là việc phân chia nhiệm vụ đi tìm kiếm khoảng 3,500 trang thiếu hụt trong bộ NPTC mà gia đình cố 
học giả Phạm Quỳnh đã ưu ái tặng Viện Việt Học. Công việc tìm kiếm này như thể đáy bể mò kim, vì 
ngay các thư viện đại học lớn như UCLA, UC-Berkeley, Washington (Seattle), Cornell … cũng không 
giúp được nhiều. Vậy mà nhờ vào sự kiên trì của các ân nhân và thiện nguyện viên, ban thực hiện dự án 
DVD-ROM NAM PHONG TẠP CHÍ đã kiếm ra hầu như tất cả những trang thiếu hụt nói trên. Sau đó 
là những công tác cực kỳ mất thì giờ và tỉ mỉ của khối kỹ thuật, khi họ chuyển các trang báo vào DVD 
để rồi thực hiện E-BOOK. Mỗi trang E-BOOK mất 45 phút mới xong. Lấy 45 phút nhân lên với tổng 
số 35,000 trang thì thành ra 26,250 giờ đồng hồ. Để cho dễ hiểu, số thì giờ này đòi hỏi lao tác của 3 
chuyên viên làm việc 8 giờ mỗi ngày liên tục trong 3 năm rưỡi trời!

Tôi xin được tỏ lòng ngưỡng phục và tri ân những cố gắng phi thường của ban thực hiện dự án 
DVD-ROM NAM PHONG TẠP CHÍ, gồm có trưởng dự án Nguyễn Minh Lân, trưởng dự án Nguyễn 
Tuấn Khanh, phụ tá trưởng dự án Nguyễn Chí Thông, trưởng khối kỹ thuật Châu Hữu Hiền và các 
chuyên viên điện toán, và các vị trong ban tìm tài liệu và ban trình bầy. Lòng biết ơn của tôi cũng xin 
được gửi tới những vị hằng tâm hằng sản đã rộng lòng giúp đỡ cho ban thực hiện dự án.

Trân trọng kính chào quý vị và cảm tạ quý vị đã lắng nghe. ■
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Hoài  NiŒm
 Minh Thu 

                                                       Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
                                                    Nghìn năm hồ dễ đã ai quên
                                                                       

Th‰ L»

Ghi Chú: Minh Thu, tên thật là Nguyễn Tuyết Minh, làm thơ, viết văn không đều đặn vì bận việc gia  
đình và cộng tác với Đài Phát Thanh Úc Đại Lợi.  Hồi cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 đã từng  
cộng tác với tờ báo Việt Ngữ Quê Mẹ  ở Sydney, Úc, dưới bút danh Trầm Mặc, Minh Thư, Minh Thi,  
đóng góp những chuyện ngắn, những bài có tính cách thời sự, chính trị, kinh tế, v.v.  Có khiếu văn thơ  
từ nhỏ, thường làm thơ viết văn mỗi dịp có những biến cố trong gia đình hay những biến chuyển chính  
trị.  Chuyện Hoài Niệm dưới đây đã được sáng tác trong giai đoạn đất nước có cao trào cách mạng  
nhằm lật đổ chính phủ.

***

                   

          “...... rồi anh sẽ quên em, Huy ạ, rồi anh sẽ quên;  hay ít ra thì thời gian cũng làm cho những nhớ 
thương phai nhạt!”                

 Giọng nói của Linh như phảng phất bên tai Huy khi chàng lần bước trên con đường dốc thoải 
đưa đến thác Cam Ly và hồ Than Thở.  Cảnh sắc hai bên đường như mỗi lúc một thêm nhắc nhở chàng 
nhớ đến những kỷ niêm dịu đẹp, êm đềm của thuở Linh và chàng yêu nhau.  Chàng lần bước tới một 
phiến đá trên đường xuống thác, tâm hồn tràn đầy niềm xúc cảm dạt dào.  Ngồi  xuống phiến đá chàng 
nhớ lại chính phiến đá này là nơi gót chân Linh đã đặt lên, chính những khóm hoa kia là những khóm 
hoa đã được đôi tay Linh trìu mến nâng niu, và chính gốc thông kia là nơi Linh đã tựa để chàng thu 
hình nàng vào ống kính.  Tất cả vẫn còn đây, duy có Linh là vắng bóng!                   

Những hình ảnh cũ của người yêu xưa dồn dập trở về đưa chàng sống trở lại khoảng thời gian 7 
năm về trước...  Hồi đó Huy còn là một sinh viên Luật năm thứ hai, nhưng viết văn, làm thơ lại là sở 
thích cùa chàng.  Ngoài ra chàng lại có tâm hồn đăm chiêu, suy tư.  Cảnh đất nước ngập mầu khói lửa 

http://web.viethoc.com/


The Firmament Volume 2, No. 4, January 2010 12

đã khiến chàng không sao không nghĩ ngợi, băn khoăn. Từ những suy tư, băn khoăn ấy chàng bỗng 
thấy chán cảnh đèn sách với óc từ chương khoa cử mà mẹ chàng muốn chàng theo đuổi.

 Sau nhiều lần nói chuyện, phân trần với mẹ, chàng đã thuyết phục được bà rằng không phải chỉ 
có mảnh bằng là đáng kể.  Chàng nhắc đến cha chàng khi xưa, đường công danh không phải là không 
toại, nhưng người cũng đã chẳng thành tựu được điều gì cho đất nước.  Chàng không muốn cố học để 
thi ra rồi sau mấy năm tập sự luật sư chàng lại cũng chỉ bị coi như một phần tử trong nhóm trí thức 
phần đông chỉ có óc cầu an hồi ấy.  Vả lại vào đúng thời gian ý định bỏ đại học của chàng đang nhen 
nhúm chàng lại gặp một người bạn thân từ lâu xa cách.  Người bạn ấy đang có ý ra một tờ báo với lập 
trường phổ biến dân chủ tới quần chúng. Anh ta lại đang gặp cảnh ý thì hay nhưng thực hiện thì khó vì 
những người có nhiệt tâm lại là những người đang bị chật vật bởi sinh kế nên chẳng có thì giờ hợp tác. 
Gặp lại được Huy hồi đó người bạn này cũng ví như gặp được vàng, nếu không nói là bạn vàng cùng 
chung chí hướng.

 Năm đó kỳ thi lấy chứng chỉ Luật năm thứ nhì đã vắng bóng Huy. Chàng dốc hết tâm lực vào tờ 
báo mà chàng kỳ vọng sẽ đem những ánh đuốc công lý tới những lớp người bị áp chế.

* * *

           Linh bước vào đời chàng trong một chiều mưa rơi nặng hạt tại party cưới của Thanh, người em 
họ của chàng.  Loáng thoáng qua điệu nhạc Boston dìu dặt bổng trầm, chàng nghe thấy hai  người bạn 
của chú rể nói: ”Người đẹp Mỹ Linh tới kìa!”.  Nhìn lại phía cửa chàng thấy hai vợ chồng Thanh đang 
đón tiếp một người con gái tóc xõa bờ vai.  Không những nàng tới party hơi trễ, mà cách choàng chiếc 
khăn dạ hội của nàng đã làm chàng phải chú ý.  Chiếc khăn voan dạ hội mầu xanh nhạt không buông 
lơi trên đôi vai mảnh khảnh, cũng không rơi nhẹ sau lưng để được giữ lại ở hai cánh tay mà lại được 
quấn nhẹ quanh cổ đề một đầu tua khăn rơi dài trên tà áo phía trước.  Khuôn mặt thanh tú với cặp mắt 
to, nhẹ buồn  thời gian sau đó đã làm tâm hồn chàng chới với đắm chìm!

            Thanh và chồng đưa Linh tiến vào phòng party,  bỗng Thanh nhìn thấy Huy;  một tia ranh mãnh 
thoáng hiện trong ánh mắt Thanh và nàng nhanh nhẹn đưa Linh tới truớc mặt Huy. Trong lúc xuất kỳ 
bất ý như thế mà khi nghe Thanh nói : “Em xin giới thiệu với anh Huy, Mỹ Linh bạn thân của em..”, 
chàng đã vui vẻ nghiêng mình : “ Hân hạnh được biết cô, nhưng chắc tên họ của cô không thể là Tống 
chứ ạ?”  Linh cười duyên dáng, thoáng nét ngạc nhiên, đáp : “Ồ, thưa ông, chắc chắn tôi không phài là 
bà Tưởng Giới Thạch đâu ạ!”

            Giây phút gặp gỡ ý nhị lúc đầu đó đã gíúp Huy và Linh nói chuyện cùng khiêu vũ với nhau dễ 
dàng trong suốt  buổi party, và tình yêu hai người cũng chớm nở từ buổi ban đầu đó.                  

Trời đêm Sàigòn mưa tạnh, mây tan, mảnh trăng Thu tỏa một mầu trắng sữa với những vì sao 
đêm lấp lánh, lấp lánh như tia hy vọng lóe sáng trong lòng Huy. Trên quãng đường dài lái xe đưa Linh 
về nhà nàng  ở Phú Nhuận khuya hôm đó, Huy đã tin tưởng nói với Linh về nguyện vọng của chàng 
cùng  sự kỳ vọng của chàng vào tờ báo chàng đang hợp tác.  Linh đã có những lời khuyến khích nhiệt 
thành và chúc Huy đạt được ý nguyện.

* * *  

            Vài tháng sau đó hầu hết các bạn của Huy cũng như của Linh đều biết hai người đã yêu nhau 
thắm thiết. Tình yêu đã đến với họ không mãnh liệt ồn ào; tình yêu như lén đi vào tâm tư hai người để 
rồi vĩnh viễn ở lại đó.  Chính mối tình mà chàng biết là vĩnh cửu ấy đã giúp Huy hăng say sáng tác hơn 
bao giờ hết.  Nhưng chàng đã không quên dành những buổi chiều cùng Linh đi dạo mát, đi xem chiếu 
bóng.  Mỗi ngày qua đi, hai người càng hiểu nhau thêm nữa.  Linh thấy ở Huy hình ảnh chàng trai thời 
loạn có tâm hồn, tuy không hẳn có ý đội đất vá trời nhưng đã tiềm tàng một nghị lực và một ý chí muốn 
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thành tựu một điều gì cho đất nước.  Huy thì thấy ở Linh một người con gái học thức, có tâm hồn 
nhưng không bao giờ để cái học thức ấy, cái tâm hồn ủy mị ấy lôi cuốn nàng ra khỏi vòng lễ giáo gia 
phong.

            Đối với Huy, ngay từ đầu tình yêu hai người đã được chàng đặt trên căn bản xây dựng. Tuy 
nhiên chàng như nhận thấy ở Linh một niềm e sợ, một nỗi ngại ngần mỗi khi chàng đề cập đến chuyện 
hôn nhân.  Vào những lúc ấy nàng thường đánh trống lảng và trả lời :

- Em sẽ thuộc về người nào Trời định cho em!  

Huy hỏi :

- Nói như vậy có phải em cho rằng anh sẽ là người Trời định cho em không? 

Linh đáp :

- Huy ơi, chúng mình làm sao mà biết được ý định của Trời cơ chứ! Vì nếu mình biết thì sao 
còn có câu “bắc thang lên hỏi ông Trời” nữa...

Huy cười riễu cợt :

- Em là hay “lý sự cùn” lắm nhé, nhưng đôi khi anh cũng phải công nhận lý lẽ của em là đúng 
mới tức chứ!

Rồi chàng nghiêm mặt nói tiếp :

- Nhưng ít ra thì em cũng không nên nói như thế khi chúng ta đề cập đến câu chuyện đứng đắn, 
xây dựng chứ.

Linh nhìn chàng thốt lên trong nghẹn ngào :

- Anh Huy, anh biết rằng em thật lòng yêu anh, nhưng chẳng may chúng ta không có diễm phúc 
là vợ chồng thì anh có đau khổ không?  Em thì em biết là em sẽ đau khổ lắm!

Huy nhìn Linh ngỡ ngàng nói :

- Nhẽ ra anh không trả lời câu hỏi của em mới phải vì đối với anh chuyện chúng mình sẽ thành 
hôn là điều tất hữu;  nhưng anh cũng cần nói để em hiểu rằng sống ở đời người ta phải học chịu đựng 
đau khổ.  Anh cho rằng sự đau khổ sẽ làm tâm hồn con người phong phú hơn, khoan dung hơn cũng ví 
như đất có được cầy sới lên mới trở nên phì nhiêu,  mầu mỡ. Em không thấy câu của Musset : “Rien ne 
nous rend si grands qu'une grande douleur!” đó sao?

Một lần khác nữa,  đó là vào dịp cận Giáng Sinh,  gia đình Linh lên Đà Lạt nghỉ mát, Huy nghe 
tin cũng lái xe lên đó vào cuối tuần.  Dù chàng đã có đôi lần gặp mẹ Linh ở Sàigòn khi chàng và Thanh 
tới thăm Linh, nhưng mỗi lần gặp mặt bà chàng như cảm thấy bà có vẻ soi mói.                             

Đã có lần bà nói rằng : “Tại sao cậu Huy lại có thể phá ngang ra làm báo.  Hơn nữa tôi đọc qua 
thấy báo của cậu bị kiểm duyệt tứ tung như thế thì ích lợi gì!  Cố học đậu ra có phải là ông luật  sư 
danh giá, chứ cứ làm anh nhà báo thời buổi này chán chết!”

            Chàng đã phải cố nén giận trả lời : “Thưa Bác, cháu cho rằng  mỗi người một sở thích.  Nếu ai 
cũng cứ đậu lấy bằng luật sư, bác sĩ thì cháu e rằng chẳng còn ai làm báo nữa...!”  Chàng còn định nói 
thêm rằng “vả lại cái danh giá bác vừa nói đó chỉ là cái vỏ hào nhoáng bề ngoài, có biết đâu dưới lớp 
vỏ hào nhoáng ấy chỉ là tủi nhục, chỉ là quỵ luỵ  mà họ không có can đảm thừa nhận đó thôi”, nhưng vì 
thấy Linh đưa mắt như van nài nên nói đến đó chàng  đành im tiếng.  Từ hôm ấy chàng chợt linh cảm 
rằng mối tình của chàng và Linh đang bị thành kiến bằng cấp đe dọa.
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            Vì thế khi lên đến Đà Lạt chàng đã không tìm đến biệt thự Linh và mẹ nàng lưu ngụ.  Sáng chủ 
nhật ấy đậu xe gần chợ , chàng thơ thẩn đến khu hàng hoa với hy vọng gặp Linh.  Quả như chàng đoán, 
Linh đang đứng chọn mua một bó hoa mầu tím nhạt.  Chàng tiến đến cạnh  nói nhỏ bên tai nàng : “Anh 
chẳng hiểu vì sao Linh thích hoa tím khiến anh cũng yêu luôn hoa mầu tím!”  Vẻ ngạc nhiên của Linh 
đã không dấu được nỗi sung sướng của nàng lúc nàng ngước nhìn Huy và cất tiếng hỏi: 

- Sao anh biết em lên  đây mà tìm gặp? 

Huy đáp: 

- Hôm qua Thanh cho anh biết là em và bác lên đây nghỉ một tuần. Cuối tuần này công việc ở 
tòa soạn rảnh nên anh cũng lên chơi, xem Đà Lạt vào dịp Giáng Sinh thơ mộng như thế nào.  Chiều 
ngày kia anh sẽ về Sàgòn, vậy mai chúng mình có thể đi xem mấy thắng cảnh không?  Anh sẽ đến xin 
phép bác...

           Linh vội đáp :

- Mẹ em mệt. Người lên đây dưỡng bệnh theo lời bác sĩ và không muốn tiếp ai.  Nhưng em sẽ 
cố gặp anh sáng mai ở khu hàng hoa này. 

Chúng mình sẽ đi thăm các thắng cảnh trọn một buổi sáng khi cô em trông nom mẹ hộ em.  Cô 
em vẫn giục em đi xem mấy thác nước từ hôm em lên đây.

          Trời Đà Lạt vào dịp cận Giáng Sinh, buổi sáng giá buốt, những cơn gió nhẹ rít vi vu qua các 
hàng thông xanh ngắt.  Sương sớm đọng trên các khóm cây, thảm cỏ, được một vài tia nắng sớm chiếu 
dọi, tỏa ra muôn ngàn ánh lung linh như những vì sao đêm tối hôm đầu hai người gặp gỡ.

           Huy đến khu hàng hoa mua sẵn một bó hoa tím nhỏ và đứng chờ Linh.  Từ đằng xa Linh tiến 
đến trong tà áo dạ mầu huyết dụ thanh nhã cao sang,  ngoài khoác thêm chiếc măng tô đen làm tôn 
nước da trắng của nàng.  Nhìn nàng khoan thai tiến đến phía chàng, Huy cảm thấy lòng chàng ấm lại, 
chàng tưởng như vũ trụ là của chàng, tưởng như chàng là người sung sướng nhất trần gian!

Hai người ngồi vào xe, Huy đưa bó hoa tím cho Linh rồì nói : “Anh có cảm tưởng như em là cô 
dâu, anh là chú rể, và chúng mình đang sống những ngày trăng mật trên miền Đồi Thông,  Thác Nước”. 
Linh cười, nói rằng: “Anh giầu tưởng tượng quá. Cô  dâu nào mà lại mặc mầu đen, và chú rể nào lại đi 
tặng hoa tím”.               

Huy cười đánh trống lấp và hỏi Linh :”Em muốn chúng mình đi đâu trước nào? “

Linh ngỏ ý muốn đến Thác Cam Ly và Hồ Than Thở vì những cái tên thơ mộng và não nùng 
thường thu hút nàng hơn cả. Tới Thác Cam Ly, hai người xuống xe lần theo những  bậc đá để xuống 
Thác.  Bên đường một vài khóm hoa tím làm Linh  dừng gót, nàng cúi xuống hai tay nâng nhẹ những 
bông hoa bé nhỏ mỏng manh, miệng nói với Huy :

- Em cũng không rõ vì sao em thích hoa tím, có lẽ vì đó là một loài hoa thật mỏng manh nhưng 
lại có sức thu hút lạ thường.  Dường  như mầu hoa có một mãnh lực làm cho lòng người dịu ấm lại. 
Cũng có thể vì hoa ấy mau tàn.  Kể cũng lạ là còn trẻ như em mà cứ thích những gì tàn tạ. Có lẽ em 
giống một người cậu họ, khi còn sống cậu hay thích hai câu : “Xem hoa đợi lúc hoa tàn tạ. Thưởng 
nguyệt chờ khi bóng nguyệt tà!”

Giọng nói đượm buồn của Linh mãi nửa năm sau Huy mới rõ nguyên do.  Mãi nửa năm sau 
Huy mới hiểu rằng ngay cả trong những phút giây thần tiên,  huy hoàng nhất của tình hai người Linh đã 
biết là mối tình ấy chỉ ví như những hạt sương sớm đọng trên các khóm hoa mà một rung động nhẹ 
cũng đủ làm tan vỡ cả!
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           Nhưng, khi đó chàng còn đang chìm đắm trong tình yêu Linh và tưởng rằng chẳng ai cướp nổi 
Linh của chàng.  Chàng cứ hí hoáy với chiếc máy ảnh để chờ bấm cho Linh những bức hình độc đáo 
nhất.  Như lây cái vui vẻ, và sự tin tưởng của Huy, Linh chạy trên những phiến đá đến bên một gốc 
thông và bảo Huy chụp cho nàng một bức ảnh với dáng đứng hết sức thơ mộng.

Một buổi sáng đẹp trôi qua, một buổi sáng đẹp với bao kỷ niệm êm đềm, kỷ niệm bất diệt...

  

* * *

           Sương chiều phủ đẫm vai áo Huy, chàng đứng lên, nhìn lại thác Cam Ly lần chót  mỉm nụ cười 
chua xót khi nhớ lại những ngày chàng và Linh chia biệt: có lần tình cờ gặp lại nhau tại nhà Thanh, 
Linh hỏi khẽ chàng : “Em nghe nói anh vẫn còn lưu luyến những khung cảnh Đà Lạt lắm.  Sao anh cứ 
mãi là một Musset thất tình để cho em lại bị coi là một George Sand phụ bạc!”  Chàng đã không trả lời 
và chỉ nhìn Linh với một nụ cười buồn .                                        

Huy tiếp tục lần bước qua quãng đường hai bên là rừng thông  tới hồ Than Thở.  Sương chiều 
như nhẹ phủ trên mặt hồ, căn nhà mục nát ở bên hồ trông thật thiểu não và trơ trụi.  Hồi xưa, khi Huy 
và Linh tới đây vào buổi sáng, Linh nhìn cảnh tiêu điều,  cô liêu của Hồ và hỏi :

-Tại sao người ta lại đặt tên hồ này là hồ Than Thở hả anh?

  Đang vui vẻ vì được đi chơi với người yêu trong khung cảnh thơ mộng Huy trả lời không suy 
nghĩ :   

 - Rất có thể là có những người đau khổ thường tìm đến đây để thở than nên hồ này được gọi là 
Hồ Than Thở chứ gì.

        Vậy mà nay chàng đang đứng đây, lẻ loi, đơn độc, hình ảnh Linh đậm nét hơn bao giờ hết trong 
tâm hồn chàng.

* * *

            Ngày tháng trôi qua, tình yêu hai người ngày một thêm đằm thắm. Tình yêu Linh dành cho Huy 
đã như một mãnh lực thúc đẩy chàng đi đến những sáng tác táo bạo hơn.  Lập trường của tờ báo chàng 
cộng tác tuy chống chính phủ, nhưng cũng mới chỉ có những bài tố cáo những tội ác của các viên chức 
địa phương và chưa có bài trực tiếp chỉ trích chính sách độc tài của chính phủ hồi đó.  Nhưng với sự 
khuyến khích gián tiếp của Linh,  chàng đã mạnh dạn viết một bài xã luận bào chữa cho một nhóm nhỏ 
trí thức đã có can đảm yêu cầu chính phủ sửa đổi chính sách thất nhân tâm của họ.  Tất nhiên, sau bài 
báo đó, Huy đã không khỏi bị liên lụy. 

             Mẹ Linh, từ lâu vốn đã không ưa Huy, nay lại thấy  chàng dính líu với một nhóm đối lập chính 
phủ như vậy,  bà quyết định bắt con gái phải tìm cách đoạn tuyệt với Huy.  Rồi chỉ trong vòng ba tháng 
sau đó Linh phải nghe theo lời mẹ lên xe hoa về nhà chồng – một kinh tế gia tốt nghiệp từ Hoa kỳ về. 
Bên hiếu, bên tình, nàng đành để lòng hiếu thảo thắng thế, không phải vì nàng không còn yêu Huy hay 
đã bớt yêu Huy,  mà chỉ vì nàng biết rằng nếu nàng không nghe theo lời mẹ, tính mệnh bà sẽ có thể bị 
nguy hại vì bác sĩ gia đình đã cho nàng hay về chứng đau tim trầm trọng của bà. 

             Một ngày trước khi vu quy, Linh đã gặp Huy ở nhà Thanh và hai người lại cùng nhau đi qua 
những con đường cũ đầy ánh trăng sao nhẹ tỏa. Ngẩng nhìn trời, chợt thấy một vì sao đổi ngôi, Linh 
nói, giọng nàng như điểm tia hy vọng mong manh : 
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- Em vừa thấy một vì sao đổi ngôi, Huy ơi! Chúng mình hãy ước một diều gì đi. Huy, anh hãy 
ước một điều gì đi! 

Huy chua xót thốt lên như một lời trách móc ngoài ý muốn :

- Em thừa biết anh muốn ước gì và em cũng thừa biết điều anh muốn ước sẽ chẳng thành sự 
thực. Vậy em còn giục anh ước làm gì!                  

Linh cười não nuột như muốn khóc, rồi nàng nói:  

- Thật là em mâu thuẫn quá.  Em chẳng muốn nhìn thấy anh khổ. Nhưng nếu thấy anh vui thì 
em lại buồn, lại tưởng như anh sắp quên em, tưởng như anh hết yêu em! Nay em bất hạnh không được 
cùng anh chung sống thì em chỉ còn biết xin anh đừng buồn, đừng khổ nữa! Thôi thì em xin nhận lấy 
nỗi buồn bị anh hết yêu...

Ngừng một lát, rồi đột nhiên nàng nói tiếp:

- Huy ạ, chỉ có một điều em có thể nói chắc chắn là mặc dầu thể xác em sẽ không bao giờ thuộc 
về anh, nhưng em xin anh hãy tin rằng linh hồn em sẽ vĩnh viễn là của anh. Em cũng xin anh hãy đừng 
vì chuyện tan vỡ của chúng mình mà bỏ dở nhiệm vụ của anh. Anh và những người đồng chí hướng 
hãy nghĩ đến mai hậu của đất nước mình. 

            Trong khoảng thời gian mấy tháng đầu Linh lấy chồng, một đôi lần hai người đã tình cờ gặp lại 
nhau ngắn ngủi ở nhà Thanh.  Huy coi những lần gặp gỡ thoáng qua ấy cũng chỉ ví như đôi ba đốm lửa 
chợt lóe sáng lên trong đêm âm u dằng dặc của nhớ thương.

            Tám tháng sau khi Linh lập gia đình và có mang bốn tháng, Huy được một hiệp hội báo chí 
ngoại quốc cấp học bổng đi tu nghiệp ở Hoa kỳ. Vì muốn xa Sàigòn hầu khuây phai bớt nỗi buồn của 
Musset (như lời Linh nói) chàng lên đường xa đất nước. Khi bước lên phi cơ, Huy không ngờ câu cuối 
cùng Linh nói với chàng chính là câu “Sao anh cứ mãi là một Musset thất tình để cho em lại bị coi là 
một George Sand phụ bạc!”  Vì, năm tháng sau đó, khi chàng đang cố vùi đầu mải mê tập sự ngành báo 
chí ở Hoa kỳ để tìm quên lãng thì chàng nhận được thơ Thanh cho hay Linh đã từ trần vì những khó 
khăn khi sanh nở. Từ khi nhận được hung tín đó tâm hồn chàng đã bị khủng hoảng mất một thời gian, 
trước khi chàng lấy lại quân bình để tiếp tục sự nghiệp mà chàng và Linh đã cùng nhau vun trồng trong 
những ngày hai  người yêu nhau.

            Thời gian thụ huấn trôi qua, chàng trở về nước trong lúc cuộc cách mạng đang nhen nhúm. 
Huy đã tích cực tham gia đến nỗi tòa báo của chàng đã bị chính phủ cho người đến đập phá, còn chính 
thân chàng cũng bị bắt bớ, tù đầy. Nhưng,  rồi ngày vinh quang của cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc 
tài cũng đã đến để khỏi phụ lòng những người có nhiệt tâm với tương lai của đất nước như chàng.

* * *

 Đắm hồn trong những kỷ niệm dập dồn, Huy quên hẳn thời gian; nắng chiều làm bóng của 
những hàng  thông cao bên hồ như đổ dài trên mặt hồ nước không một gợn sóng.  Làn sương chiều mầu 
khói lam dần dần tỏa nhẹ bao trùm lên cảnh vật quanh Huy.  Vẳng bên tai tiếng chim chiều gọi nhau về 
tổ.  Huy thẫn thờ lần bước trở lại chỗ đậu xe để trở về Saigòn.  Chàng ngoảnh nhìn cảnh cũ lần chót, 
bỗng một luồng gíó nhẹ thoảng qua khiến chàng rùng mình và trong khoảnh khắc Huy tưởng như 
chàng không còn cô độc, tưởng như hương hồn Linh đang phảng phất đâu đây.  

Huy chợt thốt ra lời: “ Linh ơi! Anh sẽ nhớ đến em trên suốt quãng đường dài!  Anh sẽ nghĩ đến 
em trong suốt cuộc đời này...”.  ■
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Melbourne, một ngày cuối Đông.

Minh Thu



DOãN QUÓC SÏ,
m¶t ngÜ©i ViŒt Çáng yêu

Lê M¶ng Nguyên *

Tôi nhận lời của nhà văn Trần Việt Hải mời viết vài dòng về Giáo Sư Tiến Sĩ Doãn Quốc Sỹ nhằm 
vinh danh một nhà văn nước Việt, một học giả uyên thâm, một nhà biên khảo nhân văn học và nhân 
hậu, của nhóm Sáng Tạo nay chỉ còn Trần Thanh Hiệp, họa sĩ Duy Thanh và tác giả Người Việt Đáng 
Yêu (sau khi Nguyễn Sỹ Tế, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền và họa sĩ Ngọc Dũng đã qua đời). Tập tuyển 
này gồm những bài do các bạn xa gần của DQS đóng góp, đặng tỏ tình văn nghệ và ngưỡng mộ trước 
một ánh sáng Việt Nam, một trình độ trí thức ngang hàng những bậc đàn anh trong lịch sử vẻ vang của 
sinh hoạt văn học nghệ thuật nước nhà. Cũng như qua truyền thống những trường Đại Học Âu Tây, mỗi 
khi một giáo sư lẫy lừng trên mặt quốc tế sắp về hưu, các đồng nghiệp tổ chức ấn loát một tập tuyển 
vinh danh một nhân vật anh tuấn, Pháp ngữ gọi là : MÉLANGES en l’honneur de… (ESSAYS in hon-
our of…)

Kính thưa Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ, tôi được biết GS quá muộn màng : Qua Pháp từ đầu tháng 10 năm 
1950 và lo học hành, thi đậu làm nghề luật sư bắt đầu năm 1959, giảng dạy tại Trường Luật và Kinh Tế 
từ tháng 10-1962 (sau khi đỗ bằng Tiến Sĩ Quốc Gia Khoa Học Chính Trị và được Giải Thưởng do Đại 
Học Paris cung cấp cho những Luận Án xuất sắc), tôi không theo dõi thực trạng văn chương tại nước 
nhà, mà cũng không có dịp giao thiệp với đồng bào di cư trú nhập tại Pháp cho tới vào khoảng năm 
1990… Vì vậy tôi không được biết GS đã trở thành một nhà văn lẫy lừng ở quốc nội và hải ngoại, với 
nhiều sách tuyệt tác như : Gìn Vàng Giữ Ngọc và Dòng Sông Định Mệnh năm 1959, Người Việt Đáng 
Yêu năm 1965 (và trước đó :  Sợ Lửa – 1956, U hoài – 1957,  Gánh Xiếc – 1958,  Hồ Thùy Dương – 
1960, Trái Cây Đau Khổ - 1953). Sau NVĐY, GS đã cống hiến đồng bào những tác phẩm đượm tình 
nhân loại và ý nghĩa như :  Cánh Tay Nối Dài  (1966),  Đốt Biên Giới  (1966),  Sầu Mây (1970),  Vào 
Thiền (1970)… và từ dạo ấy : Khu Rừng Lau (trường thiên tiểu thuyết),  Người Vái Tứ Phương,  Dấu 
Chân Cát Xóa, Mình Lại Soi Mình, vân vân. 

Nguyễn Văn Quảng Ngãi, trong bài báo về « Doãn Quốc Sỹ - Một tâm hồn thanh thản, đôn hậu, cao 
thượng », đã nhận xét một cách xác đáng :  « Đọc sách của ông, cảm được tấm lòng đôn hậu và nhân  
ái của ông, hiểu được tình yêu dân tộc Việt Nam tha thiết của ông, thấy được niềm tin bao la và sâu  
sắc của ông về chân-thiện-mỹ cho nhân thế, biết được cuộc sống của ông : dạy học (Trung và Đại  
Học), viết văn, chủ trương nhà xuất bản Sáng Tạo, xem hình cả gia đình ông… đã cho tôi đi đến kết  
luận : Đó là kiểu mẫu người lý tưởng cho một xã hội Việt Nam lý tưởng !» Nhà văn NVQN tiếp theo, 
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sau khi so sánh DQS với Võ Phiến : «  Doãn Quốc Sỹ và Võ Phiến là hai nhà văn tiêu biểu ở miền  
Nam về văn tài, về lập trường Quốc Gia – Dân Tộc và về tư cách đạo đức ». Tôi hoàn toàn đồng ý với 
NVQN, cũng như với văn sĩ Võ Phiến đã nói về DQS như sau : « … với ông Doãn Quốc Sỹ đến Mỹ 
(1995, Texas), Cộng đồng người Việt hải ngoại giầu thêm bằng một người Việt đáng yêu, và bếp lửa 
cộng đồng ấm hơn ». 

Cũng vì thế mà bài này lúc đầu tôi muốn gọi : Cảm nghĩ LMN về sách  Người Việt Đáng Yêu của Doãn 
quốc Sỹ, nay sửa lại là : Doãn Quốc Sỹ, một nguời Việt đáng yêu… Như vậy, tôi có dịp không những ca 
tụng tác phẩm mà còn cả cuộc đời tác giả là một gương mẫu vẹn toàn cho những nhà trí thức nói riêng 
và cho tất cả đồng bào chúng ta nói chung. Tôi được đọc NVĐY nhờ một người bạn cho mượn, với lời 
dặn bảo : Tôi cho anh mượn với điều kiện anh giữ gìn và hứa trả lại cho tôi, vì sách này quí lắm, không  
mua đâu được. Ngày xưa tôi là học trò của GS Doãn Quốc Sỹ đấy. Rồi anh tiếp tục : Người Việt đáng 
yêu, cũng như người Tàu đáng ghét ! Tôi không dám đi sâu vào cuộc bàn luận này vì nó sẽ đưa chúng 
ta đi xa vấn đề, tôi chỉ biết chắc là những sách nào ký tên DQS toàn được độc giả yêu chuộng : « Kẻ 
nâng niu ngọc, người trau chuốt ngà » (Phan Trần). Và bài viết này là để tán dương một nhà văn tiêu 
biểu tâm hồn Á Đông, tình thương bao la, và tinh thần nước Việt (la vietnamité) mà Paul Mus (Viet-
nam, sociologie d’une guerre -  Việt Nam, xã hội học của một chiến tranh, 1952) đã phân tích sáng 
lạng : « Mỗi khi nói đến Việt Nam, cái câu để giải nghĩa những vấn đề lịch sử, nằm đúng trong cái tinh 
thần kháng cự, liên kết một cách nghịch thường với những năng lực lạ lùng đồng hóa, một ý chí quốc 
dân không sờn trong thử thách của thất bại, những cắt xẻ đất đai và những chinh phục lẫy lừng. Hơn 
một thiên niên kỷ, nước VN bị sáp nhập nước Tàu vô điều kiện, không những đã không suy nhược, trái 
lại đã làm cho nước Việt thêm vững bền… » Như dân Do Thái phải lang thang từ thế kỷ này qua thế kỷ 
khác trước khi đạt Đất Hứa (Terre promise), lịch sử dân tộc nước ta là một cuộc Nam Tiến không 
ngừng cho tới ngày tìm ra Ánh Sáng…Tương tự ba Hiệp sĩ quanh Bàn Tròn (Les trois Chevaliers de la  
Table Ronde) : Perceval, Lancelot và Galaad ngày xưa (lấy trong tiểu thuyết của Robert de Boron và 
Chrétien de Troyes) đã thề nguyện quyết tìm cho được bình thánh Graal)  : «  Đây là giải đất chứa chan 
nắng vàng của một dân tộc miền Nam. Nơi đây, trai gái vui hòa làm việc bên nhau tạo nên một nếp 
sống đặc sắc, thi vị, một đời sống đầy khí trời, đầy ánh sáng, đầy trăng sao và đầy sức mạnh. Cây cỏ 
phồn thịnh như nuôi dưỡng cho trí tưởng tượng của họ thêm phong phú. Họ có những câu phong dao, 
thi tứ sao mà dạt dào, những truyện thần kỳ, tinh tiết sao mà huyền ảo ! » (NVĐY, Trái Tim Lửa - Phần 
phụ lục, tr. 74). 

Diển tả lộ trình của sự xây dựng nhà Nam bởi tổ tiên chúng ta như thế thì quá đẹp, đâu khác gì khúc ca 
đón chào người và vạn vật mà tác giả Người Việt Đáng Yêu đã hiến dâng đồng bào độc giả ?  Dưới khía 
cạnh này, DQS cũng như Lamartine (Le Lac) hay Jean-Jacques Rousseau (Les Rêveries du promeneur 
solitaire) là một nhà văn và sử học cực kỳ lãng mạn ! 

Cùng với gần một triệu đồng bào (trong đó khoảng 700 nghìn Công Giáo) nhà văn DQS di cư về miền 
Nam ấm cúng, sau Hiệp định Genève 1954, và trong không khí tự do tư tưởng - tự do phát biểu của 
chính thể Cộng Hòa, ông đã xuất bản gần hai chục tác phẩm tuyệt vời, cho đến ngày 30 tháng Tư 1975, 
ngày đen tối của dân tộc… Theo nhà văn NVQN : …anh Doãn Quốc Sỹ đã phải vào tù hai lần trước 
sau hơn 12 năm. Khổ đau từ thể xác đến tinh thần của các tù nhân do bạo quyền gây nên chữ nghĩa trần 
gian đâu đủ viết cho hết, tả cho tròn ! Nhưng khổ đau không thay đổi được anh vì anh đã viết từ 1965 
(trong NVĐY, tr. 27) : «  Không có sự trưởng thành đáng kính nào bằng sự trưởng thành trong đau 
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khổ… Khổ đau là sự thiêng liêng ở thế gian này… Dân tộc Việt Nam phải là một sự thiêng liêng đối 
với nhân loại vì thật hiếm có lịch sử dân tộc nào gian nan khổ ải hơn dân tộc Việt ». Ở đây, tác giả 
NVĐY rất gần Alfred de Musset khi nhà thơ Pháp viết : « L’homme est un apprenti, la douleur est son 
maître. Et nul ne se connaît tant qu’on n’a pas souffert » (Con người là một sự tập nghề với thầy của 
chính mình là đau đớn. Không kẻ nào biết rõ được chính mình, nếu chưa bao giờ nếm mùi gian khổ). 

Thay lời phi lộ, DQS tâm tình với độc giả về sách của ông, đượm tình nhân loại man mác : «  … Cuốn 
sách này không đọc bằng mắt, không nghe bằng tai, không chỉ hiểu bằng trí, mà phải đọc, nghe, hiểu 
bằng cả con người. Đó là cuốn sách sống với bao gian lao chua xót, với bao thắng lợi vinh quang của 
cả một dân tộc chiến đấu thường xuyên để tồn tại vĩnh cửu… Kể từ ngày dựng nước đến nay, qua bao 
phen thử lửa chúng tôi - những người Việt - bại như người, để mà thắng như người, bởi vậy nên cũng 
bất diệt như người. » (tr. 30). Triết gia DQS ở đây có thể so sánh với Jacques Maritain của Pháp là một 
triết lý, tiểu luận gia (1882-1973) : cải tôn Thiên Chúa giáo, ông là người chống lại duy vật chủ nghĩa 
và quan niệm của Henri Bergson. Ông – cũng như DQS sau này – là một nhà nhân bản, sùng bái con 
người trước hết. DQS thuộc về trào lưu trí thức Âu Châu văn nghệ Phục Hưng (mouvement intellectuel 
européen de la Renaissance) có đặc tính gắng sức nâng cao phẩm cách và giá trị của con người. Cảm 
nghĩ buổi thuyết trình của tác giả  Người Việt Đáng Yêu về «  Đời sống Văn Nghệ Sĩ Trong Lao Tù 
Cộng Sản », Nguyễn Văn Quãng Ngãi nhắc lại lời nhà văn Võ Đình nói về biết bao khổ nhục mà DQS 
đã chịu đựng, nhưng : «  trái tim ông vẫn không suy suyễn. Bạo lực có thể uy hiếp ông. Nhưng bạo lực 
không cách gì đập nát trái tim ông và đặt vào đó lò lửa căm thù. Ông chỉ căm thù bạo lực, ông không 
thể căm thù con người, dù đó là con người dùng bạo lực để hành hạ ông… » Linh Mục Trần Cao 
Tường qua  Mấy Lời Giới Thiệu nhà văn DQS trong buổi mạn đàm Gìn Vàng Giữ Ngọc và Truyền Thụ 
Nét Trân Quí của người mình cho thế hệ trẻ tại Trường Lê Bảo Tịnh, Avondale, Louisiana),…/… thú 
thật là Cha đã xúc động muốn khóc khi đọc trong Ba Sinh Hương Lửa : « Chiến tranh tàn phá gây ra 
biết bao cảnh đổi đời, nhưng có một cái gì đó mà không gì tàn phá nổi… đó là tiếng hát tự lòng đất, từ 
cõi tâm con người, tiếng hát sầu dằng dặc nhưng là tiếng hát bất tuyệt vỗ về an ủi sự sống càng phì 
nhiêu và bất tuyệt như nó ». Tôi đã nói trên về  tinh thần nước Việt, mà nhà văn DQS là một trong 
những người Việt tiêu biểu, khi ông viết (NVĐY, tr.153-154) : ‘’Rõ ràng lịch sử Việt Nam là lịch sử của 
một dân tộc biết mình tất thắng dù phải đương đầu với kẻ thù xâm lược hùng mạnh đến mấy. Cả thiếu 
nhi, cả phụ nữ đều giành được chỗ đứng vinh quang trong lịch sử chiến đấu chống ngoại xâm’’, trước 
khi trích đoạn sau từ sách của ông Pazzy là một người Ý-Đại-Lợi thành thật cảm mến ‘’ Đôi mắt và nụ 
cười của người Việt ‘’ sau 20 năm ở nước ta (Hồng Vân chuyển dịch sang Việt ngữ từ Pháp văn) : ‘’… 
cái ý chí bất khuất của dân tộc ấy bắt nguồn từ trong lịch sử ngàn xưa, thấm sâu ở trong xương tủy của 
họ, chan hòa ở trong huyết mạch của họ, bàng bạc trong niềm kiêu hảnh vô biên của một giống nòi 
không chịu sống trong tủi nhục, luôn luôn có sự gắng bó mãnh liệt vào mảnh đất của quê hương, vào di 
sản của dân tộc, di sản đau thương mà rất kiêu hùng ! Kẻ thù của dân tộc Việt chỉ bắt đầu thấy được sức 
mạnh ấy khi họ đã thất bại, và thật là quá muộn màng.’’

Trong Phần Mở Đầu : ‘’Làng Việt Nam’’ của sách NVĐY (1965), về Chế độ xã thôn tự trị, nhiều điểm 
và kết luận của tác giả được vang dội trong bài Pháp ngữ tôi viết trên Đối Lực (Số 59 – Th. 09 năm 
2002 :  Le doux parfum de la démocratie du temps passé… Nét thơm xưa : Nền Dân chủ hương thôn 
VN trong quá khứ), mà Ban Biên Soạn của nguyệt san ở Toronto (Canada) đã tóm tắt bằng Việt ngữ, 
tổng quát như sau : Trong bài này tác giả trình bày nhiều phong tục, truyền thống của nền hương thôn  
hầu như tự trị của VN ngày xưa với phương ngôn nổi tiếng : ‘’Phép vua thua lệ làng’’. Tác giả đề cập 
đến nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu về phong tục, tập quán và xã hội VN, từ các học giả Pháp như  
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Pierre Gourou (hệ thống thứ bậc làng xã, hệ thống gia trưởng - người cha kể như ông hoàng trong gia  
đình v.v.) đến các học giả VN như Trần Huy Liệu (từng tham chánh theo CS), Đào Đăng Vỹ - hôn nhân 
trai gái không phải là vấn đề cá nhân giữa một người đàn ông và một người đàn bà yêu nhau, mà là  
một vấn đề gia tộc, nhằm bảo đảm cơ sở của cuộc sống – ‘’chồng cày, vợ cấy con trâu đi bừa ‘’… 
Trong bài biên khảo này, GS Viện sĩ Hàn Lâm Lê Mộng Nguyên cũng đề cập nhiều đến các khía cạnh  
văn hóa, đời sống của xã hội VN, những khái niệm và truyền thống như là ‘’gia phả ‘’, cái đình, thổ  
địa, các lễ tiết như thượng điền, hạ điền, thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên, hàn thực, đoan 
ngọ, trung thu, nguyên đán v.v. Những nhà nghiên cứu liên hệ được đề cập là Đào Duy Anh, Jean Le-
clerc v.v. Để đi vào chi tiết, xin đọc thêm nguyên tác tiếng Pháp của soạn giả.     

Theo GS Doãn Quốc Sỹ : ‘’Làng ở trung châu Bắc Việt thật quan trọng vì có nhiều ý nghĩa… ‘’, ‘’… 
làng cổ nhất thuần túy nhất của người VIỆT chỉ đến Hà-Tĩnh là hết. Từ Hà-Tĩnh trở đi hình thức làng 
không còn như ở miền Bắc nữa, không có cổng chính xây gạch, không có lũy tre…’’ và làng Khánh-An 
thuộc quận Thới-Bình tỉnh An-Xuyên (Cà Mâu cũ) là ‘’một làng điển hình miền Nam’’. Tôi đề nghị - 
để góp ý vào dự thảo ‘’Xây dựng một nền Đại Học Việt thuần túy ‘’ của GS DQS – nên ghi vào chương 
trình ‘’Maîtrise’’ Luật và Chính Trị Học hoặc Văn Chương, rằng mỗi sinh viên phải trình một biện 
minh thư (mémoire) thay thế kỳ thi viết (trước khi được nhận vào vấn đáp), có tính cách địa phương chí 
(monographie) về một làng xã, hay phố phường điển hình VN, và nếu cần, thí sinh phải trú ngụ một 
thời tại chỗ, để có dịp liên lạc với dân chúng địa phương, theo dõi nếp sống hàng ngày, tham dự buổi 
họp của Hội đồng làng xã hay Thành phố, hòa hợp với dân chúng qua những lễ lạc buồn vui được tổ 
chức đặc biệt hay thường năm… 

Tôi không đi sâu vào Phần Ba của sách NVĐY : ‘’Vài ý nghĩ về việc xây dựng Quốc Học’’, vì dự thảo 
mà GS DQS đã dày công suy ngẫm và sáng kiến (trong tình thần nhân loại và bảo vệ nhân quyền và 
dân quyền), chỉ có thể áp dụng trong một chính thể dân chủ tự do (démocratie libérale) nhưng không 
thể nào thực hiện được dưới một chế độ bạo tàn, độc tài đảng trị. Như GS đã trực giác, khi nói trong lời 
cáo thị : Chúng tôi chỉ xin đánh dấu thời gian viết (1957), để rồi tùy nghi những dòng chữ này đến với  
quý vị vào thời gian nào, quý vị làm lấy giúp cho một sự đối chiếu với những gì đã biến chuyển hoặc  
đã thực hiện (tr. 94). Dont acte ! Tôi xin ghi nhớ lời của GS trong ước vọng của ngày mai, với một 
chính quyền thực sự : của dân, bởi dân và vì dân (gouvernement du peuple, par le peuple et pour le 
peuple), chúng ta sẽ bắt tay cùng nhau làm việc để xây dựng cho đất nước một nền Đại Học dũng 
cường và thuần túy Việt Nam.

Song song với Marcel Proust (1871-1922) Đi tìm thời gian đã mất (À la recherche du temps perdu), sử 
gia DQS đi tìm ‘’dân tộc tính trong cổ tích Việt Nam’’. Mặc dầu giữa truyện Pháp và VN có nhiều điểm 
giống nhau trong kết cục là cái thắng của Thiện trước Ác tâm, ‘’nhưng trong cái đại đồng có cái tiểu dị, 
và chính cái tiểu dị đó làm nổi sắc thái của cá tính dân tộc’’ (tr. 57). Chứng minh việc đối chiếu giữa 
một thần thoại Hy-Lạp La-Mã và Việt Nam (Mỵ Châu - Trọng Thủy), tác giả NVĐY (tr.57-58) tóm tắt 
mối tình giữa Ariane và Thésée, như sau : ‘’ Minos là vua đảo Crète có xây một Mê cung (Labyrinthe), 
người thường đi vào đó như đi vào bát quái trận đồ không sao tìm được lối ra. Mê cung được canh giữ 
bởi con vật chuyên ăn thịt người, nửa trên là người nửa dưới là bò rừng, tên là Minotaure. Thésée một 
vị anh hùng Hy-Lạp và là vua thành Athènes, đã từng lạc vào Mê cung của Minos, nhưng may được 
con gái của Minos là nàng Ariane có lòng yêu trao cho sợi chỉ khiến chàng Thésée nhờ vậy mà tìm 
được lối thoát ra khỏi Mê cung sau khi đã chiến đấu cùng con Minotaure và hạ thủ được nó. Thương 
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thay nàng công chúa Ariane sau này bị con người bạc tình Thésée bỏ rơi ở đảo Naxos. Tại đó nàng chết 
vì sầu muộn điên cuồng trên một bãi biển’’… Mỵ Châu cũng như Ariane vì tình yêu, đã bội phản cha 
bằng cách tiết lộ bí mật Thần Nỏ cho Trọng Thủy, và khi Triệu Đà sang đánh Âu Lạc, An Dương 
Vương thua chạy bỏ kinh thành, đem Mỵ Châu ngồi trên mình ngựa, phi qua rừng núi hướng về phía 
Nam đến núi Mộ Dạ gần bờ biển, cầu khẩn Thần Kim Quy hiện lên cho biết là giặc ngồi sau lưng. Tức 
giận ADV chém Mỵ Châu rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Theo dấu lông ngỗng của vợ rắc, Trọng Thủy 
đến núi Mộ Dạ thì biết nàng công chúa đã mất. Đau đớn và hối hận đã phản bội lòng tin cậy của người 
vợ yêu dấu, chàng đem thi hài MC về an táng ở Loa Thành rồi tự bỏ mình nhảy xuống cái giếng mà 
MC thường hay lấy nước tắm rửa. Nhà sử học kết luận : ‘’… cái đẹp của truyện Mỵ Châu Trọng Thủy 
– mà cũng là cái đẹp của dân tộc Việt Nam – là ở mối tình chung thủy của cả đôi bên : Trọng Thủy 
chôn xác vợ rồi tự tử ở giếng Loa Thành. Câu truyện càng diễm lệ ở chỗ những con trai ở biển Nam-
Hải ăn phải những giọt máu của nàng Mỵ Châu mà có ngọc. Ngọc đó mang về rửa ở nước giếng Loa  
thành thì sáng đẹp vô ngần (tr. 58-59)’’. DQS là một nhà trí thức VN đã thâu nhập nền văn hóa Âu Tây 
một cách tríu mến, nhưng sáng suốt, thông minh. Tỉ dụ trong việc phải làm giàu tài liệu tham khảo cho 
Đại Học luật khoa, ông đề nghị ‘’ Đặc biệt với các sinh viên Cao học trong thời gian hiện đại (1957) có 
thể miễn tới trường nhưng bắt buộc mỗi sinh viên phải dịch từ ba đến năm quyển sách đương thời nổi 
tiếng về khoa mình học…’’ Sau khi trình bày thành công tác phẩm dịch cuối cùng theo ấn định trước 
Hội đồng giáo sư, thí sinh được đỗ bằng Cao học, và chính thức cho phép soạn sửa đầu đề luận án Tiến 
Sĩ hợp với môn mình học dưới sự điều khiển của một giáo sư. Về bằng Cao học Công Pháp (D.E.S. de 
Droit Public), GS DQS lấy tỉ dụ nên dịch sách của 3 tác giả nổi tiếng như André de Laubadère, Marcel 
Waline và Georges Vedel. Quả thật minh mẫn và xác đáng ! Cảm ơn GS DQS : tôi rất hãnh diện trong 
những năm giảng dạy ở Trường Luật và Kinh tế Paris (1962-1966) trước khi nhậm chức tại Đại Học 
Besançon, đã được bổ nhiệm làm phụ tá giáo sư hoặc thuộc Ban Giám Khảo chấm thi dưới sự chủ tọa 
của ba Luật gia sáng chói đó (Công pháp phổ thông, Luật hành chánh, Luật lập hiến) ; dù đã vĩnh viễn 
ra đi, những tác phẩm của các Thầy để lại sẽ làm gương mẫu cho thế hệ mai sau, một kho tàng quí báu 
của nhân loại. 

Người Việt đáng yêu Doãn Quốc Sỹ, cũng như nhiều nhà thi văn lãng mạn VN vào những năm 1930, 
ưa xét tìm những « Nét sầu và niềm tin trong thi ca Việt Nam » : chẳng hạn bốn câu thơ sau của một tác 
giả vô danh, một « người miền Nam chưa từng ra khỏi Biên-Hòa… », vào khoảng những năm khói lửa 
1940-1945, muốn nhắn nhủ một nhà thơ sắp ra Bắc (tr. 34) :
Ai về cõi Bắc cho ta gởi
Tất cả lòng thương giống Lạc-Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng-Long 
Niềm tin trong nòi giống, trong tương lai đất nước thanh bình, trong con người như nhà văn DQS đã 
nhấn mạnh qua những ngày đen tối, bởi vì tình thương nhân loại thật bao la, man mác…vĩnh cửu, như 
non với nước trong một nguyện thề :
… Nghìn năm giao ước kết đôi
Non non nước nước không nguôi lời thề   (trích thơ Tản Đà) 
Quan niệm của tác giả NVĐY về dân tộc ta là một cuộc chiến đấu không ngừng, bởi vì ‘’l ịch sử chúng 
ta cho đến nay vẫn chưa gặp thanh nhàn, nhưng con sông càng dài gian khổ càng mang về nhiều phù sa 
bồi bổ cho cánh đồng, cánh đồng phì nhiêu tình thương, bát ngát tình người, man mác tình thiên nhiên 
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cây cỏ, ngợp vẻ thái hòa của hình ảnh con cò bay lả bay la, cánh đồng Việt Nam yêu dấu của chúng ta 
‘’ (tr. 53).

Kính thưa Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ : tôi còn muốn nói nhiều về cuốn sách tuyệt tác của GS và tác giả là 
người Việt đáng yêu của đồng bào hải ngoại và quốc nội, nhưng bài báo phải viết cho xong như thời 
hạn định, mặc dầu lòng mến phục của tôi đối với Giáo Sư không bờ bến, trường giang đại hải. Giấy 
ngắn, tình dài, xin GS cho tôi ngừng bút : « Của tin gọi một chút này làm ghi » (Nguyễn Du – Kim Vân 
Kiều).  ■

Lê Mộng Nguyên
_____________________________________________
* GS-Tiến Sĩ Quốc Gia Khoa Học Chính Trị, Viện Sĩ Viện Hàn Lâm Pháp Quốc Khoa Học Hải Ngoại,  
nguyên luật sư Tòa Thượng Thẩm Paris…





The Firmament Volume 2, No. 4, January 2010 23

THE OLD MAN AND THE TIGER

David Lš Lãng Nhân

Dram Thuot climbed the last step of the bamboo ladder and lifted himself up into the newly built 
tree house.  It was a relatively large tree house with a thatch roof, and there was enough room inside for 
a person to lie down.  Earlier, he had built a small fire at the base of the tree and baked enough sweet 
potatoes for dinner.  He also had his large gourd filled with drinking water; so he would not have to 
come down for water for some time.  His youngest son, Dram San, just left him about an hour ago to go 
back to the village.  Together, father and son had spent two days building this tree house, and there was 
a good reason for their work.  

This unusually large elm tree was the perfect place for a tree house from which to guard against 
thieves.  Last year, Dram Thuot’s watermelon crop was ruined partly by birds and wild animals, but 
mainly by thieves.  What a shame that one must guard his crop four weeks before the harvest!  He 
wished there were another way to do it so he and his son would not have to take turns guarding the 
field in this critical period.  This year, because the rainfall had been less than usual, his melons would 
taste perfect–sweet, crisp, and just right in every way.  They would be highly demanded, and he could 
not afford to lose any of them.  

A good crop was especially important this year because Dram San really needed a bicycle, and 
the crop would provide the purchase money.  Bicycles were quite handy in this highland area.  Riding a 
bicycle was much faster than walking the dirt trails between villages, and the bicycle could be used to 
transport everything from common crops to odd-sized materials like bamboo trunks or firewood.   

Dram Thuot had used a scarecrow last year to keep the birds away from his melons, but it did 
not work well against wild animals and thieves! Only the presence of real people could protect the crop 
effectively.  This tall elm tree was ideal to use as a watch tower because it stood tall right in the center 
of his open melon field.  

A typical Vietnamese highlander, Dram Thuot was short and small; but he was a strong and 
healthy 60-something-year-old mountain man.  His face was rugged and dark tan, because the sun and 
the winds had taken their toll over the years.  His hair was thin, short, and all gray.  His hands and feet 
were callused.  From his wrinkled eyes, darted rays of intelligence and a love of life.  Despite his age 
and a leg injured long ago, he was quite alert, and he still moved with ease.  

Now that he was alone in his tree house, the old man loaded his bamboo pipe with homemade 
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chopped tobacco, lit it, and puffed a little hard on it to get a good start.  When he got a good draw and 
began to enjoy his smoke, he looked up from his pipe.  

Then he saw it.  It emerged slowly from a large bush about 300 yards from where Dram Thuot 
was sitting, and it moved nonchalantly toward the tree.  Dram Thuot heard his heart thumping and felt 
his blood rushing.  His instinct has been telling him all day that something like this could happen, but 
he didn’t expect it to happen so soon.  When it was about 50 yards from the tree, this huge tiger, about 
the size of a year-old calf, with a lustrous brown coat with black stripes, stopped and looked up.  Man 
and beast locked eyes; the tiger opened its lower jaw slightly to bare its teeth and let out a nasty snarl. 
Grrr!!!  The sound sent a chill up in Dram Thuot’s spine.

The sun was almost down behind the blue and violet mountain, and for a fraction of a second, 
its reflecting rays danced on the amber eyes of the tiger and on its white teeth.  Dram Thuot’s hands 
went automatically to his sharp, long-handled machete; he grasped it and felt the sweat in his palms. 
Instantly,  he  regretted  giving  his  bow and  arrows  to  his  son  today.   Dram Thuot  had  thought  he 
wouldn’t need them here, so he had insisted that his son should have them for his protection going back 
to the village.  Now, he wished he hadn’t.  Even though he was quite good at handling the machete, his 
chance of defending himself against this huge tiger with only this weapon appeared very slim, and 
there was very little hope that he would escape this encounter unharmed.  

Dram Thuot recalled vividly what happened to his oldest son Dram Tac, just two years ago 
when he was killed by the tiger.  The only difference was that his son never had a chance at all.  He was 
attacked by surprise and was killed, bitten at the throat, before he could make a single move to defend 
himself.  Now, Dram Thuot was a little luckier; at least he was warned by the tiger’s snarling and thus, 
had some time to prepare for the fight to the death.  But he also realized that he was facing an almost 
impossible survival task.  He would have to be extremely careful in each and every move if he wanted 
to live, let alone avenge his son.

Fifteen seconds went by, but it seemed an eternity to Dram Thuot as both man and beast stayed 
immobile, measuring the opponent.  Then the tiger lowered its body and very slowly moved forward by 
taking two small stalking steps, as if being extremely careful not to crack a dead leaf under its paws.  It 
paused for a few seconds, concentrated.  Then all of a sudden, it sprang forward and raced toward the 
tree at its utmost speed.  

As it was building up its momentum a few yards from the tree, the tiger bounced up in the air 
toward the tree house as if it had been catapulted from an invisible, powerful ancient war machine.  It 
missed  the  house  by approximately three  feet  and  landed  on  the  ground with  a  thumping sound. 
Remarkably agile, it  didn’t lose any time in executing another jump, which also missed the target. 
Then it stopped, looked up, paused, and circled around the tree, stalking again.  Obviously, it  was 
preparing seriously for another attack.

Dram Thuot did not blink his eyes and carefully followed the tiger’s movement.  The tiger now 
changed its tactic.  This time, it jumped onto the tree trunk and used his huge paws to climb up the tree. 
Dram Thuot held his breath and firmed his grip on the machete’s handle.  His knuckles whitened. 
Beneath, the tiger was inching up, mouth half open, teeth bared.  It was just three feet away, and the 
gap was closing.  Dram Thuot could hear and smell its fetid puffing as it approached.  He raised his 
machete above his head, ready to strike.  “I cannot afford to miss my first strike.  On the side of its 
neck,” he said to himself.  “I must give it all I’ve got.  No time to fear.  O God, help me!”

But at less than two feet away from the tree house, the tiger started to slip down the tree trunk, 
despite its powerful legs and sharp claws.  Apparently the tiger was a bit too heavy and gravity was 
working against it.  Even though its deadly claws were deeply embedded in the trunk, the gravity kept 
pulling it down as the tiger lost its momentum.  The sharp claws carved several long, deep grooves into 
the trunk as  the huge feline slid  downward.   Obviously,  it  could not  be expected to  perform tree 
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climbing as well as its slender and lighter cousin the panther.  The beast now looked down, reluctantly 
eased off the grip of its claws, slid farther down, and finally jumped off the tree.  

But it didn’t give up.  Instead, it made two more climbing attempts, both of which failed; then 
the devil finally quit.  Dram Thuot let out a deep sigh of relief as the tiger moved away from the tree 
disdainfully, his long tail moving from side to side apparently in frustration.  It finally disappeared 
behind the bushes.  The universe around Dram Thuot suddenly came back to life.  Birds flew to their 
nests to rest for the night, and a myriad of living insects and wild animals around him were declaring 
their presence as if they were cheering the first round of a great fight for survival.

Dram Thuot’s hands were still shaking when he put down his machete.  He breathed heavily for 
a while; then absently took a sweet potato from the pile and broke it open; but he didn’t feel like eating 
since the knot he felt in his stomach was still there.  Instead, he took a long sip of water from the gourd 
to take the awful dryness out from his mouth.  Then he lit his pipe again and puffed on it.  He heard his 
heart beating almost normally now in his chest and noticed that his breathing was also getting a little 
easier.

It didn’t take long for the sun to go down completely.  Sunset in the high mountains was always 
a spectacular scene to watch, but Dram Thuot paid no attention to it, preoccupied as he was.  There was 
a brief moment of darkness, then a shining full moon came up on the horizon.  The moonlight always 
had a soothing effect on his mind.  He ate two sweet potatoes to regain his energy.  The sweet potato 
and the fresh spring water relieved his stress.  Feeling better, he now busied himself spreading his worn 
blanket to lie upon and rest, making sure that his field of vision was centered on the tiger’s earlier 
route.

About two hours after the moon was high in the dark blue sky and the moonlight was brighter, 
Dram Thuot fell asleep.  After all, he had been working hard all day, and he really felt tired after what 
he just gone through.  But all of a sudden, a thumping sound underneath woke him up, and he opened 
his eyes wide.  In the moonlight, he realized with horror that the tiger was already there right beneath 
the house and looking up.  It showed its disappointment for having failed another jump at the target by 
letting out a series of roars, amplified by the surrounding silence.  

After  a  short  while,  the  tiger  started  to  circle  the  base  of  the  tree  in  a  very  casual,  non-
threatening way.  Finally, it lay down at the base of the tree and stayed there, motionless with one eye 
closed, resting like an innocent, lazy domestic cat.  Only its tail wagged slightly from time to time. 
Dram Thuot knew too well that the deceptive beast was planning its next move.  He was completely 
awake.  But not knowing what to do, he crossed his legs and sat down in the tree house, leaning his 
back against a branch, thinking seriously whether he should tie himself to the branch so that he couldn’t 
fall off accidentally when he became sleepy.  

Dram Thuot was right when he thought he should tie himself to the tree branch.  He did fall 
asleep after sitting immobile for about four hours.  A loud thumping sound woke him.  What he saw 
was intriguing, but when he finished analyzing the tiger’s moves, his guts were wrenching inside him. 
The  tiger  had  moved out  about  50  yards  from the  tree,  and  it  turned  around facing  the  tree.   It 
accelerated its speed to build up momentum, then when it was close to the tree, it jumped up high.  It 
still missed the tree house.  But after six or seven jumps, the gap was definitely closing.  After ten or 
twelve jumps, the tiger was landing only one foot from the tree house.  Dram Thuot knew that it was 
just a matter of time.  With this kind of practice, the tiger would soon reach his target, and that could be 
the end.  Dram Thuot felt chilled.  Sweat moistened his palms and forehead.  His mouth got sandy dry. 
His mind was racing.

Dram San had already said he wouldn’t be back until the day after tomorrow because he would 
be needed at Father Chinh’s church at the other village.  Dram Thuot knew he had to fight this battle 
alone because this devil tiger down there was sending out an unmistakable signal that it was determined 
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to get him, one way or the other.  And sooner than he wished.  Something must be done quickly before 
the tiger could reach the house.  But what?  Dram Thuot thought hard.  Time was running out.  He was 
panicking.  

But all of a sudden, without any warning, the tiger turned around and disappeared.  Probably, it 
was getting tired from the jumping exercise; or perhaps, it was getting bored with the game.  Dram 
Thuot sighed deeply, closed his eyes, and tried to keep calm.  The thought of his older son’s death two 
years ago came back into his mind, and it hurt him.  He thought hard about what he could do to survive 
the razor-sharp claws and teeth of this fearful beast, the King of the jungle.  “Whatever I do, I must do 
it fast,” he said to himself.  “I can climb down and run away now.  But with my bad leg, I can’t run too 
far before it catches up with me.  Besides, my vision is no match for the tiger’s at night.  It can see 
clearly all my moves in the dark, and I can’t even spot him until it is too late.  It would definitely be 
suicide.  I had better wait for daytime.  This tiger will certainly go back to its den to sleep during the 
day, saving its energy to strike at nightfall.  I will have a better chance to escape when daylight comes.” 
Then Dram Thuot spotted his shovel leaning against the tree trunk.  “But what if I use the daytime 
tomorrow to try something else,” he thought.  “Why not?  This devil deserves it.”  

Under the soft moonlight, Dram Thuot rolled his worn blanket and tied it  neatly.   Then he 
dressed his newly formed scarecrow in his old military field jacket.   He sat quietly there in the house 
and waited stoically.  When the first sunray appeared, he climbed furtively down the tree house with his 
machete and went to the nearby bush of bamboo.  He cut three sturdy eight-foot long bamboo trunks 
and hastily carried them to the tree.  There, he split the bamboo, cut it to the right length, and made 
several sharp spikes.  He also made a very light trellis out of the bamboo.  Then with his shovel he 
started digging a five-by-eight-foot hole underneath the tree house. 

Dram Thuot worked feverishly and without interruption, stopping only to catch his breath, or to 
have a gulp of water.  By mid-afternoon, the hole was deep and wide enough.  He carefully scattered 
new dirt around the hole, then went down again to secure the sharp spikes in the ground on the bottom 
of the pit.  Then he covered the hole with the light trellis and camouflaged it with old grass and leaves. 
Next,  he  attached  his  scarecrow to  a  strong  bamboo  trunk  and  urinated  on  the  scarecrow  before 
securing it underneath the tree house.  “The bait needs to smell real to attract.  You won’t have a second 
chance,” he told himself.  The scarecrow now was dangling above the camouflaged, spiked hole.

Dram Thuot climbed into the tree house.  Both hands were blistered and bleeding because of the 
digging; they hurt.  He rested for a while and ate two sweet potatoes.  The tiger trap gave him back his 
confidence, and the potato surely tasted good.  He felt satisfied.  Now he sat down immobile in the tree 
house, hiding himself behind the branches and the thatch, and patiently waited for the daylight to dim. 
His blistered hands rested over his sharp machete lying across his bare thighs.

The sun set quickly behind the mountains, and a mild breeze rustled through the leaves with a 
strange murmur.  Dram Thuot felt a bit chilly because he now wore only old shorts, and he had to put 
out the fire to get ready for the main event.  His hands were at rest on the machete, but his mind was 
racing again.  He prayed to God in silence, but could not help feeling very tense.  

His eyes were wide opened and focused on the direction from which the tiger would come.  As 
it got dark, something told him that the beast was already there behind the bush, watching.  He sensed 
his own blood rushing and his heart beating faster in his chest.  Then just as quick as a blink of eye, the 
tiger sprang from behind the bush and rushed toward the tree.  Dram Thuot’s eyes were riveted on the 
beast, and despite the pain caused by the blisters, his hands held the machete tightly.  The tiger let out a 
thundering roar that must have made all living creatures in the surrounding area tremble as it raced 
toward the scarecrow.  Then in a most graceful move, the tiger jumped high into the air.  Its sharp fangs 
went to the neck of the scarecrow as its strong paws struck its body.  As its claws pierced it through, the 
tiger jerked the scarecrow off the bamboo trunk.  As the scarecrow broke loose, the tiger fell right into 
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the spiked hole!  
For the first time, Dram Thuot let out his battle cry–“Y-e-e-a-t-t!!!!!!”  Gravity worked at its 

best.  Several spikes pierced the tiger’s body.  One of them went through its heart.  But somehow the 
tiger’s momentum also exerted a tremendous leverage on the bamboo trunk attached to the bottom of 
the tree house.  The house was dislodged from the tree branches and fell to the ground, breaking apart 
with a big fracas.  Dram Thuot was caught in the falling house, and when he hit the ground, he clearly 
heard a pop in his collarbone.

Everything happened so fast that Dram Thuot felt like an earthquake had occurred.  Luckily, he 
didn’t fall into the spiked hole, but landed only a few inches from it.  As he rolled away from the hole, 
he heard the tiger’s painful roars and its body’s rolling motions inside the spiked hole.  Apparently, the 
tiger was hopeless in its effort to use its legs to climb out of the hole because its four deadly claws were 
caught and tangled inside the scarecrow.  Furthermore, any of its attempts to roll away caused its body 
to be pierced by more spikes, and it lost more blood. 

The cracking noises inside the hole decreased rapidly, then stopped.  The agonized roaring and 
heavy breathing of the beast also spaced out quickly, weakened, and finally were muffled.  Almost 
fifteen minutes went by as Dram Thuot lay there immobile on the cold ground, his eyes wide open in 
the dark, his ears listening intently, sizing up the situation.  He knew from experience that a wounded 
tiger was exceptionally dangerous, and he should never leave anything to chance.  Since he could not 
see the tiger well enough to judge the situation, he waited for another twenty minutes in stark silence, 
barely breathing.

Dram Thuot finally dragged himself toward the tree trunk, leaned his sore body against it and 
sat there waiting patiently for the sunrise.  He felt extremely tired and temporarily incapable of any 
concentration.  Time stood still for a while.  Then he raised his left hand absently to scratch his head 
and felt an excruciating pain; he then realized that in addition to his collarbone, one of his ribs was 
broken.  He checked his body a little more closely and found that he had several bruises all over, but 
none of them were really serious.  Neither was there an open wound.  

He smiled faintly, thinking about his son’s face when he would see him again. “The village will 
certainly have something to talk about for a long time,” he thought.  Despite the pain and the fatigue, he 
felt good and wished that he could locate his bamboo pipe for a smoke.

Suspended in the vast night sky, a tranquil and bright moon shone in all its splendor and 
beauty.   ■

(Excerpt from the book “The Stars of Yesterday” by David Lý Lãng Nhân)
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Paris: Cây CÀu Mirabeau

Sóng ViŒt ñàm Giang

Mở đầu

Nói đến Paris, Pháp thì chúng ta ai cũng nghĩ đến Tour Eiffel, nhà thờ Đức 
Bà Notre Dame,  viện bảo tàng Louvre, viện bảo tàng Orsay, dòng sông 
Seine, v.v… Nói đến sông Seine thì mọi người đều nhớ đến những cây cầu 
nối liền tả ngạn và hữu ngạn con sông này. Theo thống kê thì sông Seine có 
tất cả 37 cây cầu, không kể những cây cầu ngoài vòng các quận của Paris, 
cũng  như những cầu  dàng riêng  cho hệ  thống  xe  điện,  xe  lửa  (RATP, 
SNCF), v.v…

Cây cầu cũ nhất làm bằng đá bắc ngang sông Seine hoàn thành năm 1607 mang tên Pont Neuf. 
Cây cầu mới nhất dành cho bộ hành là cây cầu Simone de Beauvoir, hoàn thành năm 2006. Hoành 
tráng nhất phải kể là cây cầu Alexandre III hoàn thành năm 1900. Và một trong những cây cầu được 
nhắc đến trong thơ văn, và nhờ đó trở thành rất nổi tiếng thì phải kể đến cây cầu Mirabeau. Bài viết 
ngắn này thu hẹp trong cầu Mirabeau và bài thơ liên hệ.

Cầu Mirabeau

Đây là một cây cầu thép có cấu trúc khung vòm, nằm giữa quận 15 và quận 16, Paris, Ile de 
France do Jean Resal vẽ kiểu. Cầu có ba vòm, dài 173 mét, rộng 20 mét (đường xe đi rộng 12 m, vỉa hè 
hai bên mỗi bên rộng 4 m) được xây cất vào năm 1893 và hoàn thành năm1896. Vì cầu làm bằng thép 
nên vòm giữa đã nâng cao được gần 100m, một điều mà cầu đá không thể thực hiện được. Tổng thống 
Felix Faure khánh thành cầu ngày 11 tháng 4, năm 1897.
Cầu có hai cột trụ lớn đặt sâu xuống lòng sông, ở thành lan can trên cầu nhìn xuống hai bên trụ này thì 
thấy có 4 tượng của Jean Antoine Injalbert như đứng ở mũi thuyền, mang tên  "The City of Paris", 
"Abundance”, "Navigation", và  "Commerce". Tượng mang tên “City of Paris” và “Abundance” quay 
mặt ra sông Seine, hai tượng mang tên "Navigation" và "Commerce" quay mặt vào cầu.

   
Abundance        City of Paris       Commerce                     Navigation
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Bài thơ về cây cầu Mirabeau

Bài thơ Le Pont Mirabeau của Guillaume Apollinaire (1880-1918) làm vào năm 1912, trích từ 
tập thơ Alcools xuất bản năm 1913, đã được rất nhiều người từ học trò, sinh viên, đến những người 
thích thơ văn nhớ đến. Bài thơ gắn liền với cây cầu Mirabeau đã làm cầu Mirabeau nổi tiếng hơn và du 
khách nếu thích thơ Apollinaire thì khi thăm Paris không thể không đến thăm cây cầu nổi tiếng này.

Bài thơ đề tựa “Cây cầu Mirabeau” nhưng nội dung không phải nói về cây cầu này mà là sự so 
sánh sự mất mát của tình yêu với dòng nước. 

Xuất xứ bài thơ 

Tài liệu kể rằng thời gian Apollinaire viết bài thơ Le pont Mirabeau, thì ông ta sống ở Auteuil. Là một 
người đi bộ không biết mệt, ông thường đi qua cấu này để về nhà, luôn luôn chiêm ngưỡng cây cầu. 
Ông giải thích trong  trường ca “Zone” như ông bước về hướng Auteuil, ông muốn đi bộ về nhà… 
Không biết có phải ông bước về nhà người bạn ông tên là Chagall, ở tại Ruche, vùng quận 15 hay 
không?

Với một chút nước sông Seine và tên một cây cầu, Apollinaire đã tạo ra một bài thơ tuyệt diệu 
nói về sự trôi qua của thời gian và bản chất tình yêu không bền vững phản ảnh qua sự tiếp tục chảy 
không ngừng của dòng nước. Bài thơ này được coi như là Apollinaire làm để nhớ lại mối tình trôi qua 
rất nhanh của ông với nữ họa sĩ Marie Laurencin (1885-1956), một cuộc tình kéo dài bốn năm (1909-
1912).

Có một bản ghi lại thanh âm của nhà thơ khi ông đọc bài thơ này, một thời gian trước khi ông 
chết. Giọng nói đã được thu tại Studio-Laboratoire des Archives de la Parole (Voice Archive Studio-
Laboratory). Viên thu âm này đã bắt đầu làm việc thu lại tiếng nói của những nhân vật nổi tiếng từ năm 
1911 tại Sorbonne. Đây có lẽ là tài liệu cũ nhất để tán dương sông Seine.

Hình chụp từ trên đỉnh Tour Eiffel xuống cho thấy từ gần đến xa: cầu Bir-Hakeim, cầu Rouelle, cầu Grenelle (có 
tượng Nữ Thần Tự Do trên đảo Thiên Nga) và cầu Mirabeau (photo by Sóng Việt)
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Le Pont Mirabeau

Guillaume Apollinaire

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours

Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous

Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va

Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé

Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

"Le Pont Mirabeau"
Apollinaire, Alcools (1913)

Một chút bàn luận về bài thơ

Bài thơ gồm 24 câu thơ, 4 tứ cú kèm 4 điệp khúc hai câu, thơ được viết liên tục không có dấu, tưa như 
một giòng nước chảy. Mỗi đoản thơ  viết với cấu trúc 10/4/6/10 tiết âm, điệp khúc mỗi hàng có 7 tiết 
âm. 

Bốn câu đầu cho biết nơi có kỷ niệm của hai nhân vật trong bài thơ: đó là cây cầu Mirabeau.
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Bốn câu đoạn thứ hai: quá khứ hiện lên, với kỷ niệm mối tình còn như đang sống
Bốn câu đoạn thứ ba: sự trôi qua nhanh chóng của mối tình
Bốn câu chót: sự trôi qua nhanh chóng của thời gian. Tác giả so sánh tình yêu đã mất với sông Seine. 
Thời gian trôi, nước chảy, cuộc hành trình không đảo ngược được. 

Hai câu điệp khúc với 7 tiết âm (Đêm cứ đến chuông giờ cứ điểm Ngày cứ trôi mình tôi còn 
đây) được nhắc đi nhắc lại trong bài sau mỗi tứ cú và kết thúc tạo cho toàn bài một âm điệu buồn buồn, 
và như một vòng tròn.

Bài thơ là một bi ca với tình yêu mất, đau khổ dai dẳng, không có giải pháp cho cuộc tình đã 
tan. Nỗi nhớ đã gợi lại kỷ niệm vui. Sự dùng nghĩa đôi cho những câu thơ và kỷ niệm tình tiếp tục qua 
giòng nước tạo một nghĩa mơ hồ xoay quanh tình yêu tan rã, nhưng kỷ niệm và hiện tại vẫn sống. 
Apollinaire đã dùng động từ ở nhiều thể và thì khác nhau như: thể mạng-lịnh-cách (imperative) trong 
đoạn hai để làm nổi hình ảnh đôi nhân tình với thời gian: tình yêu chết, kỷ niệm sống. Tác giả dùng 
tiếp-tục-pháp (subjunctive) trong câu đầu của điệp khúc, và thì hiện tại ở câu thứ 2 của điệp khúc để 
diễn tả những gì đang xảy ra trong suy tưởng và ngay lúc đó. Bài thơ đã dùng sông Seine với dòng 
nước chẩy, đêm, ngày, tháng trôi là cái động của thời gian để so sánh với cái bất động, cái bất biến, vẫn 
hiện hữu là cây cầu kim loại, và chính nhà thơ.  

Kết luận

Tuy rằng bài thơ viết như là tứ cú 10/4/6/10, nhưng vì không có dấu nên có thể coi như là viết theo thể 
10/4+6/10 tiết âm có nhịp vận cuối câu. Câu thứ hai trong mỗi đoạn với 4 tiết âm tiếp nối sau bằng câu 
thứ ba với 6 tiết âm làm thành 10 tiết âm vần với câu đầu và bắt nhịp với câu tiếp: ..la Seine, souvienne,  
la peine; ...face, passe, lasse;…courante, lente, violente;... semaines, reviennent, la Seine.  Vì bài thơ 
diễn tả dùng nhiều thì khác nhau của động từ như quá khứ, hiện tại, mạng-lịnh-pháp, tiếp-tục-pháp nên 
đã làm cho việc tìm hiểu bài thơ và dịch thuật gặp nhiều thử thách và khó khăn. Người viết những hàng 
chữ này tạm dịch như sau (theo cách ngắt câu 10/4/6/10 tiết âm và điệp khúc 7/7 tiết âm):

Cầu Mirabeau

Dưới cầu Mirabeau dòng sông Seine nước chảy 
Như tình chúng mình

Có cần phải tự nhắc rằng
Niềm vui nào có cũng sau buồn phiền đớn đau

Đêm cứ đến chuông giờ cứ điểm
Ngày cứ trôi mình tôi còn đây

 
Hãy nắm tay nhau và giữ mặt đối nhau đây

Trong cùng lúc này
Dưới cầu tay chúng mình là

Làn sóng mệt mỏi của ánh mắt nhìn thiên thu (*)

Đêm cứ đến chuông giờ cứ điểm
Ngày cứ trôi mình tôi còn đây
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Tình qua đi chẳng khác chi giòng nước chảy miết
Tình yêu qua đi

Sao cuộc đời trôi chậm thế
Và Hy-vọng sao mà lại mãnh liệt quá thay

Đêm cứ đến chuông giờ cứ điểm
Ngày cứ trôi mình tôi còn đây

Hàng ngày trôi qua và hàng tuần cũng trôi qua
Chẳng thời quá khứ

Chẳng kỷ niệm tình trở lại 
Dưới cầu Mirabeau dòng sông Seine nước chảy 

Đêm cứ đến chuông giờ cứ điểm
Ngày cứ trôi mình tôi còn đây

(Sóng Việt phỏng dịch)

Sóng Việt Đàm Giang
12 December 2009
 

Cầu Mirabeau (hình truy cập từ  Internet: http://www.pariswater.com/ponts/ponts.htm)

(*): Nếu nhìn tấm hình cầu Mirabeau, thấy gầm cầu có dạng hình vòm, mặt nước có sóng lăn tăn, rồi 
hình dung ra một đôi nhân tình đứng đối diện nhau, cách xa nhau bằng tầm tay hai người đang nắm, họ 
đang nắm tay nhau đưa lên cao trên tầm mắt. Nhà thơ đã ví ánh mắt nhìn của họ như làn sóng dưới gầm 
cầu.

Nghe nhạc:

Bản nhạc Le Pont Mirabeau do Marc Lavoine phổ nhạc và trình bầy ra mắt năm 2001.
Marc Lavoine - Le Pont Mirabeau (Guillaume Apollinaire)

http://www.youtube.com/watch?v=DvOeX9b4Tp4&feature=related
Abdel Clement hát Le Pont Mirabeau, nhạc Marc Levoine:
http://www.youtube.com/watch?v=SbgrB2RORWM&feature=related

Nghe chính Apollinaire đọc bài thơ Le pont Mirabeau:

http://www.youtube.com/user/AbdelClement
http://www.youtube.com/watch?v=DvOeX9b4Tp4&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=oShj49SVUN0&feature=related

Tài liệu cầu Mirabeau truy cập trên Wikipedia:

Pont Mirabeau trong Wikipedia: The free encyclopedia. Truy cập từ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pont_Mirabeau


The Lottery 

by Shirley Jackson

    

The morning of June 27th was clear and sunny, with the fresh warmth of a full-summer day; the 
flowers were blossoming profusely and the grass was richly green. The people of the village began to 
gather in the square, between the post office and the bank, around ten o'clock; in some town there were 
so many people that the lottery took two days and had to be started on June 26th, but in this village, 
where there were only about three hundred people, the whole lottery took less than two hours, so it 
could begin at ten o'clock in the morning and still be through in time to allow the villagers to get home 
for noon dinner.
   The children assembled first,  of  course.  School  was recently over  for  the summer,  and the 
feeling of liberty sat uneasily on most of them; they tended to gather together quietly for a while before 
they broke into boisterous play, and their talk was still of the classroom and the teacher, of books and 
reprimands.  Bobby Martin  had already stuffed his  pockets full  of  stones,  and the other boys soon 
followed his example, selecting the smoothest and roundest stones; Bobby and Harry Jones and Dickie 
Delacroix--the villagers pronounced this name "Dellacroy" --eventually made a great pile of stones in 
one corner of the square and guarded it against the raids of the other boys. The girls stood aside, talking 
among themselves, looking over their shoulders at the boys, and the very small children rolled in the 
dust or clung to the hands of their older brothers or sisters.
   Soon the men began to gather, surveying their own children, speaking of planting and rain, 
tractors and taxes. They stood together, away from the pile of stones in the corner, and their jokes were 
quiet and they smiled rather than laughed.   The women, wearing faded house dresses and sweaters, 
came shortly after their menfolk. They greeted one another and exchanged bits of gossip as they went 
to join their husbands. Soon the women, standing by their husbands, began to call to their children, and 
the children came reluctantly, having to be called four or five times. Bobby Martin ducked under his 
mother's grasping hand and ran, laughing, back to the pile of stones. His father spoke up sharply, and 
Bobby came quickly and took his place between his father and his oldest brother.  
  The  lottery  was  conducted-as  were  the  square  dances,  the  teen-age  club,  the  Halloween 
program--by Mr. Summers, who had time and energy to devote to civic activities. He was a round-
faced, jovial man and he ran the coal business, and people were sorry for him, because he had no 
children and his wire was a scold. When he arrived in the square, carrying the black wooden box, there 
was a murmur of conversation among the villagers, and he waved and called, "Little late today, folks." 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pont_Mirabeau
http://www.youtube.com/watch?v=oShj49SVUN0&feature=related
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The post-master, Mr. Graves, followed him, carrying a three-legged stool, and the stool was put in the 
center of the square and Mr. Summers set the black box down on it. The villagers kept their distance, 
leaving a space between themselves and the stool, and when Mr. Summers said, "Some of you fellows 
want to give me a hand?" there was a hesitation before two men, Mr. Martin and his oldest son, Baxter, 
came forward to hold the box steady on the stool while Mr. Summers stirred up the papers inside it.
  The original paraphernalia for the lottery had been lost long ago, and the black box now resting 
on the stool had been put into use even before Old Man Warner, the oldest man in town, was born. Mr. 
Summers spoke frequently to the villagers about making a new box, but no one liked to upset even as 
much tradition as was represented by the black box. There was a story that the present box had been 
made with some pieces of the box that had preceded it, the one that had been constructed when the first 
people settled down to make a village here. Every year, after the lottery, Mr. Summers began talking 
again about a new box, but every year the subject was allowed to fade off without anything's being 
done. The black box grew shabbier each year; by now it was no longer completely black but splintered 
badly alone one side to show the original wood color, and in some places faded or stained.
  Mr.  Martin  and  his  oldest  son,  Baxter,  held  the  black  box securely on  the  stool  until  Mr. 
Summers had stirred the papers thoroughly with his hand. Because so much of the ritual had been 
forgotten or discarded, Mr. Summers had been successful in having slips of paper substituted for the 
chips of wood that had been used for generations. Chips of wood, Mr. Summers had argued, had been 
all very well when the village was tiny, but now that the population was more than three hundred and 
likely to keep on growing, it was necessary to use something that would fit more easily into the black 
box. The night before the lottery, Mr. Summers and Mr. Graves made up the slips of paper and put them 
in the box, and it was then taken to the safe of Mr. Summers' coal company and locked up until Mr. 
Summers was ready to take it to the square next morning. The rest of the year, the box was put away, 
sometimes one place, sometimes another: it had spent one year in Mr. Graves's barn and another year 
underfoot in the post office, and sometimes it was set on a shelf in the Martin grocery and left there.
  There was a great deal of fussing to be done before Mr. Summers declared the lottery open. 
There were the lists to make up--of heads of families, heads of households in each family, members of 
each household in each family. There was the proper swearing-in of Mr. Summers by the postmaster, as 
the official of the lottery; at one time, some people remembered, there had been a recital of some sort, 
performed by the official of the lottery, a perfunctory, tuneless chant that had been rattled off duly each 
year; some people believed that the official of the lottery used to stand just so when he said or sang it, 
others believed that he was supposed to walk among the people, but years and years ago this part of the 
ritual had been allowed to lapse. There had been, also, a ritual salute, which the official of the lottery 
had had to use in addressing each person who came up to draw from the box, but this also changed with 
time, until now it was felt necessary only for the official to speak to each person approaching Mr. 
Summers was very good at all this;  in his clean white shirt and blue jeans, with one hand resting 
carelessly on the black box, he seemed very proper and important as he talked interminably to Mr. 
Graves and the Martins.
   Just  as  Mr.  Summers  finally  left  off  talking  and  turned  to  the  assembled  villagers,  Mrs. 
Hutchinson came hurriedly along the path to the square, her sweater thrown over her shoulders, and 
slid into place in the back of the crowd. "Clean forgot what day it was," she said to Mrs. Delacroix, 
who stood next to her, and they both laughed softly. "Thought my old man was out back stacking 
wood," Mrs. Hutchinson went on, "and then I looked out the window and the kids was gone, and then I 
remembered it was the twenty-seventh and came a-running." She dried her hands on her apron, and 
Mrs. Delacroix said, "You're in time though. They're still talking away up there."
   Mrs. Hutchinson craned her neck to see through the crowd and found her husband and children 
standing near the front. She tapped Mrs.Delacroix on the arm as a farewell and began to make her way 
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through the crowd. The people separated good-humoredly to let her through; two or three people said, 
in voices just loud enough to be heard across the crowd, "Here comes your Missus, Hutchinson," and 
"Bill, she made it after all." Mrs. Hutchinson reached her husband, and "Mr. Summers, who had been 
waiting,  said  cheerfully,  :Thought  we  were  going  to  have  to  get  on  without  you,  Tessie."  Mrs. 
Hutchinson said grinning, "Wouldn't have me leave m'dishes in the sink, now, would you, Joe?," and 
soft laughter ran through the crowd as the people stirred back into position 
after Mrs. Hutchinson's arrival.
   "Well, now," Mr. Summers said soberly, "guess we better get started, get this over with, so's we 
can go back to work. Anybody ain't here?" 
  "Dunbar," several people said. "Dunbar, Dunbar."
  Mr. Summers consulted his list. "Clyde Dunbar," he said. "That's right. He's broke his leg, hasn't 
he. Who's drawing for him?"

"Me, I guess," a woman said, and Mr. Summers turned to look at her. "Wife   draws for her 
husband," Mr. Summers said. "Don't you have a grown boy to do it for you, Janey?" Although Mr. 
Summers and everyone else in the village knew the answer perfectly well, it was the business of the 
official of the lottery to ask such questions formally. Mr. Summers waited with an expression of polite 
interest while Mrs. Dunbar answered. 
   "Horace's not but sixteen yet," Mrs. Dunbar said regretfully. "Guess I gotta fill in for the old 
man this year."   
   "Right," Mr. Summers said. He made a note on the list he was holding. Then he asked, "Watson 
boy drawing this year?"
    A tall boy in the crowd raised his hand. "Here," he said. "I'm drawing for m'mother and me." He 
blinked his eyes nervously and ducked his head as several voices in the crowd said things like "Good 
fellow, Jack," and "Glad to see your mother's got a man to do it."
    "Well," Mr. Summers said, "guess that's everyone. Old Man Warner make it?"
   "Here," a voice said, and Mr. Summers nodded.

    A sudden hush fell on the crowd as Mr. Summers cleared his throat and looked at the list. "All 
ready?" he called. "Now, I'll read the names--heads of families first--and the men come up and take a 
paper out of the box. Keep the paper folded in your hand without looking at it until everyone has had a 
turn. Everything clear?
    The people had done it so many times that they only half listened to the directions; most of 
them were quiet, wetting their lips, not looking around. Then Mr. Summers raised one hand high and 
said,  "Adams."  A man  disengaged  himself  from  the  crowd  and  came  forward.  "Hi,  Steve,"  Mr. 
Summers said, and Mr. Adams said, "Hi, Joe." They grinned at one another humorlessly and nervously. 
Then Mr. Adams reached into the black box and took out a folded paper. He held it firmly by one 
corner as he turned and went hastily back to his place in the crowd, where he stood a little apart from 
his family, not looking down at his hand.
   "Allen," Mr. Summers said. "Anderson . . . Bentham."
   "Seems like there's no time at  all  between lotteries any more," Mrs. Delacroix said to Mrs. 
Graves in the back row. "Seems like we got through with the last one only last week."
   "Time sure goes fast," Mrs Graves said.
  "Clark . . . . Delacroix."
   "There goes my old man," Mrs. Delacroix said. She held her breath while her husband went 
forward.
   "Dunbar,"  Mr.  Summers  said,  and Mrs.  Dunbar  went  steadily  to  the  box while  one  of  the 
women said, "Go on, Janey," and another said, "There she goes."
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   "We're next," Mrs. Graves said. She watched while Mr. Graves came around from the side of 
the box, greeted Mr. Summers gravely, and selected a slip of paper from the box. By now, all through 
the crowd there were men holding the small folded papers in their large hands, turning them over and 
over nervously. Mrs. Dunbar and her two sons stood together, Mrs. Dunbar holding the slip of paper.
   "Harburt . . . . Hutchinson."
   "Get up there, Bill," Mrs. Hutchinson said, and the people near her laughed.
   "Jones."
 

  "They do say," Mr. Adams said to Old Man Warner, who stood next to him, "that over in the 
north village they're talking of giving up the lottery." 
    Old Man Warner snorted. "Pack of crazy fools," he said. "Listening to the young folks, nothing's 
good enough for them. Next thing you know, they'll be wanting to go back to living in caves, nobody 
work any more, live that way for a while. Used to be a saying about 'Lottery in June, corn be heavy 
soon.' First thing you know, we'd all be eating stewed chickweed and acorns. There's always been a 
lottery," he added petulantly. "Bad enough to see young Joe Summers up there joking with everybody." 
   "Some places have already quit lotteries," Mrs. Adams said.
  "Nothing but trouble in that," Old Man Warner said stoutly. "Pack of young fools."
  "Martin." And Bobby Martin watched his father go forward. "Overdyke . . . . Percy."
  "I wish they'd hurry," Mrs. Dunbar said to her older son. "I wish they'd hurry."
   "They're almost through," her son said.
   "You get ready to run tell Dad," Mrs. Dunbar said.
    Mr. Summers called his own name and then stepped forward precisely and selected a slip from 
the box. Then he called, "Warner."
   "Seventy-seventh year I  been in the lottery," Old Man Warner said as he went  through the 
crowd. "Seventy-seventh time."
   "Watson." The tall boy came awkwardly through the crowd. Someone said, "Don't be nervous, 
Jack," and Mr. Summers said, "Take your time, son."
   "Zanini."

   After that, there was a long pause, a breathless pause until Mr. Summers, holding his slip of 
paper in the air, said, "All right, fellows." For a minute, no one moved, and then all the slips of paper 
were opened. Suddenly, all the women began to speak at once, saying, "Who is it?" "Who's got it?," "Is 
it the Dunbars?" "Is it the Watsons?" Then the voices began to say, "It's Hutchinson. It's Bill," "Bill 
Hutchinson's got it."
   "Go tell your father," Mrs. Dunbar said to her older son.
   People began to look around to see the Hutchinsons. Bill Hutchinson was standing quiet, staring 
down at the paper in his hand. Suddenly, Tessie Hutchinson shouted to Mr. Summers, "You didn't give 
him time enough to take any paper he wanted. I saw you. It wasn't fair!"
   "Be a good sport, Tessie," Mrs. Delacroix called, and Mrs. Graves said, "All of us took the same 
chance."
   "Shut up, Tessie," Bill Hutchinson said.
   "Well,  everyone,"  Mr.  Summers  said,  "that  was  done pretty fast,  and now we've got  to  be 
hurrying a little more to get done in time." He consulted his next list. "Bill," he said, "you draw for the 
Hutchinson family. You got any other households in the Hutchinsons?"
   "There's Don and Eva," Mrs. Hutchinson yelled. "Make them take their chance!"
   "Daughters draw with their husband's families, Tessie," Mr. Summers said gently. "You know 
that as well as anyone else."
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   "It wasn't fair," Tessie said.
   "I guess not, Joe," Bill Hutchinson said regretfully. "My daughter draws with her husband's 
family, that's only fair. And I've got no other family except the kids."
   "Then, as far as drawing for families is concerned, it's you," Mr. Summers said in explanation, 
"and as far as drawing for households is concerned, that's you, too. Right?"
   "Right," Bill Hutchinson said.
   "How many kids, Bill?" Mr. Summers asked formally.
   "Three," Bill Hutchinson said. "There's Bill, Jr., and Nancy, and little Dave. And Tessie and 
me."
   "All right, then," Mr. Summers said. "Harry, you got their tickets back?"
   Mr. Graves nodded and held up the slips of paper. "Put them in the box, then," Mr. Summers 
directed. "Take Bill's and put it in."
   "I think we ought to start over," Mrs. Hutchinson said, as quietly as she could. "I tell you it 
wasn't fair. You didn't give him time enough to choose. Everybody saw that."
   Mr. Graves had selected the five slips and put them in the box, and he dropped all the papers but 
those onto the ground, where the breeze caught them and lifted them off.
   "Listen, everybody," Mrs. Hutchinson was saying to the people around her.
   "Ready, Bill?" Mr. Summers asked, and Bill Hutchinson, with one quick glance around at his 
wife and children, nodded.
   "Remember," Mr. Summers said, "take the slips and keep them folded until each person has 
taken one. Harry, you help little Dave." Mr. Graves took the hand of the little boy, who came willingly 
with him up to the box. "Take a paper out of the box, Davy," Mr. Summers said. Davy put his hand into 
the box and laughed. "Take just  one paper," Mr.  Summers said.  "Harry,  you hold it  for him." Mr. 
Graves took the child's hand and removed the folded paper from the tight fist and held it while little 
Dave stood next to him and looked up at him wonderingly.
   "Nancy next," Mr. Summers said. Nancy was twelve, and her school friends breathed heavily as 
she went forward, switching her skirt, and took a slip daintily from the box. "Bill, Jr.," Mr. Summers 
said, and Billy, his face red and his feet overlarge, nearly knocked the box over as he got a paper out. 
"Tessie," Mr. Summers said. She hesitated for a minute, looking around defiantly, and then set her lips 
and went up to the box. She snatched a paper out and held it behind her.
   "Bill," Mr. Summers said, and Bill Hutchinson reached into the box and felt around, bringing 
his hand out at last with the slip of paper in it. 
    The crowd was quiet. A girl whispered, "I hope it's not Nancy," and the sound of the whisper 
reached the edges of the crowd.
   "It's not the way it used to be," Old Man Warner said clearly. "People ain't the way they used to 
be."
   "All right," Mr. Summers said. "Open the papers. Harry, you open little Dave's."
   Mr. Graves opened the slip of paper and there was a general sigh through the crowd as he held it 
up and everyone could see that it was blank. Nancy and Bill, Jr., opened theirs at the same time, and 
both beamed and laughed, turning around to the crowd and holding their slips of paper above their 
heads.
   "Tessie,"  Mr.  Summers  said.  There  as  a  pause,  and  then  Mr.  Summers  looked  at  Bill 
Hutchinson, and Bill unfolded his paper and showed it. It was blank.
   "It's Tessie," Mr. Summers said, and his voice was hushed. "Show us her paper, Bill."
   Bill Hutchinson went over to his wife and forced the slip of paper out of her hand. It had a black 
spot on it, the black spot Mr. Summers had made the night before with the heavy pencil in the coal-
company office. Bill Hutchinson held it up, and there was a stir in the crowd.
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   "All right, folks," Mr. Summers said. "Let's finish quickly."
   Although  the  villagers  had  forgotten  the  ritual  and  lost  the  original  black  box,  they  still 
remembered to use stones. The pile of stones the boys had made earlier was ready; there were stones on 
the ground with the blowing scraps of paper that had come out of the box. Mrs. Delacroix selected a 
stone so large she had to pick it up with both hands and turned to Mrs. Dunbar. "Come on," she said. 
"Hurry up."
   Mrs. Dunbar had small stones in both hands, and she said, gasping for breath, "I can't run at all. 
You'll have to go ahead and I'll catch up with you."
   

The children had stones already, and someone gave little Davy Hutchinson a few pebbles.
   Tessie Hutchinson was in the center of a cleared space by now, and she held her hands out 
desperately as the villagers moved in on her. "It isn't fair," she said. A stone hit her on the side of the 
head.
   Old Man Warner was saying, "Come on, come on, everyone." Steve Adams was in the front of 
the crowd of villagers, with Mrs. Graves beside him.
   "It isn't fair, it isn't right," Mrs. Hutchinson screamed, and then they were upon her. ■



Cu¶c Rút Thæm
(The Lottery)

Minh Thu chuy‹n ng»

Buổi sáng ngày 27 tháng Sáu trời quang đãng, nắng ráo với hơi nồng oi ả mới của một ngày hạ tràn 
đầy; hoa hoét nở rộ và đám cỏ mang mầu xanh xẫm đậm. Dân làng bắt đầu tụ tập ở công trường nằm 
giữa ty bưu điện và nhà ngân hàng, khoảng mười giờ sáng; ở một số thị trấn có quá nhiều dân thì cuộc 
rút thăm cần đến hai ngày và phải được bắt đầu vào ngày mồng hai tháng Sáu. Nhưng tại làng này, nơi 
chỉ có chưa đầy ba trăm người, trọn cuộc rút thăm chỉ mất chưa đến hai tiếng đồng hồ, vì thế cuộc rút 
thăm có thể được bắt đầu vào mười giờ sáng mà rồi vẫn kết thúc kịp lúc để cho các dân làng có thể về 
nhà họ ăn bữa cơm trưa.
          Tất nhiên, tụi con nít tụ tập trước tiên. Niên học vừa mới chấm dứt vào mùa hè, và đối với phần 
lớn tụi nhỏ, cảm giác của sự tự do có vẻ không mấy tự nhiên. Chúng có khuynh hướng tụ tập yên ắng 
với nhau trong một lát trước khi chúng bộc phá chơi đùa ầm ĩ, và chuyện trò của chúng vẫn chỉ xoay 
quanh lớp học, thầy, cô, sách vở cùng những lời khiển trách. Bobby Martin thì vốn đã ních đẩy sỏi đá 
vào hai túi quần nó, và ngay sau đó những thằng nhỏ khác cũng làm theo nó chọn lấy những viên đá 
mịn màng và tròn trịa nhất; Bơby và Harry Jones cùng Dickie Delacroix, mà dân làng thường đọc trại 
ra là “Dellacroy”, sau cùng đã  góp sỏi đá thành một đống ở một góc công trường và đứng canh gác lô 
đá chống lại sự đột nhập của những thằng nhỏ khác.
         Đám con gái thì đứng kế bên nói chuyện vãn với nhau, ngoái cổ lại phía sau vai chúng trước 
những đám bụi tròn cuốn tới, hay là nắm chặt lấy tay của các anh, hay chị lớn của chúng.
         Không lâu sau đó là tới đám đàn ông tụ tập lại, củ soát lũ con, em của họ, và bàn bạc về chuyện 
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trồng tỉa và mưa gió, chuyện xe máy cầy cùng chuyện thuế má. Họ đứng túm tụm với nhau cách xa 
đống sỏi đá ở góc công trường, và những câu chuyện trào lộng của họ thì nhẹ nhàng và họ tủm tỉm cười 
hơn là cười thành tiếng. Đám phụ nữ, mặc những chiếc áo thường mặc trong nhà cùng những chiếc áo 
cánh len mỏng bạc mầu, không lâu sau đó đã đến sau những ông chồng của họ. Họ chào hỏi nhau và 
trao đổi vài mẩu tin ngồi lê đôi mách trong khi họ bước tới nhập bọn với các ông chồng của họ. Tiếp đó 
các bà đứng cạnh các ông chồng của mình và bắt đầu cất tiếng gọi các con cái, và tụi nhỏ miễn cưỡng 
bước tới sau khi bị gọi bốn năm lần. Bobby Martin cúi đầu vừa chạy vừa cười tránh khỏi tay mẹ nó để 
trở lại đống đá sỏi. Bố nó sẵng giọng lên tiếng, Bobby tức thì chạy nhanh tới đứng giữa bố nó và anh cả 
nó.
          Ông  Summers thì điều khiển cuộc rút thăm - cũng như  những màn nhẩy vũ vuông , câu lạc bộ 
thiếu niên, chương trình Halloween -  vỉ ông ta là người có thì giờ và năng lực để dốc lòng cho những 
sinh hoạt cộng đồng.  Ông ta có khuôn mặt tròn như trăng, một con người vui tính, và làm nghề buôn 
bán than; và dân làng thấy ông  đáng thương vì ông không có con cái và bà vợ ông là một nguời đàn bà 
già mồm.
          Khi ông đến công trường đem theo chiếc hộp gỗ đen thì cũng là lúc dân làng đang thì thầm trò 
chuyện với nhau, và ông giơ tay vẫy chào họ. “Hôm nay hơi trễ một chút, bà con”. Ông Graves, trưởng 
ty bưu điện , bước theo ông Summers, tay cầm theo chiếc ghế đẩu ba chân , và chiếc ghế nảy được đặt 
giữa công trường, rồi ông Summers đặt chiếc hộp gỗ đen lên mặt ghế. Các dân làng thì đứng xa xa để 
có một khoảng trống giữa họ và chiếc ghế, và khi ông Summers nói :”Nào có một vài  bạn nào đó giúp 
tôi một tay không?”  thì có sự do dự, trước khi hai người đàn ông : ông Martin và Baxter, con trai cả 
của ông,  bước tới giữ cho chiếc hộp nằm vững trên mặt ghế trong khi ông Summers trộn những tấm 
giấy bên trong hộp.
          Cái giá trị tài sản nguyên thuỷ của cuộc rút thăm thì đã biến mất từ lâu, và chiếc hộp đen nay 
nằm trên chiếc ghế kia thì đã được xử dụng ngay cả trước khi già Warner, người già nhất thị trấn, ra 
đời. Ông Summers vẫn thường nói với dân làng về chuyện đóng một chiếc hộp mới, nhưng chẳng ai 
muốn gây xáo trộn cho ngay cả cái truyền thống không mấy nhiều mà chiếc hộp đen kia tiêu biểu. 
Tương truyền rằng chiếc hộp hiện dụng đã được chế đóng từ những mảnh gỗ của chiếc hộp trước mà là 
chiếc hộp được đóng khi dân chúng lần đầu tiên tới đây định cư lập nên ngôi làng. Hằng năm cứ sau 
cuộc rút thăm là ông Summers lại nói về một chiếc hộp mới, nhưng hằng năm đề tài này lại được để 
cho quên đi, rồi mọi chuyện lại như cũ. Chiếc hộp đen trở nên mỗi năm một thêm bệ rạc ; đến nay thì 
nó không còn hoàn toàn đen nữa mà đã bị sứt mẻ dọc theo một cạnh hộp làm trơ ra mầu gỗ nguyên 
thuỷ, và một vài chỗ thì mầu nhạt thếch hay bị loang lổ.
          Ông Martin và Baxter, con trai trưởng của ông, giữ chiếc hộp vững vàng trên mặt ghế cho đến 
sau khi ông Summers đã trộn kỹ càng những mảnh giấy trong đó. Vì có nhiều nghi lễ đã bị quên lãng 
hay bị huỷ bỏ, nên ông Summers đã thành công trong việc dùng những mảnh giấy thay vì những mảnh 
gỗ mà từng được hàng thế hệ trước xử dụng. Ông Summers đã biện luận rằng khi làng có ít dân, dùng 
những mảnh gỗ thì rất tốt, nhưng nay dân số trong làng đã lên hơn ba trăm người, và còn có cơ tăng 
hơn nữa, thì cần phải dùng thứ gì khả dĩ xếp được dễ dàng hơn vào chiếc hộp đen. Tối hôm trước ngày 
rút thăm, ông Graves và ông Summers sửa  soạn những mảnh giấy và xếp chúng vào hộp  rồi chiếc hộp 
được đặt vào tủ sắt ở công ty than của ông Summers và được khóa kỹ cho đến khi ông sẵn sàng đem 
chiếc hộp đến công trường sáng hôm sau. Những tháng còn lại trong năm thì chiếc hộp được giữ khi thì 
chỗ này, mai chỗ khác. Chiếc hộp đã nằm trong nhà chứa rơm của ông Graves một năm, năm sau thi 
nằm ở dưới bục để chân tại ty bưu điện, và đôi khi nó được xếp trên một kệ ở tiệm chạp phô của ông 
Martin và được để lại đó.
          Có nhiều việc bộ tịch kiểu cách cần phải thực hiện trước khi ông Summers công bố cuộc rút 
thăm bắt đầu. Nào là cần phải lập ra danh sách các gia chủ, những người đứng đầu trong mỗi gia đình. 
Rồi lễ tuyên thệ đàng hoàng của ông Summers, trong tư cách viên chức cuộc rút thăm,   trước viên 
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trưởng ty bưu điện. Một số người còn nhớ rằng có hồi còn có cả một cuộc tấu nhạc gì đó do viên chức 
rút thăm trình bầy, một bài hát lấy lệ âm giai thiếu hòa hợp, được cất lên cho phải phép hằng năm; một 
số người còn tin rằng viên chức rút thăm thường có cung cách đứng chàng ràng khi ông ta nói hay hát, 
những người khác thì cho rằng ông ta phải bước đi qua lại giữa đám đông. Nhưng từ nhiều năm nay 
đoạn nghi lễ này đã được cho qua luôn. Ngoài ra cũng từng có một lễ nghi dàn chào mà viên chức rút 
thăm phải áp dụng khi nói với từng người một khi người đó lên chỗ ông đứng để rút thăm. Nhưng điều 
này cũng thay đổi theo thời gian. Cho đến nay thì viên chức kia chỉ cần nói với từng người đến với ông 
ta mà thôi. Ông Summers đã thi hành rất tốt những điều này; trong bộ đồ áo sơ mi trắng với quần bò 
xanh, với  một tay đặt hững hờ trên chiếc hộp đen,  trông ông ra vẻ rất đúng điệu và quan trọng khi ông 
nói không ngừng với ông Graves và bố con nhà Martins. 
           Ngay khi ông Summers sau cùng ngưng nói và quay qua đám dân làng thi bà Hutchinson hối hả 
bước tới với chiếc áo cánh len choàng vội trên vai, và len vào đứng ở chỗ phía sau đám đông “Hoàn 
toàn quên mất hôm nay là ngày gì” bà ta nói với bà Delacroix, người đang đứng cạnh bà và cả hai đều 
cười nhè nhẹ. “Cứ tưởng ông nhà tôi đang xếp củi ở vườn sau” bà Hutchinson nói tiếp “và rồi tôi nhìn 
ra ngoài cửa sổ, thấy tụi nhỏ đã đi rồi, thế là tôi chợt nhớ hôm nay là ngày 27 và vội chạy tới đây”. Bà 
ta lau tay vào chiếc tạp dề (tablier mặc làm bếp) và bà Delacroix nói “tuy thế thì bà đã đến đúng gìờ. 
Họ còn đang nói năng ở trên kia”.
          Bà Hutchinson vươn cổ ra nhìn qua đám đông và thấy chồng bà cùng các con đang đứng gần 
phía trước. Bà vỗ nhẹ lên cánh tay bà Delacroix như tỏ ý từ giã rồi bắt đầu len lỏi qua đám đông. Mọi 
người dễ dãi rẽ lối cho bà đi qua. Có hai hay ba người lên tiếng đủ lớn để mọi người trong đám đông 
nghe rõ :”Bà xã anh tới kìa, Hutchinson ơi” và “Bill ơi, vậy là sau cùng bả cũng tới được rồi”. Bà 
Hutchinson đến được bên chồng và ông Summers, vì ông này cũng đang chờ bà tới. Ông ta vui vẻ lên 
tiếng :”Cứ tưởng là chúng tôi sẽ phải rút thăm mà không có mặt bà đấy chứ, Tessie ạ”. Bà Hutchinson 
cười nói :”Hẳn là ông chả muốn thấy tôi để đĩa bát bẩn trong bồn rửa chứ, Joe.” Và tiếng cười nhẹ ran 
ra trong đám đông khi mọi người rục rịch đứng yên vị sau khi bà Hutchinson tới.
          Ông Summers tỉnh táo lên tiếng :”Nào bây giờ thì tôi cho là đã đến lúc chúng ta  khởi sự làm cho 
xong việc này để chúng ta có thể trở lại với công việc của mình. Vậy có còn thiếu ai không đây?”

“Dunbar” nhiều người lên tiếng “Dunbar. Dunbar”
            Ông Summers duyệt lại cái danh sách của ông và nói : 

“Clyde Dunbar” “À đúng rồi, anh ta bị gẫy chân phải không nào? Thế ai sẽ rút thăm thay cho 
anh ta đây?”

“Tôi, tôi cho là thế” Một phụ nữ lên tiếng và ông Summers quay lại nhìn bà ta “À, vợ rút thay 
cho chồng à?” Rồi ông ta nói :”Thế bộ bà không có thằng con lớn làm việc đó sao chứ, Janey?” Mặc dù 
ông Summers và   mọi người khác trong làng đều biết thật rõ câu trả lời, nhưng đó là việc của viên 
chức rút thăm để chính thức đưa ra câu hỏi như thế. Ông Summers lễ độ chờ đợi với vẻ quan tâm khi 
bà Dunbar đáp :’ Thằng Horace chưa đầy mười sáu tuổi. Bà ta  tiếc rẻ nói :”Tôi cho là tôi phải thay thế 
cho ông xã tôi năm nay. 
          “Được”. Ông Summers nói và ông ghi vài chữ trên danh sách ông cầm trong tay. Rồi ông ta 
hỏi :”Nhỏ Watson rút thăm năm nay chứ?”
           Một cậu cao nghều trong đám đông giơ tay lên “Có tôi đây” cậu ta nói “Tôi rút thay cho mẹ tôi 
và cho tôi” Cậu ta bối rối hấp háy mắt và cúi đầu tránh né. Có nhiều tiếng nói trong đám đông :“Cậu tốt 
bụng”  và “Mừng thấy mẹ cậu có được người đàn ông giữ việc rút thăm”

“Tốt”. Ông Summers nói “Vậy là mọi người đều có mặt. Già Warner cũng có đây chứ?”
“Tôi đây”. Một giọng nói vang lên và ông Summers gật đầu.

           Bất thần đám đông im lặng khi ông Summers hắng giọng rồi nhìn vào tờ danh sách :”Mọi người 
sẵn sàng chứ?” Ông nói lớn :Bây giờ tôi đọc tên chủ gia đình trước hết và các ông sẽ lên bốc phiếu ra 
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khỏi hộp. Giữ phiếu đó trong tay không được nhìn cho đến khi ai nấy đều đã lấy phiếu của mình. Rõ cả 
rồi chứ?”
          Dân chúng đã làm chuyện này quá nhiều lần rồi nên họ chả để ý gì đến những lời dặn dò đó. 
Phần lớn giữ im lặng, liếm môi và không đảo mắt nhìn quanh. Rồi ông Summers giơ cao một tay lên và 
gọi : Adams,

Một người đàn ông tách ra khỏi đám đông và tiến tới :”Chào Steve” Ông Summers nói và ông 
Adams đáp :”Chào Joe” Họ cười với nhau với một vẻ bối rối đần độn, rồi ông Adams cho tay vào hộp 
bốc ra một mảnh giấy đã được gấp lại. Ông ta giữ chặt một góc mảnh giấy khi ông ta xoay người và 
bước vội về chỗ của mình trong đám đông, nơi ông ta đứng hơi xa gia đình và không nhìn vào tay 
mình.

“Allen” Ông Summers gọi ”Anderson....Bentham”
“Có vẻ như chẳng có thêm thời gian nào giữa những lần rút thăm” Bà Delacroix nói với bà 

Graves ở hàng sau.
“Dường như mình mới chỉ rút thăm lần trước cách đây một tuần”.
“Ờ, thời gian quả có trôi mau.” Bà Graves nói;
“Clark… Delacroix”
“Kìa ông xã tôi kìa” Bà Delacroix nói. Bà nín thở trong khi chồng bà tiến bước.
“Dunbar” Ông Summers gọi và bà Dunbar bước vững vàng tới chiếc hộp trong khi một bà trong 

số phụ nữ nói :” Đi lên đi Janey” và một bà khác nói :” Bà ta đang đi đó”.
“Kế tới là chúng ta đấy” Bà Graves nói rồi bà theo dõi khi ông Graves bước tới từ phía ở sát 

cạnh chiếc hộp, chào ông Summers rồi cẩn trọng chọn ra một phiếu trong chiếc hộp. Đến lúc này thì 
trong khắp đám đông các đấng đàn ông ai nấy đều cầm một mảnh giấy gấp trong bàn tay to lớn của họ, 
lo lắng xoay hoài mảnh giấy. Bà Dunbar và hai con trai bà đứng cùng với nhau, tay bà Dunbar cầm 
mảnh gíấy.

“Harburt… Hutchinson”
“Lên đó đi, Bill” Bà Hutchinson nói với  ra và những người đứng gần bà phì cười.

“Jones” 
            Ông Adams nói với già Warner đứng cạnh ông :”Nghe nói ở làng phía Bắc họ đang bàn chuyện 
bỏ  rút thăm”.
            Già Warner khò khè phát bìểu :”Cái lũ khùng điên”. “Ở đó mà nghe tụi trẻ  nó nói à, chẳng có 
gì là tốt đủ cho chúng hết. Cứ như vậy thì chuyện kế tới là chúng muốn trở lại thời ăn long ở lỗ , chẳng 
còn ai làm việc gì nữa, cứ sống theo lối đó hoài một thời gian thôi. Người xưa có câu ngạn ngữ “Rút 
thăm tháng Sáu, sẽ sớm có đầy lúa”. Cứ thế mà sống thì chẳng bao lâu là tất cả chúng ta sẽ ăn cỏ dại 
với hạt giẻ rừng hầm thôi. Chuyện rút thăm là đã có từ nào đến  giờ .” Ông cụ bồng bột nói :”Thật là hỗ 
thẹn trông thấy anh chàng Joe Summers trên kia nói chuyện bông lơn vói mọi người”.

“Một vài nơi đã bỏ chuyện rút thăm rồi” bà Adams lên tiếng
“Chuyện đó chẳng hay gì mà chỉ gây rắc rối” già Warner mạnh mẽ đáp.
“Martin”  và Bobby Martin nhìn bố nó bước tới.
“Tao ước gì họ làm nhanh lên” Bà Dunbar nói với đứa con lớn “Tao ước gì họ làm nhanh lên”.
“À, họ sắp xong rồi”. Con bà trả lời.
“Con chuẩn bị đi để còn về nói với bố” Bà Dunbar nói.

           Ông Summers gọi chính tên mình rồi bước tới chọn một phiếu trong hộp. Rồi ông ta gọi  :
“Warner”
“Bẩy mươi bẩy  năm trời tôi dự rút thăm” Già Warner nói, khi cụ len qua đám đông “Bầy mươi 

bẩy lần”.
“Watson”

           Cậu cao nghều vụng về bước tới qua đám đông. Có người lên tiếng “Đừng có lo lắng, Jack” Còn 
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ông Summers thì nói :”Cứ thong thả, con trai”.
“Zanini”

           Sau đó là sự tạm ngưng dài, một sự tạm ngưng nghẹt thở, cho đến khi ông Summers giơ cao lá 
phiếu của ông lên và nói “Nào, bà con”. Một phút trôi qua, chẳng một ai động đậy, và rồi mọi lá phiếu 
được mở ra. Đột nhiên, tất cả các bà cùng bắt đầu hỏi :”Ai thế?” “Ai trúng thế?”  “Có phải nhà Dunbars 
không?” “Có phải nhà Watsons?” Rồi những giọng nói bắt đầu lên tiếng :” Ấy là Hutchinson” “Ấy là 
Bill”  “Bill Hutchinson trúng”.

“Đi về nói cho bố con biết đi” Bà Danbar nói với đứa con lớn.
Mọi người bắt đầu nhìn quanh để tìm Hutchinson. Bill Hutchinson thì đang đứng yên, mắt nhìn 

vào tờ giấy trong tay mình. Đột nhiên Tessie Hutchinson to tiếng với ông Summers :” Ông đã không đề 
cho Bill có đủ thì giờ chọn lá phiếu anh ta muốn. Tôi trông thấy ông mà. Thật là bất công.”

“Nào, hãy tỏ ra là người chịu chơi đi, Tessie” ,bà Delacroix nói. Và bà Graves nói :”Tất cả 
chúng ta đều có cơ hội đồng đều mà”.

“Im đi, Tessie”. Bill Hutchinson lên tiếng.
“Nào, mọi người” ông Summers nói “cuộc rút thăm đã diễn ra khá nhanh, và nay thì chúng ta 

phải vội vàng hơn lên một chút để cho xong việc đúng giờ.” Ông ta duyệt xét danh sách kế tới “Bill, 
anh đã rút thăm giùm cho gia đình Hutchinson, anh còn có gia đình nào trong họ Hutchinson không?” 

‘A, có Don và Eva” bà Hutchinson kêu lên  :”Hãy để cho họ có cơ hội của họ đi”
“Những người con gái rút thăm theo gia đình nhà chồng họ mà, Tessie.” Ông Summers nhẹ 

nhàng nói :”Bà biết điều đó rất rõ như bất cứ ai khác mà”.
“Thật là bất công”, Tessie nói.
“Tôi không nghĩ như thế, Joe ạ.” Bill Hutchinson  tiếc hận nói “Con gái tôi rút thăm với gia 

đình bên chồng nó; đó là điều công bằng thôi. Và tôi không còn gia đình nào khác ngoại trừ những đứa 
nhỏ”.

“Như vậy thì nói theo cách rút thăm cho gia đình thì người rút là anh” ông Summers giải thích 
“và nói theo cách rút cho gia chủ thì người rút cũng là anh, có phải thế không? 

“Đúng thế” Bill Hutchinson đáp.
“Anh có bao nhiêu con, Bill?” Ông Summers hỏi Bill một cách chính thức. 
“Ba”, Bill Hutchinson trà lởi.
“Thằng Bill con, Nancy và bé Dave, với Tassie và tôi.”
“Vậy thì Harry, anh có lấy lại các phiếu của họ chứ?”

           Ông Graves gật đầu và trưng ra mấy lá phiếu.
“Hãy đặt chúng vào hộp phiếu. và đặt cả phiếu của Bill vào nữa.” Ông Summers ra chỉ thị.
“Tôi cho là mình phải làm lại cuộc rút thăm” Bà Hutchinson nói với sự bình tĩnh  ở mức bà có 

thể bầy tỏ. “Tôi nói với ông là thật bất công. Ông đã không cho Bill đủ thì giờ để chọn. Tất cả mọi 
người đều trông thấy. 

Ông Graves đã chọn ra năm phiếu và đặt chúng vào chiếc hộp, và ông thả xuống đất số phiếu 
còn lại cho gió thổi bay đi. 

“Mọi người nghe đây” bà Hutchinson nói với dân chúng quanh bà.
“Sẵn sàng chứ Bill?” Ông Summers hỏi và Bill Hutchinson đưa mắt liếc nhanh tới vợ ông và lũ 

trẻ rồi gật đầu.
“Hãy nhớ” Ông Summers căn dặn, “lấy lá phiếu rồi cứ giữ lá phiếu được gấp lại ấy cho đến khi 

mỗi người đã lấy được một phiếu. Nào Harry hãy giúp bé Dave” Ông Graves cầm tay bé Dave, thằng 
nhỏ sẵn sàng cùng ông bước tới chiếc hộp, “Lấy một mảnh giấy trong hộp ra đi Davy.” Ông Summers 
bảo nó. Davy đưa tay vào hộp miệng cười cười. Ông Summers nói : “Harry giữ phiếu đó giùm thằng 
nhỏ.” Ông Graves cầm lấy tay thằng bé và lấy đi lá phiếu từ nắm tay khép chặt của nó và giữ lấy trong 
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khi Dave đứng cạnh ông  và tò mò ngước lên nhìn ông.
“Tới lượt Nancy” ông Summers nói, Nancy được mười hai tuổi, và các bạn học của nó thở khó 

nhọc khi nó bước tới trước với cái váy của nỏ xoay theo bước chân nó, rồi nó nhón lấy chiếc phiếu 
trong hộp. “Cháu Bill” ông Summers gọi, và Billy, mặt đỏ bừng, với đôi chân to ngoại khổ của nó xém 
chút nữa đụng đổ chiếc hộp khi nó lấy lá phiếu ra.  “Tessie”. Ông Summers gọi. Bà ta do dự chừng một 
phút, khiêu khích nhìn quanh rồi mím môi và bước tới chiếc hộp. Bà ta chụp lấy mảnh giấy trong hộp 
rồi giữ nó sau lưng.  “Bill” ông Summers gọi, và Bill Hutchinson cho tay vào hộp, mò mẫm và sau 
cùng đưa tay cầm lá phiếu ra. 
          Đám đông đứng im lìm. Một em gái thì thầm :”Mình hy vọng không phải là Nancy” và tiếng 
vọng của lời thì thầm đó vang ra tới những dìa phía ngoài của đám đông.

“Thật không giống khi xưa” già Warner nói rõ ràng:”Người ta không còn giống như người hồi 
xưa”.

“Xong rồi” Ông Summers nói : “Mở mảnh giấy ra. Harry hãy giúp bé Davy”
           Ông Graves mở lá phiếu ra trước tiếng thở phào chung quanh đám đông khi ông giơ mảnh giấy 
lên và ai cũng thấy rõ đó là mảnh giấy trắng.Nancy và Bill con cùng mở phiếu của chúng một lượt và 
cả hai đứa đều rạng rỡ cười vui, ngoảnh lại đám đông rồi giơ phiếu của chúng cao phía trên đầu chúng.

“Tessie” ông Summers gọi. Yên lặng diễn ra và rồi ông Summers nhìn Bill Hutchinson, và Bill 
mở lá phiếu của mình rồi giơ nó lên. Đó là phiếu trắng. 

“Thế là Tessie”, ông Summers nhẹ  nhàng nói :”Bill, hãy giơ phiếu của bà ta lên.”
            Bill Hutchinson tiến về phía vợ mình và dùng sức lấy mảnh giấy ra khỏi tay bà ta. Mảnh giấy có 
ghi một chấm đen đậm trong đó. Chấm đen đã được ông Summers chấm tối hôm trước bằng chiếc bút 
chì than đậm ở văn phòng công ty than của ông. Bill Hutchinson giơ cao mảnh giấy và tạo ra xôn xao 
trong đám đông. 

“Xong rồi, bà con”, Ông Summers nói :”Chúng ta hãy kết thúc chóng vánh đi.”
Dù là dân làng đã quên mất nghi thức và bị mất đi chiếc hộp đen nguyên thuỷ nhưng  họ vẫn 

còn nhớ cách xử dụng những viên đá. Đống đá mà lũ con trai đã gom góp lúc trước thì đã sẵn sàng; 
những viên đá nằm trên mặt đất lẫn với những lá phiếu từ chiếc hộp xuất ra và đã bị gió thổi bay. Bà 
Delacroix chọn một viên đá quá to đến nỗi bà đã phải dùng cả hai tay mới nhấc nổi nó lên, rồi bà quay 
sang bà Dunbar và nói :”Nào lẹ tay lên chứ”. Bà Dunbar với hai tay đầy những viên đá nhỏ, đang cố 
gắng thở và nói :”Tôi không sao chạy được. Bà cứ đi trước tôi rồi tôi sẽ cố theo kịp bà.” Lũ trẻ thì đã 
nắm sẵn đá trong tay, và ai đó đã cho chú bé Davy Hutchinson vài viên sỏi.

Khi đó thì Tessie Hutchinson đã đứng ở giữa một khoảng trống, và bà ta tuyệt vọng đưa đôi tay 
ra trong khi dân làng tiến tới phía bà. “Thật là bất công”, bà nói. Một viên đá đập trúng một bên đầu bà. 
Già Warner thì hô hào :”Ném đi, mọi người ném đi”. Steve Adams đứng cạnh ông Graves, ở phía trước 
đám dân làng.

“Thật là bất công. Thật là sai trái”. Bà Hutchinson kêu lên trong lúc dân làng ập đến tấn công 
bà.  ■
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Thu Paris Và Tâm HÒn NghŒ Sï

NS Lê M¶ng Nguyên

Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu
Sương mờ giăng âm u

Em ra đi mùa thu
Mùa thu không còn nữa
Đếm lá úa mùa thu
Đo sầu ngập tim tôi
………………………..
Ngày em đi
Nghe chơi vơi não nề
Qua vườn Luxembourg
Sương rơi che phố mờ
Buồn này ai có mua ?

Từ chia ly, nghe rơi bao lá vàng
Ngập giòng nước sông Seine
Mưa rơi trên phím đàn
Chừng nào cho tôi quên
…………………………………

Le jour où tu es partie
Grande fut ma douleur
En traversant le jardin du Luxembourg
Envahi par un brouillard si épais qu’il recouvrait la ville
Et cette tristesse en moi,comment m’en débarrasser ?  

Depuis notre séparation,
J’entends tomber ô combien de feuilles mortes
Submergeant l’eau de la Seine
Alors que la pluie qui verse des larmes sur mon sillet
Pourrait-elle un jour me faire t’oublier ?

Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu là tác giả nhiều ca khúc lãng mạn hiện đại và nhiều loại hòa tấu với kỹ thuật 
uyên thâm, nhưng Mùa Thu Không Trở Lại là bài ca được đồng bào yêu mến nhất vì rất cảm động, vừa 
thiểu não vừa nhung nhớ và đượm màu thời gian như dửng dưng trước một vết thương đau không hàn 
gắn… « Đối với tôi… – theo tâm tình của người nhạc sĩ – là một mối tình xa xưa thời còn trai trẻ. Gặp  
nàng vào mùa xuân, mùa hạ tình nồng cháy và mùa thu nàng ra đi. Hôm tiễn nàng ra sân bay, tôi trở  
về nhà phải đi ngang qua khu vườn Luxembourg. Khu vườn đó, khi tôi đi ngang, tôi chợt nhận ra mùa  
thu, vì chân mình đá rất nhiều lá vàng, trong tôi tự nhiên vang một giai điệu « Em ra đi mùa thu, mùa 
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thu không trở lại… » Dù là mùa thu ở Paris rất đẹp, nhưng mà từ mùa thu đó, với tôi, mùa thu không 
bao giờ trở lại nữa, chỉ có thế thôi. »

Vườn hoa Luxembourg thơ mộng và lãng mạn khi mùa thu đến, lúc người lữ khách đi ngang – sau khi 
vào Cửa Ngõ Chính, dựng trước Boulevard Saint Michel thuộc Quartier Latin-Quận 5-Paris, nằm cùng 
với Boulevard Saint Germain phía bờ tả ngạn sông Seine, nổi tiếng là nơi trú ngụ của nhiều nhà trí thức 
và nghệ sĩ canh tân : « Ils sont très rive gauche », như người ta thường nói… Người lữ khách đi vào 
công viên, thẳng tới Cửa Ra, mở trước đường Vavin, rẽ bên phải thì chân đạp Đại lộ Montparnasse mà 
theo dọc vệ đường có tượng của văn hào Honoré de Balzac 1799-1850 do nhà hội họa điêu khắc ROD-
IN : Honoré de Balzac là tác giả 95 tiểu thuyết xã hội, trở thành tuyển tập La Comédie humaine xb năm 
1840. Khu này (thuộc Quận 14) rất được hạng văn sĩ hay tài tử ngoại quốc năng tới lui giữa hai thế 
chiến, mà cũng là lãnh vực của nhà nghệ sĩ hội họa và điêu khắc Ý Đại Lợi Modigliani Amedeo năm 
1906 trú ngụ tại Montmartre, rồi dời đổi qua Montparnasse kể từ năm 1909 cho đến năm sau (1920) thì 
mất trong nghèo nàn, cực khổ. 

Hiện giờ, khu Montparnasse vẫn còn di tích những Quán Trà Văn Chương (Cafés littéraires) và những 
xưởng làm việc của họa sĩ và điêu khắc sĩ. Người du khách viếng thăm khu Montparnasse-Quận 14 ban 
đêm sẽ chứng kiến trong một thành phố nhỏ, nhưng tưng bừng rộn rịp trên bờ đường với hiện diện của 
nhiều văn nghệ sĩ-họa sĩ trình bày hàng la liệt những sáng tác mới của mình…

Trở lại Vườn hoa Luxembourg vị trí giữa vùng Saint Germain des Prés và Quartier Latin (thuộc Quận 5 
và 6 của kinh thành hoa lệ), với một diện tích 23 mẫu Pháp nghĩa là 230 000 thước vuông, là một trong 
những vườn hoa lớn nhất, đẹp nhất và thơ mộng nhất ở Paris… đặc biệt vào những ngày đầu thu. 
Người du khách bước chân vào cửa chính Boulevard Saint Michel, rẽ ngay bên phải, có cảm tưởng 
vong hồn nữ hoàng Marie de Médicis còn lảng vảng đâu đây chung quanh lâu đài của Bà cùng tên 
(ngày nay là chỗ sở tại của Thượng Nghị Viện Pháp), nên dừng lại ngồi trong chốc lát trên một ghế có 
tay dựa, đặng thưởng ngoạn Suối Nước De Médicis (Fontaine de Médicis) chảy róc rách, êm dịu như 
một thoáng hương xưa… Chỗ này thật đúng như người ta thường nói là nơi gặp gỡ hẹn hò của tình 
nhân lúc đầu cùng nhau âu yếm trước giờ chia tay… 

Trong suốt công viên, hành khách sẽ gặp nhiều pho tượng đá của những nghệ sĩ, nhạc sĩ, thi hào, văn 
hào và ngay cả những chính khách mà dân tộc biết ơn như Pierre Mendès-France (1907-1982) là Thủ 
tướng chính phủ dưới thời Đệ Tứ Cộng Hòa đã ký Hiệp định Genève năm 1954 (sau Điện Biên Phủ) 
nhằm đem lại hòa bình bằng cách chấm dứt chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh tại Đông Dương. Vì 
thế du khách có cảm tưởng đi dạo chơi trong một Viện Bảo Tàng ở giữa trời.

Ngày tôi từ giã quê hương mùa thu năm ấy, thật buồn không thể tả :

… Anh ra đi trong một chiều ảm đạm
Tháng Mười năm Ngàn Chín Trăm Năm Mươi
Trong sương khói biên thùy, trong quên lãng
Bỏ gia đình và đất nước thương đau… (Em Có Về Làng Xưa, Thơ Nhạc LMN)
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Cách đây đúng 59 năm, máy bay Caravelle chở đưa tôi từ Huế và Sài Gòn-Việt Nam đến Pháp, hạ 
xuống phi trường ORLY-Paris khoảng 10 giờ sáng  ngày mồng 5 tháng 10 năm 1950. Vườn Luxem-
bourg là thắng cảnh đầu tiên tôi viếng thăm, vì ở gần khách sạn thuê tại số 8 Rue des Quatre-Vents 
(Đường Gió Bốn Phương) - cạnh Métro Odéon, cách Đại học Panthéon-Sorbonne (lúc bấy giờ là Đại 
học Luật khoa và Khoa học Kinh Tế) đi bộ khoảng 10 phút. Bước vào công viên nổi tiếng một buổi 
chiều đầu thu, trong tâm hồn người nghệ sĩ vừa nặng tình gia đình và đất nước, vừa đau khổ vì từ nay 
phải sống kiếp lưu vong :

Ai hay chia lìa
Sương gió biên thùy
Hiu hắt người đi sa trường xa… (TMBS, nhạc và lời : LMN)

Tưởng nhớ lại lúc biệt ly :

Chiều vàng năm xưa khi mùa thu hiu hắt thiết tha bao hình bóng
Một người ra đi trong gió sương mờ thoáng
Nước non ngây buồn trông
Lá vàng rơi chứa chan ngoài song… 
…………………………………………..
Chiều vàng năm nay khi mùa thu hiu hắt nhớ nhung bao hình bóng
Tìm người yêu đi trong bóng sương, hồn nước khóc âm thầm chờ mong
Lá vàng rơi chứa chan ngoài song…(CVNX, nhạc và lời : LMN)

Chân đạp trên biết bao nhiêu lá chết, tôi nghe văng vẳng đâu đây trong vườn hoa mùa thu Paris, tiếng 
hát Baryton trầm hậu của Yves Montand, đi sâu vào tâm hồn người nghệ sĩ: 

Oh! Je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle, 
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n’ai pas oublié…
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l’oubli
…………………………………………….
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis
………………………………….
(Les feuilles mortes, paroles de Jacques Prévert, musique de Joseph Kosma) :
Tôi rất mong em nhớ lại, ngày xưa
Với những ngày có nhau trong hạnh phúc
Đời thuở ấy đẹp đẽ hơn bây giờ 
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Và mặt trời còn ấm khi chiều xuống
Lá chết ngập vườn phải lượm bằng cái xuổng
Em biết không, tôi đã không bao giờ quên… 
Lá chết ngập vườn phải lượm bằng cái xuổng
Cũng như biết bao kỷ niệm và tiếc thương
Mà gió Bắc lang thang mọi nẻo đường
Trong đêm lạnh của thời xưa quên lãng
………………………………………………….
Song cuộc đời chia cách những kẻ mến yêu nhau
Thật êm dịu, không một lời than thở
Và trùng dương xóa nhòa trên biển cát 
Dấu chân của những người tình dang dở
……………………………………………. 

Nhắc đến mùa thu Paris, tôi theo tâm hồn nghệ sĩ trở về dĩ vãng xa xưa tại nước nhà khi lúc còn thơ ấu, 
đọc sách bà Tường Phố khóc chồng với Giọt Lệ Thu (1923) :

Trời thu ảm đạm một màu
Gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em
Trăng thu bóng ngả bên thềm
Tình thu ai để duyên em bẽ bàng

hoặc bằng văn xuôi : “Anh ơi, em nghĩ đến : về với anh mùa thu, tiễn đưa anh mùa thu, mất anh lại 
cũng mùa thu, cho nên năm năm cứ đến độ thu sang, thì em lại bồi hồi nhớ trước, tưởng xưa, mà lòng 
thu một tấm cũng ngây ngất sầu…” Cái mùa thu tiễn biệt và vĩnh biệt cũng là nguồn hứng cảm của bao 
nhiêu nhà thơ nữ trong phái đoàn đến từ Hoa Kỳ tham dự Chiều Thu Tao Ngộ hôm nay (ngày 04 th.10-
2009 tại Paroisse Ste-Anne De La Butte Aux Cailles, Paris Quận 13), như Ngọc An với “Những đêm 
dài không ngủ” (De Longues Nuits Blanches) sau khi Yên Bình vĩnh viễn ra đi trong mùa thu 2001 :

Anh ơi! Anh ở nơi đâu ?
Tuyền đài có biết em sầu không anh
Một mình thao thức tàn canh
Chim trời vỗ cánh bình minh đón chào
Bây giờ còn lại thương đau
Thầm ôm kỷ niệm đi vào thiên thu

Cũng như LAMARTINE : “Chỉ thiếu một người yêu duy nhất, Là đời ta như vắng vẻ, quạnh hiu” (Un 
seul être vous manque, et tout est dépeuplé) :

Trước thung lũng, đền đài và nhà lá
Ngoại vật trống không, mê ảo rụng rời
Cả những sông, núi đá, khu rừng thẳm
Từng ẩn núp mộng tưởng với cô liêu
Nay thiếu bóng một người yêu muôn thuở
Tâm hồn ta như hoang vắng, quạnh hiu

Ngọc An mang nặng nỗi buồn thê lương của mình vì còn sống sót trong cõi đới này “không có anh” :
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Anh đã về nơi đâu ?
Để trần gian thương đau
Em âm thầm đổi bóng
Nghe từng tiếng … thu sầu (Thu Sầu, thơ Ngọc An 2002)

“Thu Sầu”cũng là tên bài thơ của Lưu Hồng Phúc viết trong năm 2004. Nhà thơ nữ đã gửi bằng điện 
thư sau khi đọc trước cho tôi qua điện thoại từ California, và tôi đã phổ nhạc và dịch sang Pháp ngữ. 
Nhạc và Thơ cùng bản dịch được đăng trên nguyệt san Nghệ Thuật của nhạc sĩ Lê Dinh, số 121, Th.04-
2004, tr. 72, cùng trên nhiều báo khác và gần đây trong Tập San Tam Ngữ Firmament Tháng Avril-
2009, trang 20-21 do Thomas D.Le, Hội trưởng “Thế Hữu Văn Đàn” (Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ) làm 
Chủ nhiệm, với sáu câu đầu, nhẹ nhàng song buồn thấm thía, không thể tả :

Từ mấy thu rồi xa cách nhau
Lòng ta mang nặng nỗi u sầu
Gom lá mùa thu ôn kỷ niệm
Dệt thơ giữ lại đến ngày sau
Gió cuốn về đâu những lá vàng
Đường chiều vương vấn một màu tang
Tìm đâu dư ảnh ngày xưa ấy
Hay vẫn trong ta những lỡ làng
……………………………………….. 

Trong lúc nhà văn nữ, ký giả Nguyễn Thị Ngọc Dung, chủ nhiệm Tam Cá Nguyệt San “Cỏ Thơm”, tác 
giả những tác phẩm lẫy lừng như Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội (Hồi Ký 1995) và Sài Gòn Nắng 
Nhớ Mưa Thương (Hồi Ký 1996) mà cũng là thi sĩ ấn tượng (poétesse impressionniste) vì với đôi nét 
chấm phá nhưng đượm nồng tâm hồn nghệ sĩ tha phương, nàng đã gặp gỡ “Tình Thu” nơi đất lạ :

Trời thu man mác khung sầu
Mây thu bàng bạc vương màu thời gian
Lá thu vàng đổ xuống ngàn
Cây thu lạnh lẽo miên man u tình
Rừng thu hiu hắt một mình
Hồ thu in nước bóng hình đơn côi
Sông thu đứt khúc chảy xuôi
Gió thu vi vút khôn nguôi âm buồn… (trích Điểm Trang Làm Dáng Cuộc Đời, tr. 67)

Gió thu buồn thật, nhưng với sự có mặt hôm nay của Phong Thu, một cây viết sâu sắc và bén nhọn (Đỗ 
Bình) qua tuần báo Đại Chúng của Hoài Thanh mà nàng làm chủ bút, nhí nhảnh và hồn nhiên, ngay 
Paris thơ mộng cũng đỡ sầu đôi chút; hơn nữa nhà văn, ký giả Chu Kim Oanh, chủ nhiệm báo Rạng 
Đông Magazine cùng với phu quân Đoàn Phú Lạc đến từ Arizona đã đem lại tình bạn nồng ấm cho tất 
cả văn nghệ sĩ ở Pháp. Ngụ tại Bonneuil Sur Marne (ngoại ô Kinh Thành), nhà thơ nữ Vương Thu Thủy 
đã diễn tả một cách nhẹ nhàng, có thể nói là dửng dưng, song với những lời thơ không gọt giũa, nỗi 
lòng mình lúc mùa Thu Trên Sông Seine* sắp tàn :

Đêm qua ngồi đếm sao rơi
Lắng nghe thu rụng bên trời Paris
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Sông Seine nước đến rồi đi
Luxembourg cỏ xanh ghi ngút ngàn
Đêm nay ngồi đón thu sang
Nhớ ngưỡi thu ấy mênh mang thu này
Thu xưa duyên lở trót vay
Thu này lỗi hẹn ai hay mong chờ
Giòng sông lượn khúc lững lờ
Chiều về gió lộng , đôi bờ sông Seine
Paris sương phủ mong manh
Vàng thu lá đổ, phím đàn bâng khuâng 
Đêm qua thu bỗng chuyển mình
Đêm nay thu rụng, dệt tình thơ yêu
Nhắn thu lá đổ muôn chiều
Vô tình thu đã để nhiều nhớ mong.   ■

Lê Mộng Nguyên

Paris, Paroisse Ste-Anne De La Butte Aux Cailles, Chiều Thu Tao Ngộ ngày
04 tháng 10-2009.

* Thu Trên Sông Seine được Lê Mộng Nguyên phổ nhạc, thâu vào CD Bruxelles 2009 – BK2 16 với 
giọng hát của nữ danh ca Mỹ Dung (Việt Nam).
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Far from Home 
By Dr. NguyÍn Hi‰u Liêm

Translated by Thomas D. Le and Lý Lãng Nhân

En souvenir de mes deux années au Lycée Augustin-Thierry de Blois (Loir et Cher, 1950-1951), et  
surtout grâce à Monsieur Gruault, surnommé ‘Poil‘, et Régis Bouis, nos Professeurs de Français et  
d’Histoire-Géographie, qui m’ont appris à aimer la France. 
Je leur dédie ce petit poème, en témoignage de ma profonde gratitude pour l’enseignement et l’amour  
de la littérature qu’ils m’ont prodigués. Mes années de pensionnaire ‘Du Petit Annamite’ en classe de  
Première Moderne et de Mathématiques Elémentaires, au Lycée Augustin-Thierry de Blois.

Et loin de chez moi 
Je garderai toujours 

De ce charmant séjour 
Un souvenir très tendre, 

Je crois toujours entendre, 
Nos jeux mêlés de joie, 
Nos plaisirs d’autrefois, 
Nos propos, nos paroles, 
Et nos histories folles, 

Et nos rires sonores 
Qui résonnent encore 

Dans le fond de mon coeur. 
Oui, j’aime la douceur 
De ces années passées: 
Le bon temps du Lycée. 

Dr. Nguyễn Hiếu Liêm 
St-André-Les-Vergers, France, 9 March 2004
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To remember my two years at the Augustin Thierry Lycée at Blois (Loir et Cher, 1950-1951), and 
above all  my memory of Messrs. Gruault,  nicknamed 'Poil',  professor of French, and Regis Bouis, 
professor of History and Geography, who had taught me to love France. 

To them I dedicate this short poem as a token of my profound gratitude for their teaching and the love 
of literature they imparted during my years as 'the little Vietnamese' boarding student of the classes of 
Première Moderne (11th grade, Modern Track), and of Elementary Mathematics at the Lycée Augustin 
Thierry. 

And so far from Home 

I'll keep forevermore 
Of charming days of yore 
Their tender memories. 
And I'll always hear 
Our games full of joy 
Delights of yesteryear, 
Our talks and words galore 
And zany stories more 
And our laughs' hearty sound 
Whose echoes still resound 
In the depth of my heart. 
Yes, I love the sweetness 
Of those years far away, 
Good old Lycee school days. 

Translated by Thomas D. Le 
9 March 2004 

Dầu Xa Tôi 

Tôi xin giữ mãi trong đời 
Bao nhiêu kỷ niệm đẹp thời thiếu sinh 
Tiếng cuời còn vẳng bên mình 
Bao khi đùa giỡn, bao tình chứa chan. 

Bao nhiêu câu chuyện nồng nàn 
Chuyện vui năm cũ, nửa quàng nửa điên 
Giọng cuời tiếng nói huyên thiên 
Dư âm dội mãi triền miên trong lòng. 

Thưa vâng, tình đó mặn nồng 
Những niên học cũ, bạn chung mái đuờng 
Bao năm xa vắng ngôi truờng 
Ðâu quên cảnh cũ yêu thương suốt đời. 

Bản dịch Việt ngữ do Lý Lãng Nhân 
Madison, Alabama, 11 Mars 2004 

 

The Vietnamese version of the poem Et loin de chez moi has been set to music by Vũ Thái Hoà.

La traduction vietnamienne du poème Et loin de chez moi a été mis en musique par Vũ Thái Hoà. 
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Giä TØ MË Yêu
Dã Thäo

Chiều nay ra đi lòng buồn tê tái
Mắt Mẹ mở nhìn, hàng lệ chảy quanh
Tay Mẹ gầy guộc tím thẳm gân xanh
Mẹ níu tay con, tim già đã chết

Chỉ lần nầy thôi, chôn sâu dấu vết
Chắc chẳng bao giờ còn thấy Mẹ yêu
Khuôn mặt mỏi mòn, thân xác khủynh khuyu
Hơi tàn còn lại, Mẹ đang nắm nuối

Thoi thóp hơi thở mong con lần cuối
Đàn con phương xa sao chậm chưa về ?
Mẹ gọi thều thào, trong hoảng trong mê
Ruột như rửa sạch bợn nhơ trần thế

Con đứng đó nghe đời mình tàn phế
Nhìn người Mẹ yêu quằn quại đớn đau
Ôi cái chết thật đáng sợ thế sao
Con lim dim cầu Ơn trên ban phước

Mẹ xuýt xoa khi cốt xương rêm buốt
Miệng đắng khô những phiếm sự hồng trần
Một đời người chỉ khối đá ngàn cân
Đè trên vai cảnh sống buồn tù ngục

94 năm cổ thụ già nay gỗ mục
Đường có dài cũng đến đích trời ban
Đến rồi Đi những thân phận trôi lăn
Cõi Về đó, cõi đẵng bình đích thực

Saigòn chói chan, tâm hồn con như mực
Nói gì thêm khi đau khổ dâng tràn
Nụ hôn nầy lên mặt Mẹ tan hoang
Giòng lệ đó con cũng đành nuốt ngược

Xin lỗi Mẹ, con phải ra đi trước
Chẳng nở lòng trách Mẹ bỏ lại con
Sẽ một mình buông gia cảnh chen bon
Những tranh chấp, tương tàn thêm đau xót

Ôm lòng đêm trên chuyến tàu cuối chót
Bài thơ nầy giòng tâm sự lê thê
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Phi trường buồn đầy não nuột tái tê
Con sẽ đốt gửi tro than gió cuốn

Lần nào đó trong muôn vàn ước muốn
Vận nổi trôi theo duyên nghiệp gập ghềnh
Mẹ Con mình ngàn dun rủi bấp bênh
Sẽ tìm nhau mầm oan khiên đúng lúc

Tiếng kinh cầu A Di Đà thôi thúc
Mẹ chớ quên câu sinh tử nằm lòng
Hãy nhất tâm bất lọan nguyện uyên thông
Tây Phương cảnh sẽ rộng tay mời đón

Tứ Động Tâm theo ước nguyền đã chọn
Bước chân con mang hy vọng tràn đầy
Cầu cho Mẹ hồn yên nghỉ từ đây
Ơn dưỡng dục mãi nghìn sau khắc cốt.  ■

(Viết trên chuyến bay đêm SAIGON/ĐÀILOAN/PARIS ngày 14/10/2009, sau khi giã tù vĩnh 
viễn người Mẹ thương yêu trong những ngày hấp hối – Nhũng hình ảnh cuối cùng nầy sẽ một 
đời theo tôi) – Dã Thảo 

Gia Gia UÄn Khúc
Dã Thäo

          Giờ nầy Mẹ đã ngủ chưa ?
 Chút tàn hơi thở hãy chừa cho con
    Chuyến bay sớm nhất chen bon
  Con về bên Mẹ cho tròn tình thâm
        Đớn đau chất ngất âm thầm
Bao năm nghiền nát nuốt mầm oan khiên
            Cái Gia đã lắm đảo điên
   Chung quy rồi cũng chữ Tiền mà ra
          Những lời trăn trối của Cha
     Nắm đũa Bảy chiếc ai mà bẻ cong ?
           Luân lưu máu đỏ một giòng
Chia cùng nắm ruột nối vòng yêu thương
        Buồn thay cuộc sống vô thường
  Một con gió lốc chặt đường Đệ Huynh
           Trách ai quá nỗi thông minh
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           Mang tiền đánh giá lòng trinh một người
         Khéo khôn chín bỏ làm mười
    Cuộc đời rồi chỉ nặng mùi chiêm bao

Chết đi vác túi mang sao ?
  Nghiệp lực lôi kéo kiếp nào mới xong
          Tình Cha con vẫn nặng lòng
Nghĩa Mẹ như nước hai giòng Ghét Thương

Từ nay buông bỏ vấn vương
Nhẹ nhàng cỡi trói cốt xương thủơ nào

Đơn côi con vẫn tự hào
         Ơn Cha, Nghĩa Mẹ thuộc làu chẳng quên

       Mất Cha trăm nỗi chênh vênh 
                    Thuyền con lạc hướng mông mênh hận sầu

            Sóng đời vồ vập bể dâu
Hỏi mình, mình đến từ đâu võ vàng ?
      Không ai thân thuộc đa mang

             Ta là nhánh Cỏ bạn vàng gió sương
     Lấy Trời làm mái chung đường
 Chân trần sướt máu đạp vườn đất thô

                      Từ nay con chít khăn sô
Vành khăn trắng toát mộ đời trầm luân
         Gửi Mẹ lời cuối gian truân
      Hơi tàn Mẹ níu đơn thuần ra đi  
        Câu kinh tiếng kệ thường khi
Lòng thành con nguyện Đại Bi sớm ngày
            Thơ nầy gửi áng mây bay
  Oan tình giao trả đong đầy tình thương

       Kiếp sau thông đứng giữa đường
Vi vu trước gió thơm vườn thế nhân
     Mong Mẹ quên những Si, Sân
  Biển đời đã tẻ muôn phần đớn đau.  ■

(Mỗi con người trong cuộc sống phức tạp nầy ít nhiều đều có những nghich duyên trong cái gia gia của 
mình để suy nghĩ và vứt bỏ cho nhẹ gánh ra đi) - Viết trên chuyến bay cấp tốc PARIS/TAIPEI/SAIGON 
khi nghe tin Mẹ hấp hối – 17/11/2009 
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Mênh Mông TiŠn Ki‰p
Dã Thäo

Ta thấy nhau trong mênh mông tiền kiếp
Gặp tận cùng những ý tưởng mông lung
Chia với nhau nỗi khắc khoải vui chung
Hạnh phúc đó nhẹ nhàng nhưng vương vấn

Những vần thơ thơm tho mùi hương phấn
Lấy màn đêm anh trau chuốt từng câu
Tôi nhìn ngày qua khung ngõ lắng sâu
Dệt nắng ấm lên linh hồn băng giá

Bao lâu rồi tình cảm tôi đông đá
Đã đóng băng như thác cứng muôn đời
Cũng chẳng gì nghe cuộc sống chơi vơi
Lăn dưới chân qua bốn muà lặng gió

Duyên thiên lý chừng như không, như có
Còn tuổi nào giao hợp cánh chim di ?
Bưóc lãng nhân dẫu chất ngất thương bi
Đau lòng cỏ chợt muộn màng nuối tiếc

Tiếng thở dài phả sầu lên mấy kiếp
Lời thơ anh tôi nhịp gánh âm vang
Vẫn là thơ trong khoảng trống thênh thang
Vẫn hiểu nhau qua nghìn trùng duyên khởi

Cũng thế, cũng là, cũng đành, cũng bởi
Nghiệp văn chương đã chối bỏ bao lần
Kẻ yêu thầm, người ganh ghét oán ân
Mang chuyện ta ra đọ lòng quân tử

Bụi hồng trần nhiều mặn đắng thách thử
Tạm đủ rồi chờ sóng lặng biển yên
Để nghìn sau sỏi đá mãi luân phiên
Còn bên nhau hoà niềm vui trần thế

Viết cho anh tim trĩu buồn tang chế
Đêm đã dày ngọn đèn nhỏ chênh vênh
Giòng chữ nầy theo nước mắt chảy quanh
Lo Mẹ yêu còn chờ con về gặp ?

Chuyến bay đêm ôi não nùng từng chặp
Những thân người đang co rúm ngủ yên
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Tôi ngồi đây mắt sơ cứng đảo điên
Như ngây dại trong mây ngàn lướt cánh

Bóng trăng sao chờ màn đêm chia nhánh
Đêm là anh, thơ lịm chết thu tàn
Nắng chớm hồng , thơ tôi mãi ái van
Trong cách biệt hồng nhan hoài tri kỷ.  ■

(Có kẻ lấy ngày để dệt thơ và có người chờ đêm về dệt mộng, không gian và thời gian tuy cách trở, 
nhưng hồn thơ vẫn hài hoà và chữ TRI luôn luôn gắn bó)

Viết trên chuyến bay đêm khi bay về thăm Mẹ trong những lo âu, giữa những giấc ngủ chập chờn của 
hành khách -  17/10/2009

          M¶t Cánh Tim RÖi Cho MË
Dã Thäo

Ôi trớ trêu định mệnh nào đeo đuổi
            Ngay giờ bay tin Mẹ mất thình lình

Con bàng hoàng giữa thế giới ỏi inh
Đi hay Ở cuộc hành trình lạc hướng

Giòng nước mắt theo đau thương nghịch chướng
Mới hôm qua vừa từ giã Mẹ về
Buồn nhìn con hàng lệ chảy tái tê
Vuốt mắt Mẹ nhưng nghìn trùng cách biệt

Con đã biết sức Mẹ đã quệ kiệt
Giữ tay con Mẹ vẫn cố thều thào
Con đẹp lắm như Mẹ vẫn ước ao
Con đùa vui dặn Mẹ ăn cố khỏe

Mai mốt về thấy Mẹ vui tươi trẻ
Đến Đạo Tràng con cầu nguyện thật lâu
Xin cho Mẹ tiếp cuộc sống dài lâu
Trở về Ta tìm chân tâm đích thực

Con xa xót nghe nỗi mình bất lực
Tiếng rên la Mẹ đau đớn từng cơn
Khi thịt xương đang rời rã chập chờn
Thân tứ đại trả về cho bụi cát
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Chẳng đau nào hơn nỗi đau mất mát
Khổ mất Cha, sầu mất Mẹ quặn lòng
Ỏn sanh thành, nghiã dưỡng dục mênh mông
Nặng hai vai, bao kiếp đời vay trả

Hạnh phúc thay đã mấy ngày êm ả
Nằm bên Mẹ cùng chia sớt nhục nhằn
Đã hết lòng, đã vét cạn thâm ân
Ngần giây ấy thành vạn năng ân sủng

Giòng lệ nầy theo bước chân mềm nhũn
Hãy cùng con cùng về chốn Đạo Tràng
Dưới chân THẦY quỳ nương bóng từ quang
Vứt nghiệp dư tìm Niết Bàn vĩnh cữu

Mẹ cùng con đã bao lần sanh tử
Nợ nghiệp duyên quàng vào cổ muôn lần
Trả lại đời mãnh kiếp sống phù vân
Nhẹ bước đi đừng quay lưng trở lại

Giã từ nhau giữa không gian nội tại
Linh cữu buồn con không đứng nhìn theo
Xa xôi lắm trên mây trắng cheo leo
Nỗi yêu thương Mẹ trong con gần lắm

Nắng tắt dần trên không trung chìm đắm
Đường con đi, cõi Mẹ đến nghìn trùng
Chẳng bao giờ còn một lối đi chung
Cỏ HƯƠNG NHU vẫn hồn hoa DÃ THẢO .  ■

 (Viết cho Mẹ tôi trên con đưòng PARIS/BOMBAY, chuyến đi về Đất Phật, tâm hồn chất ngất thương 
đau khi nghe tin Mẹ từ trần ngày  23/10/2009).  
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Hoài ThÜÖng

David Lš Lãng Nhân 

  
 Em ơi, mình hẹn chung đời

Gặp nhau lời đã cạn lời nầy thôi
Nghìn năm tri kỷ lứa đôi

Hãy neo cho vững hãy bồi cho vun

Dù mai biển cạn non cùng
Lời thề năm cũ thủy chung chẳng mòn

Kiếp nầy hạnh ngộ chung đường
Kiếp sau mãi nhớ hoài thương đợi chờ.  ■

  
 

Madison, AL, December, 2009



Tình Nào Trân Quí

David Lš Lãng Nhân

 Em hỏi anh: Tình nào trân quí nhất?
Tình lứa đôi, tình bạn, nghĩa gia đình?

 Còn một tình dai dẳng lẫn vô hình
Tình Đất nước, hồn quê hương tha thiết

Tấc đất, ngọn rau, núi sông, khí huyết
Nơi cắt rún, xương tàn mộ tổ tiên

Nơi chiến tranh còn lưu dấu muộn phiền
Vọng phu thạch ngàn năm còn chờ đợi!

Hồn Thục Đế đêm dài đưa Thu tới
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Tuyết trắng phau Đất Mới hẹn tương lai
Nếu vắng em, ai sưởi ấm tim này?

Đêm buốt giá, Đông về không tri kỷ!

Tình mình quí ấy vì ta chung thủy
Tựa vai nhau, chia gối mộng bạc đầu

Tình đệ huynh, bạn hữu, dẫu thâm sâu
Khó so sánh với tình yêu đôi lứa

 
Cốt nhục, quê hương, mình đâu chọn lựa

Tình lứa đôi, tự gắn bó chung đời
Hạnh phúc, khổ đau, ngày tháng chẳng rời

Tình chung thủy ấy dễ hồ quên lãng?

 Suy cho kỷ, hồn ta như nắng hạn
Tình con người như mưa mát trưa hè
Tình gia đình, bạn hữu lẫn tình quê

Vắng một thứ, hồn héo khô, tàn tạ... ■

Madison, AL, December, 2009

Lš Quân Bình TÜÖng ñÓi

David Lš Lãng Nhân

  
 Nếu không có mùa Đông buồn rét mướt

Em biết gì Xuân mới ấm đầy hoa
Nếu không có Đêm đen tối mù lòa
Em biết gì Ngày chan hòa ánh nắng

Chưa thấy Xấu thì biết đâu Xinh xắn
Trọng Hiền lương bởi đã hiểu Ác hung
Có rồi Không, tiếp nối mãi khôn cùng

 Sướng với Khổ như Âm Dương Tương đối

Thành công nhờ Thất bại soi đường lối
Biết No đầy do kinh nghiệm Đói trơ

Quá Tự tin là đến lúc Nghi ngờ
Muốn Đổi Mới phải chờ mòn Cái Cũ

Thành bại, Tử sinh, sóng xô, nước lũ
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Lực Thời gian biến đổi sắc Không gian
Biết Tương Tùy Thời Thế lúc trái ngang

Quân Bình Lý Hòa Hài trong Nhất Thuyết
  

Vui trăng tròn, lắng buồn khi trăng khuyết
Khóc chiến tranh, hớn hở đón thanh bình

Ôm trẻ thơ mừng Tạo Vật sơ sinh
Lùa tóc bạc cảm ơn Đời thiện ý

Người cư sĩ hằng trầm ngâm suy lý
Tự Giác tâm cầu Tri túc bản thân

Nhật nhật tân, Thế giới nhích lại gần
Quân Bình ấy không cầu mà lại được.  ■

 
Madison, AL, October, 2009

Tâm Thành Chân Ý

David Lš Lãng Nhân

  
Hãy nói ít, và nói lời Thành thật

Lời Dịu dàng, Thong thả mới bền lâu
Cuồng phong dù mãnh liệt, sẽ qua mau

Cơn  bảo táp mưa sa nào còn mãi?

 Nhưng Vũ trụ Thiên nhiên luôn tồn tại
Vì Đất Trời vốn Thanh đạm, Quân bình
Ôi! Con người kiêu hãnh bởi hư vinh

 Sao tránh khỏi công trình mau sụp đổ!

Người tu sĩ giữ lòng thành giác ngộ
Vững niềm Tin theo hướng chính Đạo tâm
Đêm mông lung ngước mắt dõi trăng rằm

Để ánh sáng đỉnh cao soi đường lối

Kẽ kiêu ngạo như lữ hành đêm tối
Quá tự tin, mình hướng dẫn lấy mình
Quanh quẩn đi, nào cần biết lộ trình 

Tròn kiếp dễ lạc đường trong chấp Ngã
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Nợ sinh tồn áo cơm còn vay trả
 Kiếp phù sinh mấy chốc kịp đua chen
Người dễ quên mình nhỏ bé thấp hèn
Trước Vũ trụ mênh mông đầy trắc ẩn

Đạo tâm vốn do lòng ta Thành khẩn
Cuồng phong qua, sóng nước sẽ lặng trầm
Hào quang kia phãn chiếu ánh trăng rằm
Đạo sẽ đến trong Bình an Tỉnh lặng,  ■

Madison, AL, November 2009    

Like Water

David Lš Lãng Nhân

Lao Tzu says
Goodness is like water

Flowing without prejudice
To the lowliest places

  
Success has three things
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Act without acting
Begin small and early
Meet challenge daily

Happiness has three keys
Love

Moderation
Humility

 
Know What is Enough
Return to Simplicity

Find Peace, Tranquility

 Tao is the Way
To live in Harmony
With Mother Nature

And Oneself

The Spirit of Life
Like an eternal seed

At the mysterious Gateway
Never dies,  ■

***

NhÜ Dòng NÜ§c Chäy

David Lš Lãng Nhân

Lão Tử xưa đã viết
Lòng Nhân như dòng nước
Không thành kiến tư riêng

Chảy đến nơi thấp hèn

Thành công gồm ba sự
Hành mà chẳng thấy hành

Khởi sự nhỏ và sớm
Mỗi ngày mỗi đấu tranh

Hạnh phúc có ba điều

Thứ nhất biết Thương Yêu
Thứ hai hằng Độ Lượng

Thứ ba tánh Khiêm Nhường
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Thấu hiểu nghĩa Tri Túc
Trở về với Đơn Giản

Tỉnh Lặng và Bình An

Đạo là đường chính lý
Để sống thuận hài hòa

Với Thiên nhiên Vũ trụ 
Và chính Bản thân ta

Khí Tạo Sinh bất tử
Như hạt giống trường tồn
Ngõ Âm Dương bí mật 

Vạn kiếp mãi trường sinh,  ■

Madison, AL, October, 2009

Thuª HÒng Hoang

David Lš Lãng Nhân

  
 Này Thiền sinh, nhớ Thầy xưa nhắn nhủ

Đạo là Đời theo Vũ Trụ Thiên nhiên
Giữ chữ Đơn, là giảm Thiểu ưu phiền
Hiểu chữ Túc, là sống Đầy hạnh phúc

 Âm Dương lẽ Tương quan luôn phãn phục
Nước Biển trôi, Mưa lại trút về nguồn

Đạo hoàn nguyên, trong trắng suối mạch tuôn
 Trời Đất vốn tự tình, đôi thành một

Thuận thiên lý giả tồn gieo quả tốt
Nghịch thiên hành chấp Ngã ấy diệt vong
Biết khiêm cung, là biết tránh đèo bòng

Trút vị kỷ là tháo vòng khổ lệ

Thuở Hồng Hoang vạn vật đồng Nhất Thể
Khí Hạo Nhiên, Thái Cực ấy vô chung

Sấm chớp giăng, thác lũ, Hỏa sơn phun 
Âm Dương hệ Tạo Quân bình Vũ trụ
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Vạn ức kiếp trải Phong ba Thủy vũ
 Khổ chiến tranh người mới học Thái bình

Biết Tri tâm, Tri túc, giả Tri hành
Đạo hướng dẫn Người về Chân Đại Ngã

Người trở lại với Thiên nhiên cao cả
Sống Hòa hài cùng Tạo vật sinh linh

Hạt sương mai Âm Chí đọng trên cành
Hòa ánh sáng Thái Dương trong nắng ấm.  ■

Madison, AL, October 2009    

 TrÀm TÜ Nºa ñêm

David Lš Lãng Nhân

 Nửa đêm lặng ánh trăng xuyên mành cửa
Hương dạ lan phảng phất một mình ngồi

Trong lặng yên hồn chợt tỉnh bồi hồi
Lời cầu nguyện thành tâm trong sám hối

Ước gì như Hải Đăng trong biển tối
Ánh tinh cầu dẫn lộ chúng sinh về
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Cho tôi  nhìn thấy rõ lộ phân chia
Đường phải trái, ngõ công bằng bác ái

Nghe tiếng khóc con người chung đồng loại
Thấy máu đào trước khi thấy màu da

Xếp tư quyền sau nhân ái vị tha
Biết cân nhắc đắn đo trong lý thuyết

 Ước gì tâm hồn tôi không kém khuyết
Để tự mình học bài học chính mình

Biết ăn năn, biết sám hối tội tình
Biết hoán cải đời mình nên phúc thiện 

Biết Phú quí, Bạo quyền, hay Danh tiếng
Có bao giờ tồn tại với thời gian

Biết Vô thường là luật của trần hoàn
Hiểu Tương đối, hệ Quân bình Vũ trụ

Ước gì thâm tâm tôi luôn biết Đủ
Biết chữ Tham là nguồn cội Khổ đau

Biết Tin Yêu là bến của con tầu
Trong sóng gió bình tâm mà định hướng

Minh Trí ấy rạng như gương chói sáng
Tham Thiền tôi tự vấn ánh Lương Tri  
Mong sao trong đêm lặng sóng Từ Bi
Mang ánh Tuệ soi hồn tôi mê muội.  ■

Madison, AL, September 20, 2009

  Ch» DÛng

David Lš Lãng Nhân

  
 Ước gì ai ban cho tôi chữ Dũng

Để hiểu thêm ý  nghĩa của đời tôi  
Để mỗi ngày tôi sống được vun bồi

Không mãi sợ mất mạng mình và của cải
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Trước nguy hiểm bình tâm không khiếp hãi
Bởi biết rằng kiếp sống lẽ vô thường

Hễ có sinh thì có tử chung đường
Sớm hay muộn thôi cũng về một ngã

Phú quí với tiền tài rồi cũng trả
Cho cháu con với thiên hạ bàng quan 

Cho bạn bè và thân thích họ hàng
Kỷ niệm tốt ảnh hình còn đẹp đẻ   

Ước gì tôi không lo, không tiếc rẻ
Đừng âu lo quá đáng chuyện sống còn

Một tấc hơi nhẹ nhõm đến khi mòn
Để chấp lấy Tâm Từ và Lẽ Phải

Tâm Từ tôi nguyện cầu tha thứ mãi
 Thôi hận thù, nguôi căm giận oán hờn
Hạ quyết tâm tự chế lúc đoạn trường
Để can đảm noi theo gương chính khí

Học chữ Dũng đề tôi đừng ủy mị
Ngưng khóc than khiếp sợ cảnh phù sinh

Xin Ơn Trên ban cho được phép lành
Sống trọn kiếp cõi trần hoàn sinh tử.  ■

Madison, AL, September 2009 
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Bonsai ThÖ

David Lš Lãng Nhân
   

Thơ là ý đẹp lời hay
Mần thơ xin nhớ Bonsai thường thường

Rập rình âm điệu du dương
Thiết tha, mật ngọt, mía đường kém xa

Nguồn Thơ suối biếc ngọc ngà
Trái Thơ má mịn mặn mà dễ thương

Thi nhân ngôn ngữ lạ thường
 Gói trong cái Đẹp dư Hương của Đời.  ■

  
 

Madison, AL, October, 2009

Xin M¶t Nø CÜ©i

David Lš Lãng Nhân

  
 Tình nồng nhẹ lướt chơi vơi

 Anh mơ uống lấy tiếng cười đầu năm
Thôi em ngừng lệ âm thầm

Thôi bao hờn tủi thôi trầm vấn vương

Đền em một cánh hoa hường
Đêm về ấp ủ tình thương trọn đời

Xin em ban một nụ cười
Trăm năm còn nở cho người tình chung.  ■

 
   

 
Madison, AL, December 2009
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NgÜ©i em sáng trong cô Ç¶c
Nguyên Sa

(Thể thơ: Mỗi câu tám chữ)

You’re the light in my loneliness
Nguyên Sa

Translated by DiŒp Trung Hà

(The form of “Người em sáng trong cô độc” – 
eight syllables in a line – is, except for three lines,  
preserved in translation.)

Tay anh dài sao em không gối mộng 
Thơ anh say sao chẳng uống cho đầy 
Mắt thuyền trôi anh chèo cả hai tay 
Sao chẳng ngự cho hồn anh xuống nhạc 

Sao chẳng đến cho lá cành xanh biếc 
Năm ngón tay anh trổ lá mùa xuân 
Ngọc cho em anh đúc ở thư phòng 
Có lửa cháy trong mắt buồn da diết 

Có thơ thắp sáng trong từng ánh nguyệt 
Những lời êm bầy biện với linh hồn 
Có mùa thu thay áo ở đầu non 
Cho dịu lối em về mai lá rụng 

Em chói sáng trong tình anh cô độc 
Cả cuộc đời mộng ảo nhớn bừng lên 
Gót kiều thơm chuyển bước: bút thần run 
Chờ em đến tuổi trời anh đốt lửa 

Hãy thở gấp cho anh nhiều hơi thở 
Mắt mở to  cho biển rộng vô cùng 
Hãy ban từng khoé mắt đốt hoa đăng 
Và má đỏ tiếp hồng xuân vĩnh viễn 

Em đã đến chưa ? Sao đêm chợt vắng 
Cả cuộc đời xáo động chợt hao đi 
Những ngón tay dần chuển đến hôn mê 
Và tà áo phủ chân trời trước mặt. ■

My arm’s long, why not dream on it 
Verse’s heady, why not drink it all 
Boat’s eyes drift as my hands paddle
Why not reign so my soul serenades 

Why not come so leaves stay emerald 
On my five fingers sprout spring leaves 
Your gem I cast in my study
Fire in my eyes painfully sad 

In rays of moonlight poems shine
To the soul soothing words explain 
Autumn changes the bough’s dresses
Leaves will drop to soften your path

You’re the light in my loneliness
All my life’s fantasy flares up
Your scented heels move: divine pens shake
Till your nubile age fire I make

Breathe quickly to give me more breaths
Eyes wide open like endless seas 
Offer eyes bright like lighthouses
And red cheeks help spring stay rosy

Have you come?  Why an empty night
Life’s excitement suddenly fades
Fingers caress slowly till faint 
And the horizon your dress hides.  ■

April  2008

Kiarang Alaei  
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Dying yellow leaves

By DiŒp Trung Hà

… cho một người thẫn thờ lê gót dưới giọt mưa thu …

this afternoon unlike any other afternoon in the autumn
their shadows no longer moving leisurely in regular rhythm
on the path in the park blending no longer with the shapely
shadows of the trees ever present on a sunny day
full of leaves of not the color of the yellow brownish leaves
scattering in clusters on the patchy greenish grass
covering chaotically the paths but only her heavy feet
steering her indifferently to unpredictable ends
the weight of a heavy heart suppressing the sound
of the murmuring dying yellow leaves unappreciated
waiting to be wafted by the cold autumn wind
to be swept away in time to unknown destinations
the light rain now messing up the tears on her face
not the face in their shadows on a sunny day but the face
of a lonely widow mourning not the death of the other half
of their shadows but the loneliness of the dying heart
neither understood nor comforted nor desired
the fate of the dying yellow leaves once verdant and vibrant
like their shadows on a sunny day now erased by the autumn rain
her heavy feet unconcernedly dragging on the dying yellow leaves.  ■

December 2008





The Firmament Volume 2, No. 4, January 2010 71

A smouldering charcoal in the wind

By DiŒp Trung Hà

… your words weave my verse …

The hot flame engulfs the charcoal;
a burning desire holds her heart. 

Grains of sand snuff out the barely
ablaze charcoal; reason murmurs 

to calm the burning desire in 
her heart.  The wind again caresses 

the charcoal, setting it ablaze; 
he, his words and his touch caress 

her heart, keeping it burning with 
desire, a desire for Eros.

The sand concedes to the wind; and 
reason just gives in to passion.  

The charcoal now burns red hot; and
her heart is ablaze with desire.  

The burning charcoal’s in the wind.
Nothing can put out the fire now …■

October 2009
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Hoa Tuy‰t Gi»a Mùa Thu

Sóng ViŒt ñàm Giang

 

Sáng nay vào độ giữa thu
Tuyết đâu chợt hiện trên khu phố nhà

Nhẹ nhàng hoa tuyết hiền hòa
Nghiêng nghiêng nương gió là đà rơi rơi

Rơi rơi hoa tuyết rơi rơi
Trên cây trên lá trên bờ dậu xanh

Pensée màu tím mong manh
Phô trươngcùng tuyết gợi tranh hữu tình

Hữu tình nhớ chuyện chúng mình
Năm xưa hoa ép dấu hình tặng nhau

Hẹn hò vườn trước sân sau
Thư viện đại học tím màu thời gian

Trải qua nắng gió mây ngàn
Pensée còn nở vẫn tràn tình nhau.  ■

4 December 2009
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Ng«

Sóng ViŒt ñàm Giang

Bên quán Ngỡ
một mình trong chiều vắng,
Ngày đông về u ám chĩu sầu vương.
Tôi vẫn đợi
vẫn chờ em ghé quán,
Niềm mong manh hy vọng chẳng hao gầy.

Tôi yêu em
như ngày đông đợi nắng,
Một vòng tay không níu được cánh chim.
Khi vắng xa
quay quắt  ngày trông đợi,
Đêm dội về day dứt nỗi nhớ thương.

Tên em gọi
dường quen như hơi thở,
Gần biết bao sao chợt thấy thật xa.
Bên quán Ngỡ giữa mùa đông lạnh giá,
Chén trà thơm, hơi ấm…, vẫn dành riêng cho em.  ■

07 December 2009
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 Tình T¿ Thu

Sóng ViŒt ñàm Giang

Nơi anh chẳng biết đến mùa thu,
Quanh năm gió biển thổi vi vu.

Trên trời mây trắng buông lờ lững,
Ru hồn lữ khách nhập mộng du.

Nơi anh chẳng có lá vàng bay,
Thoang thoảng quyện hương gió heo may.

Hàng cây xanh ngát reo xào xạc,
Day dứt trong lòng nhớ thu say.

Lặn lội xa tắp từ miền tây,
Anh nương xa lộ về đến đây.

Thăm em vương vấn thu lá đổ,
Một chiều kỷ niệm còn ngất ngây.

Thăm em anh được cả thu vàng,
Thăm em anh được đón đông sang,
Lớp bông tuyết trắng đáp trên kính,

Trắng như tình mình hai xe mang.  ■

 

           California               Texas

Ghi chú. Một chiếc xe có bảng số từ California đã gơi hứng cho bài thơ Tình Tự Thu này.

Sóng Việt
4 December 2009
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Anh Çi rÒi !

Minh Thu 

Tình anh như biển rộng
Tình em như sông dài

Sông biển cùng họp lại
Nuôi tình chẳng lạt phai…

            Bốn lăm năm đằm thắm
           Tưởng mãi mãi bên nhau
           Ngờ đâu chiều Đông xám
           Anh ngã bệnh, lòng đau!

Rồi một sáng Hạ kia
Anh lặng lẽ xa lìa

Đường đời như nổi sóng
Sông biển giờ cách chia!

            Anh ơi! Anh đi rồi
            Còn mình em ở lại

            Nhìn đời lòng hoang dại
            Tan tác một cành mai...■

                                                                                                         
                                        Melbourne 21/10/2009

 

Dï Vãng Tå TuyŒt
 Minh Thu 

        Ray rứt đâu đây tiếng nhạc sầu,
        Thoảng vương trong gió sóng thương đau,
        U uẩn bên hàng cây liễu rủ,
        Thương anh mờ nhạt giọt sương châu!

 

                      Mây trắng đan đan bạc cuối trời,
                      Gió ru thầm lặng lắng chơi vơi.
                      Bàng bạc ảnh hình xưa dĩ vãng,
                      Kỷ niệm tình sầu thoáng xa khơi...
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          Mong manh, huyễn ảo ngày xưa cũ,
          Giọng cười, tiếng hát vẳng trăng thu,
          Thuyền trôi xa bến trên sông lặng,
          Bóng ngả say tình sóng nước ru...

 

                      Còn có gì không những ngày xưa,
                      Tình vương man mác áng mây thưa,
                      Hương thơm dịu tỏa ngàn hoa thắm,
                      Nước rợn xanh mầu, cơn gió đưa.
 

          Năm, tháng thờ ơ thoảng trôi qua,
          Tình cũ, người xưa, cảnh nhạt nhòa,
          Tìm chi dĩ vãng trong hư ảnh,
          Cho nát ân tình, bạc sắc hoa!?!  ■
              

                            Minh Thu 

              Cảm tác tưởng nhớ phu quân 
  Melbourne, một ngày cuối Đông năm Kỷ Sửu

                         Tháng 10/2009

Fear of Tomorrow
Minh Thu 

           To know you more
            is to love you more.
            To love you more
            is to fear to-morrow!

                                For sooner or later
                                you would be gone,
                                behind, I'd be left forlorn!

             What would I then have left,
             but the memories remaining always.
             What would I then do     
             to fill the empty days
             without you?

                                 With whom
                                 would I then play
                                 the games we used to love?
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                                 With whom
                                 would I then laugh
                                 the laughter we used to share?
                                 What would I then do
                                 without your care!

             My soul, like the evening shore
             would be covered with dark cloud.
             The emptiness would, no doubt,
             be vast,
             for in some years more, 
             you'd be gone,
             What would I have then left, 
             but the fleeting memories of the days bygone...
 
                                     I don't want to think about it now
                                     for I would be down
                                     the feeling sinking low
                                     would you ever know?

            The thought of  to-morrow
            without you
            makes me 
                                      bewildered,
                                      shivered         
                                      with fear
                                      of emptiness
                                      and sadness!

            What would I do,
            without you?  ■

             Minh Thu  

            Melbourne a Winter day 2009

 

Morning Dews
Minh Thu 

   

             Yesterday I saw a vision
                   of someone I love
                         gracefully waking up 



The Firmament Volume 2, No. 4, January 2010 78

                               from her repose.

             On her face
                    was the freshness 
                          of glistening morning dews
                                 on some petals of a rose.

             Have you ever seen
                     exquisite morning dews
                            resting on a flower and thought :
                                  How breathtakingly beautiful they were!
             
             Or, have you not seen your reflection
                      in the mirror... ■
                                 

              Melbourne Spring 2009    

Phút Ái Ân
Minh Thu

               Em đến đây từ một vùng hoang lạnh,
               những tháng ngày đầy hoang vắng cô liêu,
               ta gặp nhau bỗng quên niềm hiu quạnh,
               tình nở hoa cùng với bướm say sưa...
               
               Ta mê đắm trong lâu đài tình ái,
               như rượu mềm môi uống mãi không say.
               Mắt nhìn mắt, môi tìm môi tình tự,
               đôi vòng tay ghì ôm gọn bờ vai.
               
               Ta cùng nhau đắm đuối suốt đêm dài,
               ngày tháng ngại vờn nhau bên cửa sổ,
               cánh thời gian đành ngưng lại trên môi,
               vì e sợ làm vơi nguồn ân ái!

               Và cứ thế mình mơ trên gối mộng,
               hết năm này, tháng nọ, với ngày kia,
               những đê mê vẫn còn như biển động,
               ôi! Thần tiên là những phút giây yêu!!

               Xiết chặt em vào thêm nữa đi anh, 
               để chúng mình biến thân thành một thể,
               và tháng ngày, giây phút biến hư vô, 
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               không gian lẫn ghời gian không còn nữa,
               cho mưa nguồn, thác lũ cuốn say sưa,
               trong giây phút hai chúng minh gần gũi... ■
 

                        Cảm tác nhớ những ngày hạnh phúc bên chồng

                               Melbourne cuối Đông Kỷ Sửu (10/2009)                

                                     Minh Thu

Cho Nhau Vòng Tay
Minh Thu

           Xin hãy cho em 
           nụ cười yêu
           với ánh nhìn trìu mến,
           
                         em sẽ về 
                         trao trọn tấm băng trinh

            cho chúng mình 
            có những ngày thiết tha đằm thắm
            ấp ủ nhau
            trên suốt cuộc hành trình.

                         Không còn nữa
                         những đêm thầm gửi hôn
                         trên gối lạnh.

             Mình sẽ có nhau
             ôm trọn một vòng tay.  ■

        Melbourne, một ngày Xuân

               Minh Thu cảm tác
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Thu XÙ MË
Minh Thu
                    

                    Mùa thu xứ lạ vắng trăng sao,
                    Vắng bước chân anh, vắng tiếng chào,
                    Em đi trong nắng thu tàn tạ,
                    Lòng đắm buồn trong nỗi ly tao!

                                    Mùa thu xứ mẹ anh còn say :
                                    Tình cũ em xưa ngày lại ngày
                                    Mình ngồi chung ghế trong vườn vắng,
                                    Nhìn hoa tình nở dịu hương bay.

                     Mùa thu xứ mẹ có còn không :
                     Những chiều nắng dịu gió say hương,
                     Những con đường cũ vương đầy lá,
                     Rẽ bước mình đi chân vấn vương.

                                    Mùa thu xứ lạ buồn không nói
                                    Giữ kín trong tim bóng một người
                                    Mong ngày tái ngộ thu nào tới,
                                    Mình sẽ cùng nhau tay xiết tay.   ■
   

        Mebourne một chiều Thu                                  

              Minh Thu cảm tác

M¶t chiŠu nh§ bån
Minh Thu

              Thấm thoắt thời gian đã đổi mầu,
              Năm, tháng phai tàn quá vội mau.
              Vàng phai hình ảnh thời xưa cũ,
              Còn chút ân tình gửi đến nhau.

                                      Xa nhau cách trở mấy biên thùy,
                                      Nhớ nhau từ thuở bước chân đi.
                                      Bạn hiền ở lãi còn ghi nhớ,
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                                      Những ngày vui cũ... thuở xuân thì?

               Mặt dẫu xa, lòng vẫn nhớ đây,
               Nhớ nhau chi lắm tháng năm gầy,
               Thấy hình bạn cũ trong hư ảnh,
               Trạnh nhớ ngày xưa... buồn thêm vây!

                                       Nhung nhớ chiều nay nhờ hải điểu,
                                       Mang về phương ấy chút thương yêu,
                                       Của người bạn cũ nay xa cách,
                                       Lòng nhớ bạn xưa một buổi chiều.  ■
 

                        Minh Thu tặng  bạn hiền Kim Châu



Tìm ngÜ©i ÇËp Hàng Châu 

Tô Væn
 

Chú Thích : Trong chuyến đi tham quan Trung Hoa tháng tư năm 2009, hướng dẩn viên đã giảng giải 
rằng Hàng Chầu có tiếng là nơi có nhiều thiếu nữ đẹp nhất ở Trung Hoa. Vì vậy các vua chúa ngày xưa 
hay đi kinh lý Hàng Châu  để  tìm gái đẹp đem về kinh làm phi tần cung nữ.

Nhưng không một du khách nào trong chuyến viếng thăm nầy đã có may mắn gặp được một mỹ 
nữ  của Hàng Châu. Ngược lại, họ đã có dịp chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh của Hàng Châu 
trong độ xuân về mà Tây hồ, hôm ấy ẩn hiện trong sương mai, là một trong những danh lam thắng cảnh 
đó.

Thẩn thơ trên đường phố
Giữa làn sóng người đông,
Ta thầm mơ  một thuở
Hàng Châu muôn bóng hồng.

Noi gương vua chúa cũ,
Ta đến phố Hàng Châu
Chiêm ngưỡng người mỹ nữ.
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Nhưng nào gặp ai đâu !

Mãi tìm, nhưng chẳng thấy
Người đẹp phố Hàng Châu
Của thời xa xưa ấy,
Nay người ở nơi đâu ?

                *
           *       *

     Đi tìm người đẹp Hàng Châu,
Khác nào lặn xuống biển sâu tìm vàng.

     Cảnh xưa còn đó hân hoan
Mừng xuân thắm đượm muôn ngàn sắc hương.

     Nào đâu bóng dáng mỹ nương
Hàng Châu muôn thuở trên đường viễn du.

     Tây hồ sương tỏa mịt mù,
Hàng Châu mỹ nữ biết đâu mà tìm.   ■



VŠ thæm Hu‰ xÜa

Hoàng-Tâm

Hôm ni em về thăm Huế xưa
Đường mòn lối cũ chìm trong mưa

Gió lạnh thấm vô từng chân tóc
Buồn chi dễ sợ mãi chưa bưa.   ■
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N¡ng x‰

Hà ñông Nga

Hoàng hôn vừa ngự khi em trở về

Hoa giấy tím nhuộm thêm trong nắng xế 

Leo teo bám vào tường đá mấp mô

Trong ngõ vắng lối đi tắt đường về

Mai anh đến liệu trời còn màu nắng

Hay đã bạc với vần trăng mây rặng

Liệu má em còn ửng màu con gái

Hay phai nhạt cùng theo ánh tà trăng?

Đến đi anh, khi nắng chưa đổi sắc

Môi còn tươi, mắt vẫn còn tinh sắc

Đôi ta cùng nhóm lại lửa trong tim

Cho tuổi trời mộng mơ mây dày đặc.   ■

HÀ ĐÔNG NGA

November 2009



The Firmament Volume 2, No. 4, January 2010 84

Áo tím vào thÖ
Hà ñông Nga

Nắng hôm qua vẫn chưa phai màu áo
Đợi anh về cho ửng lại ánh hồng
Tóc huyền mơ lửng ngang vòng eo thẹn 
Chờ tay ấm dìu bước trong gió Đông

Tà áo trắng tuổi ngây thơ e thẹn
Dần điểm thêm bao màu sắc của đời
Trên áo Xuân ánh mai vàng kiều diễm 
Kết tuổi mơ chín ngọt trái hồng đào

Năm tháng trôi áo em phai màu sắc
Uyên ương xưa chợt vỗ cánh bay đi
Tà áo tím lẻ loi trong phố nhộn
Ướp lạnh hồn người thiếu phụ cô đơn

Thời gian trôi như nước sông chảy xiết
Thôi đành chịu trôi dạt lá vàng thu
Chợt vướng anh mắt dịu soi nắng ấm
Vòng tay rộng dìu áo tím vào thơ

Tựa gió Bắc kéo mây về sa mạc
Sóng dạt bờ đưa rùa non ra khơi
Bướm rải nhị cho hoa đào trổ trái
Anh đưa em tìm lại hạnh phúc đời.  ■

HÀ ĐÔNG NGA
November 2009
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Sunken heart
Xuân-Linh Tran

I stroll at the hilltop
at sunset. 

Fragrant flowers, green grass, 
wild weeds, and moist mosses

vying between 
red, tan, and rusty rocks 
and bulky bushes.

Down below, 
in the verdant valley,
milky smokes billowing from 
the chunky chimneys of the red-roof houses 

scattering 
along a winding river,

golden-tinted 
by the resplendent rays of sunset.

My heart is heaved down 
by melancholy 

from longing for 
passion, 
a passion 

that multiplies and overflows 
on me

each time it arrives, 
evoking

a sensation of being 
touched 

for the very first time, 
again  …

and again  …
and again ...

The darkness of night now deepens -.
Gone 

are the bright, golden sunrays,
the verdant green valley,
the winding golden river, 
the red rooftop houses, 
the milky smokes, and
the passion I once 

had.

My heart 
sinks

to the bottom of the river, and 
remains there, 
longing 

for the passion 
that once brought my heart
to the top of the hill.

     September 2009
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Nh»ng bài thÖ tình lãng mån
Romantic Love Poems

                                                                       
Minh Thu

Trong bài viết này chúng tôi đề cập đến một số bài thơ khóc chuyện lòng  dang dở.  Nói đến tình yêu 
hẳn trong chúng ta không ai lại chưa một lần vương vấn . Tình yêu có thể nói là cứu cánh trong đời 
sống con người .  Tình yêu đem đến cho chúng ta những hăng say phấn khởi.  Tình yêu cho chúng ta 
những phút mộng mơ tuyệt đỉnh, nhưng cũng chính tình yêu đã làm cho biết bao người đau khổ và rơi 
dần xuống vực thẳm tối tăm.  Mỗi giòng thơ là một chuỗi buồn cay đắng khóc cho tình yêu.  Đoàn Phú 
Tứ đã từng tâm sự: ”Duyên trăm năm đứt đoạn, Tình một thuở còn vương.” trong “Màu Thời Gian”.

Và có phải chúng ta đã từng nghe đâu đó những lời thơ tiếng  Pháp  : Plaisir d’amour ne dure qu’un  
instant. Chagrin d’amour dure toute la vie” mà có khác chi đâu với lời than thở của Vũ Hoàng Chương 
: “Yêu một khắc đề mang sầu trọn kiếp.” trong  “Lá thư ngày trước”.

In this article we’ll comment on a few love poems lamenting ill-fated loves. Talking about love, each 
and everyone of us certainly was at least touched by it once. 

It can be said that love is the aim of human life. Love brings us enthusiasm and excitement. Love gives 
us moments of absolute and exquisite dreams, but it’s love itself that will cause so much pain to so 
many people and gradually brings them down to a dark abyss of utter misery. 

The poets’ each sentence seems to depict a string of painful feelings of broken-hearted loves. Đoàn Phú 
Tứ  once wrote : “Duyên trăm năm đứt đoạn.  Tình một thuở còn hương” *((Though the age-old bond of 
devotion is severed, the ever-lasting odor of love lingers) in “Màu thời gian” (The Colours of Time).

Haven’t  we also  heard  the  following French  lyrics  somewhere  :  “Plaisir  d’amour  ne  dure  qu’un 
instant., Chagrin d’amour dure toute la vie.” (The pleasure of love lasts but an instant; the pain of love 
lasts a lifetime). The parallel thought for such feelings could be seen in Vũ Hoàng Chương : “Yêu một  
khắc để mang sầu trọn kiếp.” (One instant of love, and pain for the rest of life) expressed in his “Lá 
thư ngày trước” (A Letter from Days Long Gone).                               

ĐOÀN PHÚ TỨ  (1910 -  )

Commenting on Đoàn Phú Tứ's poem The Colour of Time, Thomas Le wrote: 

Hoài Thanh and Hoài Chân in their Poets of Vietnam characterize this poem as a gem of rare  
elegance, subtlety and delicacy.

In his  anthology of  Thi  Ca Việt  Nam  Hiện Đại  (Contemporary Vietnamese  Poetry)  Trần  
Tuấn  Kiệt  commented  that  Đoàn  Phú  Tứ by  this  poem  transported  readers  to  a  misty,  
mysterious,  and frozen past,  where the king in his  royal  court  enjoyed multiple  love with  
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his concubines, who were dealt a harsh fate of seeing their fresh youth on the verge of rapidly 
fleeing to an end. The poet shines a light on the despair of one such courtesan in the inexorable 
grips of a king. A life in its time, which too fades into oblivion.

The time of their love is not the normal blue, but rather the dark purple that was the poet’s  
mistress’s favourite hue.

The poet’s  theme of time interwoven with the theme of love and the intermingling of the  
colour  with  the  odor  of  time  form a  ensemble  of  poetic  imagery,  and  are  also  the  two  
symbols, each of which bears a significance to both his beloved and himself : the color that she 
loved and the mellowness or fragrance over time of their relationship.

Hoài Thanh và Hoài Chân trong bài viết Những thi sĩ Việt Nam, coi giá trị thi phẩm Màu Thời Gian 
như một hạt châu hiếm hoi, thanh khiết, tinh tế và tao nhã.

Trần Tuấn Kiệt  trong thi tuyển của ông về Thi ca Việt Nam hiện đại đã bình luận rằng với Màu Thời 
Gian, Đoàn Phú Tứ đã dẫn đưa người đọc trở về một quá khứ mịt mờ, huyền ảo và băng giá, ở đó vị 
quân vương trong cung điện của mình thụ hưởng tràn đầy yêu đương với các cung tần mỹ nữ : những 
người vì số phận khắt khe đành nhìn thấy tuổi xuân mơn mởn của mình mau chóng rơi xuống vực thẳm 
tàn phai. Thi sĩ cho ta thấy sự tuyệt vọng của một cung tần như thế trong gọng kìm cứng ngắc của vị 
quân vương. Một cuộc đời, ở thời điểm đó, rồi cũng tan biến vào hư vô.

Thời gian họ yêu nhau thì không mang mầu xanh thông thường mà lại là mầu tím ngát, mầu ưa chuộng 
của người cung nữ trong thơ của thi sĩ.

Đoàn Phú Tứ lấy đề tài thời gian quấn quyện với đề tài tình yêu. Sự pha trộn mầu sắc với hương thời 
gian tạo ra một hình ảnh mang tính thơ mà là hai biểu tượng đầy ý nghĩa đối với hai người tình trong 
cuộc : mầu tím ngát nàng ưa thích và hương thanh tỏa trong suốt thời gian họ yêu nhau.

Màu Thời Gian

Sớm nay tiếng chim thanh
Trong gió xanh

Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình.

Ngàn xưa không lạnh nữa, Tần Phi
Ta lặng dâng nàng 

Trời mây phảng phất nhuốm thời gian. 
                                               

Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tím ngát 

Hương thời gian không nồng 
Hương thời gian thanh thanh. 

Tóc mây một món chiếc dao vàng 
Nghìn trùng e lệ phụng quân vương 
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Trăm năm tình cũ lìa không hận 
Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng. 

Duyên trăm năm đứt đoạn 
Tình một thuở còn hương 

Hương thời gian thanh thanh 
Màu thời gian tím ngát.

Hương thời gian không nồng 
Màu thời gian không xanh. 

                         

QUANG DŨNG (1929-1989)   

Những thi phẩm của Quang Dũng nghe như ở giữa thực và mộng. Những bài thơ tựa như mang âm 
hưởng từ một chân trời xa vời vợi, tựa như khói sương, tựa như mây trời…Nỗi khổ đau và nét uy nghi 
là những điều tiêu biểu nhất mà ta có thể thấy trong những bài thơ của thi sĩ. Một trong số thi phẩm  nói 
lên cái tiêu biểu đó là “Đôi Bờ”.

Lying  between  reality  and  dream,  Quang  Dũng’s  poetry  reverberates  the  echoes  from a  faraway 
horizon, rising like smoke or floating like a cloud. At the heart of the poet’s artistry is the mixture of the 
woeful and the majestic, a trait which is exemplified in his poems “The two shores”.                           
 

Đôi Bờ

Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai ?
Sông xa từng lớp lớp mưa dài

Mắt xưa kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về một sớm mai

Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Kinh thành em có nhớ bên kia

Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến
Quạnh vắng chiều sương lạnh bến tề

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ

Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

Xa lắc rồi em người mỗi ngả
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Bên này đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi

Là hết thôi rồi chuyện trước sau 
             

                                     
ĐINH HÙNG  (1920 – 1976)

Nhắc đến những tài danh sớm vắng bóng trên thi đàn văn nghệ chúng ta không quên nói đến Đinh 
Hùng thi  sĩ kiêm tác giả với thi tập “Đường vào tình sử” xuất bản năm 1961. Chính thi tập này đã giúp 
ông đạt được Giải thưởng văn chương toàn quốc về thi ca năm 1962. 

Đinh Hùng thường phải nhờ vào nha phiến và rượu để  tìm thi hứng và là người chịu ảnh hưởng của 
phái tượng trưng Pháp. Ông có lối viết đôi khi quái dị nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch khiến có 
nhiều người ưa thích lẫn những kẻ chê bai. Trong tình yêu, qua nhiều bài thơ thật trữ tình, có vẻ như thi 
sĩ vẫn cứ cảm thấy mình cô đơn. Nỗi cô đơn trước cuộc đời đã giải nghĩa khát vọng yêu đương, với 
niềm tâm sự về ảo tưởng tình yêu khiến ông viết : ‘Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng. Buông chìm 
tâm sự nửa đêm nay’. 

Đôi khi thi nhân cảm thấy mình yêu thừa, đi lạc, tự biết mình chẳng có hy vọng gì trong những mối 
tình si  đó nên  đành muôn năm lẻ bóng, và với hy vọng sẽ nguôi ngoai hoặc gửi thân vào cõi hư vô : 
“Tôi lánh trần ai đi rất xa. Bâng khuâng sao lặn ánh trăng tà. Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ. Tôi  
sẽ say nằm ngủ dưới hoa”. như được thi sĩ viết trong bài “Một tiếng em”.  

Writing about talented writers and poets who had left us too early, one cannot forget mentioning  Đinh 
Hùng,  a  poet-cum-writer  whose  “The road  into  love  history”  published  in  1961 was awarded the 
coveted South Vietnam’s National Prize for Poetry for 1962. 

Đinh Hùng relied on opium and wine for inspiration and was influenced by the French symbolists. His 
writings were often bizarre yet elegant. His poetry was admired by many, ridiculed by others. 

Regarding love, as is apparent in many of his love poems, the poet seemed to always feel lonely. This 
loneliness explained his thirst  for love and with his concerns about the illusions of love, he wrote 
“Nhịp bước năm cung đàn  ảo tưởng  Buông chìm tâm sự nửa đêm nay.”  (Marking the time with an 
illusory five-tone gamut, I let it sink deep in my hear half the night tonight.)

At times, the poet felt that his love was misplaced, and realising that his love would not be returned, 
that he was bound to a loveless life to the end of time, he hoped that that desperation for love would 
somehow subside or he would send himself into the nothingness that is death :”Tôi lánh trần ai đi rất  
xa. Bâng khuâng sao lặn ánh trăng tà. Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ. Tôi sẽ say nằm ngủ dưới  
hoa.”  (Fleeing the world I went far far  away under the sad stars  that dimmed in the moonlight. 
Tomorrow, promising an explosion of the perfume of grass, will find me sleeping under the flowers) as 
expressed in his poem “Một tiếng em” (One word 'honey').
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MỘT TIẾNG EM

Từ giã hoàng hôn trong mắt em,,                        
Tôi đi tìm những phố không đèn.                                 
Gió mùa thu sớm bao dư vị 
Của chút hương thầm khi mới quen. 

Cùng bóng hàng cây gập giữa đường, 
Ân cần tôi ngỏ tấm tình thương. 
Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng, 
Nói hết cho lòng nhẹ mối vương. 

Rồi đây, trên những lối đi này, 
Ta sẽ cùng ai, tay nắm tay ... 
Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng 
Buông chìm tâm sự nửa đêm nay . 

Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi, 
Thâu đêm, chưa hiểu miệng ai cười . 
Nụ cười gửi tự thiên thu lại 
Tiền kiếp nào xưa, em hé môi ? 

Dĩ vãng nào xanh như mắt em? 
Chao ôi! Màu tóc rợn từng đêm! 
Hàng mi khuê các chìm sương phủ 
Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm. 

Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay,
Trăng lên từng nét gợn đôi mày . 
Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán, 
Chưa ngát hương tình, hương đã bay . 

Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm? 
Sóng đâu còn khoé mắt thâm nghiêm? 
Lòng ơi! hoài vọng bao giờ nói 
Thăm thẳm trùng dương một tiếng "em"? 

Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường, 
Rưng rưng mùi phấn, bỗng ngùi thương, 
Sương đầm vạt áo mong manh lệ, 
Sao rụng bay vào tóc dạ hương. 

Tôi lánh trần ai đi rất xa, 
Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà, 
Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ, 
Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa.
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VŨ HOÀNG CHƯƠNG (1916-1976)

Những đề tài ưa chuộng của Vũ Hoàng Chương là rượu “Drunken poetry”(1940), thuốc phiện, tình yêu 
lãng mạn “Ta đợi em từ ba mươi năm” (1970). Những thi phẩm ông sáng tác trong những năm đầu thập 
niên 40 đã cho thấy sắc thái nửa cựu, nửa tân. Thập niên 70 thi sĩ đã chú trọng vào mối tình thời niên 
thiếu. Ông đã khổ đau nhiều vì mối tình đầu tan vỡ, một mối tình đã đeo đuổi ông đến tận cuối đời  và 
khiến ông sáng tác thi phẩm “Lá thư ngày trước”(1970), với những thi từ sáng, đẹp, dịu dàng như một 
đêm Thu. 

“Những người đọc thơ ông, đã coi ông như một thi hào lớn trên thi đàn Việt Nam, người tự họa mình 
như một người đam mê tửu sắc, á phiện, qua những lời ca tài tình kết nối và nhịp nhàng âm điệu” theo 
nhận xét của cố Giáo sư Nguyễn Đình Hoà. 

Vũ Hoàng Chương’s favourite themes were alcohol, treated in “Drunken Poetry” (1940), opium, and 
romantic love, which permeate “I’ve been waiting thirty years for you” (1970). In the first half of the 
40’s his art partook in both the classical tradition and the semi-modern paradigm. In the 70’s, his poems 
dealt primarily with his childhood love. He suffered greatly from his first star-crossed love that scarred 
him for the rest of his life, and for which he wrote “A Letter from a long gone day” (1970), a poem 
scintillating with bright, silvery, and graceful diction that is as sweet as an autumnal night. 

“Vietnamese audiences count him among their great poets, one whose sensibility and sensuality are 
encapsulated in flowing verse of great musical quality,” in the words of the late Professor Nguyễn Đình 
Hoà..

LÁ THƯ  NGÀY TRƯỚC

Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp 
Tình mười năm còn lại mấy tờ thư 
Mộng bâng quơ hò hẹn cũng là hư 

Niềm son sắt ngậm ngùi duyên mỏng mảnh 
Rượu chẳng ấm mưa hoài chăn chiếu lạnh 

Chút hơi tàn lay lắt ngọn đèn khuya 
Giấc cô miên rùng rợn nẻo hôn mê 

Gió âm tưởng bay về quanh nệm gối 
Ôi thân mến nhắc làm chi thuở ấy 
Đêm nay đây hồn xế nẻo thu tàn 
Khóc chia lìa ai níu gọi than van 
Ta chỉ biết nằm nghe tình hấp hối 
Say đã gắng để khuây sầu lẻ gối 

Mưa mưa hoài rượu chẳng ấm lòng đau 
Gấm the nào từ buổi lạnh lùng nhau 
Vàng son có thay màu đôi mắt biếc 
Tình đã rời đi riêng mình tưởng tiếc 
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Thôi rồi đây chiều xuống giấc mơ xưa 
Lá lá rơi nằm bệnh mấy tuần mưa 

Say chẳng ngắn những đêm dằng dặc nhớ 
Trăng nào ngọt với duyên nào thắm nở 

Áo xiêm nào rực rỡ ngựa xe ai 
Đây mưa bay mờ chậm bước đêm dài 

Đêm bất tận đêm liền đêm kế tiếp 
Yêu sai lỡ để mang sầu trọn kiếp 

Tình mười năm còn lại chút này thôi 
Lá thư xưa màu mực úa phai rồi 

Duyên hẳn thắm ở phương trời đâu đó.   ■

Melbourne, December 2009
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Thæm ViŒn Bäo Tàng Louvre, Paris, Pháp

Sóng ViŒt ñàm Giang

Viện Bảo Tàng Louvre, là một cung điện đồ sộ cấu trúc gồm ba cánh: Devon (phía Nam), Sully (phía 
Đông), và Richelieu (phía Bắc), chứa cỡ 35,000 tác phẩm gồm nhiều loại phân phối vào 7  viện khác 
nhau. Mỗi viện gồm nhiều phòng với những sưu tập khác biệt. Mỗi lầu trong mỗi cánh có thể có khu 
phòng triển lãm khác nhau như: Hội Họa; Nghệ Thuật Trang Trí;  Nghệ Thuật Ấn Họa; Cổ Ai Cập; Cổ 
Đông Phương; Điêu Khắc; Cổ Hy Lạp, Nghệ thuật Etruscan (vùng Bắc Ý Đại Lợi và Corsica), và Cổ 
La Mã. Kim Tự Tháp kính (Pyramid) nẳm ở giữa ba cánh. 

Để vào Viện Bảo Tàng Louvre, hầu hết du khách đều đi vào qua cửa của Kim Tự Tháp bằng 
kính. Kim Tự Tháp kính do Kiến trúc sư  Ieoh Ming Pei vẽ kiều và hoàn thành vào năm 1989 dưới thời 
Tổng Thống Francois Mitterand. Qua Kim Tự Tháp bằng kính, ánh sáng chiếu xuống sáng rõ những 
phòng ốc phía dưới. Dưới nhà kính Kim Tự Tháp này, mỗi cánh đều có cửa riêng dẫn đến phòng triển 
lãm. Mỗi cánh đều có 3 tầng trên mặt đất và một tầng ở dưới mặt đất. Những báu vật của  Cổ Ai cập, 
Etruscan, Hy-lạp, và La mã nằm trong phòng triển lãm ở cánh Devon và Sully, kể cả Trung đông và 
Hồi giáo. Lầu 1 của cánh Richelieu triển lãm Nghệ thuật Trang Trí Âu châu từ Trung cổ đến thế kỷ thứ 
19, kể cả những phòng trưng bày đồ đạc huy hoàng tráng lệ của Napoleon III.

Trong những bức họa và điêu khắc đã tốn giấy bút và làm rung động lòng người phải kể:
Những điêu khắc nổi tiếng:  tượng  Venus de Milo,  tượng  Winged Victory of Samothrace,  tượng 
Slaves , The Three Graces, Cupid and Psyche, The Marly Horses, v.v…

Một số tranh vẽ  nổi tiếng rất có giá trị hoặc tuyệt mỹ: Mona Lisa của Leonardo da Vinci, The 
Wedding Feast ở Cana của Veronese, The  Coronation of Napoleon của Jacques-Louis David, The 
Oath of Oratii cũng của Jacques-Louis David,  La Grande Odalisque của Ingres,  The Raft of the 
Medusa của Géricault, The Liberty Leading the People của Delacroix, The Ship of Fools của Bosch, 
the Rape of the Sabine Women của Poussin,  The Intervention of the Sabine Women của David, 
The Lacemaker của Vermeer, The Gypsy của Hals, v.v… (Ghi chú: ngoài cửa vào qua Pyramid, du 
khách có thể vàoViện Bảo Tàng từ cửa phố Rivoli).
Để việc thăm viếng được có tổ chức và đỡ mất thì giờ, lộ trình tự  đi thăm được ấn phẩm của Viện Bảo 
Tàng Louvre đề nghị như sau.

Vào qua cửa Pyramid,  đi  hướng về cánh Sully,  đến mezzanine.  Vào cánh Sully,  hướng về 
Medieval Louvre, rẽ trái ngay cửa vào rồi lên lầu 1. Rẽ tay phải, bước vào phòng Bronze. Đi thẳng đến 
phòng số 74.  Từ phòng 74 đi xuống tầng ground dẫn đến khu đồ cổ Hy-Lạp (cánh Sully). Tác phẩm 
đầu tiên nhìn thấy là  Venus de Milo nằm bên trái khi bước vào phòng  #7.

The Venus de Milo, hay Aphrodite of Melos (tên đặt theo hòn đảo Greek đã khám phá ra được  
tượng vào năm 1820), là một nguyên bản. Khuôn ngực trần của bức tượng đã được nhà khảo cổ xác  
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nhận đó là nữ thần Hy lạp Aphrodite , hay nữ thần La mã Venus. Từ tượng điêu khắc Venus de Milo  
khám phá ra này mà người ta được biết những tượng điêu khắc bên trời Tây âu đã dùng làm tiêu  
chuẩn để tạc đàn bà khỏa thân. Họ phỏng đoán tượng được tạc vào thời kỳ 323-31 BC. Khuôn mặt thụ  
động trung dung, khác hẳn với đường cong mềm mại uyển chuyển của thân hình, điển hình khuôn mặt  
Hy lạp. Chiêm ngưỡng hình Venus de Milo là chiêm ngưỡng một sắc đẹp rất thần thoại.

Từ lầu trên mặt đất này, lên lại lầu 1, rẽ trái hai lần qua một vòng vòng đến Galerie d’Apollon. 
Đi thẳng vào Grande Galerie. Khi nhìn thấy tượng Diana the Huntress, rẽ tay phải thì sẽ thấy Mona 
Lisa của Leonardo Da Vinci (lầu 1, cánh Denon, khu phòng Hội họa).

Mona Lisa hay La Gioconde thực hiện cỡ 1503-1507, đã hiện diện từ năm 1518 nhưng ít được  
chú ý. Chỉ đến sau khi một loạt biến cố xẩy ra như sự phiêu lưu mất trộm (1911-13), bị vảy acid, ném 
đá (1956), được triển lãm từ USA (1963), qua Tokyo-Japan và Moscow (1974) thì mới được nổi tiếng 
như cồn hơn cả giá trị của bức tranh.

Kỹ thuật hội họa của Da Vinci rất thần kỳ với những lớp mỏng từng lớp sơn, chơi với ánh sáng  
và hiệu nghiệm của bóng đậm bằng cách làm như có lớp mờ mờ, tạo ấn tượng di chuyển từ mầu nâu  
đến mầu xanh, làm như có đất và nước của một phong cảnh trừu tượng. Rất tiếc là thời gian qua vài  
trăm năm đã làm mầu của bức họa đậm dần như tay áo của người mẫu từ mầu vàng đã chuyển sang  
mầu nâu. Lý lịch của người mẫu cũng là một đề tài bàn cãi đến độ có người cho rằng người mẫu có  
thể là đàn ông và họa sĩ đã vẽ như thể chính mình trong đó. Tuy nhiên thời gian ồn ào cũng đã lắng  
đọng và hiện nay bức tranh có lịch sử là vẽ trong khoảng năm 1503-1507 ở Florence, và người mẫu là  
một người đàn bà, không phải trong lớp người  trưởng giả, với y phục bình thường, mang tên Mona 
Lisa Gherardini del Giocondo. 

Bức tranh được gọi là La Giocondo (nghĩa là vui vẻ) cũng từ tên người mẫu. Bức họa cũng cho  
thấy người mẫu không có lông mày và lông mi phản ảnh sự chú ý của thời Phục hưng nghiêng về sắc  
đẹp của tâm hồn. Hiện nay bức họa được bảo vệ tối đa, ngoài lớp kính bảo vệ bức tranh, và một thành  
cản bằng gỗ nửa hình tròn đặt phía trước bức họa, lại có thêm một rào cản bằng sắt bao quanh nên  
không ai được phép lại gần nhìn.

          
     Venus de Milo                            La  Joconde

                 
 Nhìn quanh quẩn sẽ thấy bức họa Tiệc đám cưới ở Cana của Veronese.
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.
 The Wedding Feast tại Cana bởi Veronese

Bức họa khổng lồ này trước được treo ở thánh đường San Giorgio Maggiore ở Venice, Ý.  
Veronese đã linh hoạt hóa bức tranh với rực rỡ của áo quần, nữ trang vàng bạc, và kiến trúc huy  
hoàng thời đó.

Quay trở về với Mona Lisa, ở cuối phòng là tranh của Titian và Tintoretto. Đi thẳng đến phòng 
74 (Hội họa Pháp) hướng đến phòng đỏ ở bên phải là bức họa nổi tiếng The Coronation of Napoleon 
của Jacques-Louis David treo ở vách bên trái.

Phải nói bức tranh vĩ đại này có trộn lẫn giữa nghệ thuật và lịch sử. Bức tranh của David  
không hoàn toàn đúng sự thật trong ngày lên ngôi của Napoleon. Như David đã xác định, ông vẽ theo  
ý của Napoleon, và tranh ông có mục đích đánh dấu ngày lịch sử mà không phải là phản ảnh trung  
thực với ngày lễ Tôn Vương (hay lễ Đăng Quang)  của Napoleon cử hành ở Nhà thờ Notre Dame ngày  
mùng 2 thánh Mười Hai, năm 1804 (Consecration of the Emperor Napoleon I and Coronation of the  
Empress Josephine in the Cathedral of Notre-Dame de Paris on 2 Dec 1804). Trong bức họa chúng ta 
thấy Đức Giáo Hoàng ngồi phía sau  Napoleon (đang đứng) và ông đang giơ tay ban phép lành.  
Hoàng đế  Napoleon mang những biểu tượng của quyền lực. Cạnh Hoàng đế ở bên trái là những  anh  
chị em của Napoleon. Tranh cũng cho thấy Mẹ của Napoleon ngồi  ở trên bục  nhìn xuống, dù sự thật  
bà Mẹ không có mặt trong buổi lễ. Giữa tranh là Josephine quỳ  gối trước Napoleon. Bức họa với hơn  
200 người, có chiều ngang 32 ft, chiều cao 21 ft, được bắt đầu vẽ từ năm 1805 và hoàn tất vào năm  
1808.

Ngoài bức họa Lễ Đăng Quang của Napoleon treo ở  Louvre, còn có một bức họa thứ hai giống 
như bức họa nguyên thủy hiện nay treo ở cung điện Versailles. Bức họa thứ hai này đã được bắt đầu vẽ  
từ năm 1808 và được hoàn tất vào năm 1821-22 trong thời gian David bị lưu vong ở Bruxelles, với sự  
cộng tác vẽ đắc lực của George Rouget, một học trò của David. Bản nguyên thủy đã được treo ở điện  
Versailles cho đến năm 1889 thì được chuyển về Louvre. Sự khác biệt hiển nhiên nhất khi so sánh hai  
tấm họa là áo của Pauline Borghese (người đàn bà thứ hai từ bên trái) đã được tô màu hồng trong khi  
ở bản  nguyên tác áo của Pauline vẽ mầu trắng. Anh chị em của Napoleon, từ trái qua phải: Joseph,  
Louis,  Caroline,  Pauline,  Elisa,  và vợ Louis (Hortense),  vợ Joseph (Julie).Cũng có sách nói rằng  
David thích bức họa thứ hai ở Versailles hơn.
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Lễ Tôn Vương Napoleon (Louvre)

  

Bức họa tại Louvre                           Bức họa tại Versailles

Gần đó là tượng Winged Victory of Samothrace với đôi cánh xòe ra đằng sau.
Tượng được tìm thấy vào năm 1863 trên đảo Samothrace, đông bắc của biển Aegean. Tượng 

tìm thấy chỉ có một cánh bên trái. Cánh phải của tượng là một copy của cánh tay trái được thêm vào.  
Khảo cổ gia cho rằng tượng (tên là Chiến thắng hay “Nike” của Samothrace) đặt ở mũi trên tầu. Với  
tấm lụa tạc bay theo gió với những đường nét điêu khắc tuyệt mỹ, dù không có đầu, điêu khắc này đã  
được coi là hình ảnh bất diệt tượng trưng Nghệ thuật Tây âu.
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    Nike of Samothrace                                        The Oath of the Horatii

Victory có cánh, hay nữ thần Nike là con của  Pallas và thần sông Styx. Tượng bằng đá Parian 
có lẽ làm từ 220-190 trước Công nguyên và được Charles Champoiseau tìm thấy vào năm 1863 gồm  
nhiều mảnh vỡ vụn. Sau đó, một phần của cánh tay tìm thấy vào năm 1950, được lưu trữ trong khung  
hộp kính ở gần tượng.Tượng cao 3.28m.

Rời mắt khỏi tượng Chiến thắng của Samothrace, chúng ta quay trở về với bức họa The Oath 
of the Horatii của Jacques-Louis David, ở bức tường đối diện với bức The Coronation of Napoleon.  

Bức họa cho thấy ba anh em La mã nhà Horatii thề trung thành trước người cha của họ trước  
khi đi chiến đấu với nhà Curatii ở thành phố Alblonga. Trong ba anh em, chỉ còn một sống sót và 
người này đã giết nguời em gái tên Camille là vợ của một người đàn ông thuộc Curatii. Bức tranh vẽ  
như một dàn cảnh trên sân khấu với đàn ông tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh, có màu sắc rõ  
nét và ấm, tương phản với nét uyển chuyển và nhẹ  nhàng hơn ở nhóm đàn bà đang người buồn bã cam  
chịu. Bức tranh với những nét vẽ rõ chi tiết như hình chụp là điển hình cho những tranh vẽ thời đó.  
Đây mới là bức tranh để đời của Jacques-Louis David.

Trở về gần cửa mới vào giữa hai cánh cửa là bức họa La Grande Odalisque của Jean-Auguste 
Dominique Ingres.
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Bất cứ một người nào nếu không nhìn vào bức tranh La Grande Odalisque với đôi mắt trừu  
tượng đều thấy nó kỳ kỳ vì sự dài quá khổ của cái lưng và vị trí lạ lùng của bộ phận của người mẫu  
như cái chân trái bắt chéo không biết vị thế ra sao, và vú phải đặt sai chỗ. Ingres vẽ mà không để ý đến 
sự cân đối cơ thể học của người mẫu, mà lại trú trọng đặc biệt đến ngoại cảnh quanh người mẫu. Tấm  
màn màu xanh đậm, và những vải vóc quanh người mẫu đã được chăm sóc kỹ lưỡng với màu sắc rất tỉ  
mỉ và nghệ thuật. Tác phẩm này đã là đề tài cho rất nhiều chỉ trích khi được trình diễn từ năm 1819. 
Rời phòng 75, bước thẳng sang phòng 77 (Romantic paintings), ngay ở bên trái lối vào là bức họa The 
Raft of the Medusa, của Théodore Géricault.

Géricault đã vẽ bức họa qua sự kể lại của hai nạn nhân sống sót sau vụ đắm tàu Medusa, một  
tầu thuộc Hải quân Hoàng gia Pháp khởi hành rời bến năm 1816 để đến thuộc địa Senegal. Người  
thuyền trưởng của chiếc tàu thuộc Chế độ cũ là một người đã không lái tầu trong hơn hai chục năm và  
đã nhậm chức thuyền trưởng do liên hệ chính trị mà được. Khi tầu đắm, thì vì không đủ tầu nhỏ cứu  
nguy nên những người bị bỏ rơi lại đã phải dựng một cái bè để chở 150 người. Bè trải qua 10-13 ngày  
kinh hoàng và rốt cục chỉ có 10-15 người sống sót. Sự kinh hoàng ở  mức độ khủng khiếp đến độ tàn  
bạo và ăn thịt người vì quá đói.

The Raft of the Medusa

Bức họa đã làm xôn xao mọi người vào thời đó vì tính chất đương thời khi  bức họa được trình  
bày trong phòng hội họa vào năm 1819. Nó nói lên cái xã hội bất công, kẻ bất tài trong chính quyền.  
Bức họa cho thấy sự chết chóc, sự tuyệt vọng, sự hy vọng mỏng manh một chiếc tầu ở xa tít có thể thấy  
họ, bóng dáng chiếc  tầu The Argus mà sau đó đã cứu họ.  Chiếc bè  nhỏ nhoi bị sóng biển quần vập,  
trên bè  mang hình ảnh một ngườ bố ôm một thanh niên  đã chết, những  người đang cố gắng níu lấy  
cái sống, một bộ ngực của một người đàn ông có lẽ đã bị người trên bè  ăn thịt. Khía cạnh nhân tính  
của bức họa đã chuyên chở thông điệp tượng trưng cho sinh mạng con người bị bỏ rơi theo số phận.  
Nhìn sang bên phải cũng trên bức tường đó là bức họa  Liberty Leading the People,  của Eugène 
Delacroix. 

Tác phẩm của Delacroix miêu tả tình hình xáo trộn ở Pháp vào cuối tháng 7 năm 1830, với  
nhiều tầng lớp dân chúng qua những y phục khác nhau của người trong tranh. Một phần chính trị thể  
hiện qua người đàn ông đội mũ cao, một đứa trẻ tinh ranh tự quyết định lấy số phận mình mặc dù tuổi  
còn rất nhỏ. Người ta cho rằng đứa trẻ mang tên Gavroche trong tác phẩm của Victor Hugo, một tác  
phẩm viết cỡ 30 năm sau đó, được truyền bá qua vở kịch Những kẻ khốn khổ - Les Miserables, từ năm 
1980, là nhân vật được Hugo lấy hứng từ tấm họa . Trong hình cho thấy nhà thờ Notre Dame nằm 
đằng sau dàn cản đã có người chết nằm la liệt.
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Và Tự Do hướng dẫn Dân chúng, người đàn bà đội mũ Phrygia, (một loại mủ vải mềm hình  
chóp nón của dân Phrygian ngày xưa) trong tranh, được Delacroix miêu tả tượng trưng cho Dân chủ,  
Cách mạng 1789 như một sự thật không màu mè che đậy, đầy dũng cảm và nổi loạn, quần áo dản dị,  
phơi ngực trần, cánh tay phải dơ lên-với dạng thiên nhiên còn dưới cánh tay - cầm cờ ba màu xanh  
trắng đỏ. Người phụ nữ trong tranh với khuôn mặt có nét và một bộ ngực đẹp của những tượng nữ thần 
cổ Hy-lạp, là một tượng trưng đặc biệt cho Tự do qua sự tương phản trong lối dấn thân, một giải  
phóng cho phụ nữ (?), và lá cờ không thấy trọn vẹn phải chăng là một thông điệp như ngầm thông báo  
một điều gì đang tiếp diễn?

         

Liberty Leading the People (28-7-1830). Delacroix.           Dying slave and Rebel slave

Trở lại phòng 74, đi xuống ground floor, đi đến phòng triển lãm Điêu khắc Ý, chúng ta sẽ thấy 
hai tượng Slaves của Michelangelo. 

Hầu hết tác phẩm của Michelangelo không rời Ý, nhưng đặc biệt Louvre sở hữu 2 tượng này do 
Florentine Roberto Strozzi  tặng vua Pháp, sau khi Michelangelo tặng Strozzi. Cũng như một số tượng  
khác của Michelangelo, hai tượng này cũng ở trong tình trạng chưa hoàn tất vì nhiều lí do liên quan  
đến thời kỳ Pope Julius II ở Florence. Đặc điểm của Michelangelo là điêu khắc không cần người mẫu 
và ông thường khắc trên tấm đá từ mặt trước đến mặt sau. Trong tượng Rebel slave, tay người trong 
tượng còn nằm trong khối cẩm thạch.

Ngoài ra ở khu điêu khắc có một số tác phẩm khác nên xem như  điêu khắc Cupid  của Chaudet, 
của Bouchardon; Cupid- Psyche  của Canova, và Psyche của Pajou.
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      Cupid.by Chaudet Cupid & Psyche.by Gerard

                       

                Cupid by Bouchardon      Cupid-Psyche by Canova              Psyche by Pajou 

Nếu có thời gian thì có một số tranh khác cũng đáng xem trong nhiều phòng tranh.

Ship of Fools của Hieronymus Bosch  cho thấy tác giả như muốn kêu lớn lên rằng nhân loại đã 
phung phí đời sống một cách vô tội vạ thay vì sống một cách hữu dụng hơn. Bosch tưởng tượng rằng 
loài người đang du lịch qua biển thời gian trên một cái tầu nhỏ tượng trưng cho nhân loại. Buồn thay  
những đại diện này chỉ là những người hề. Hãy nhìn xem, đây là cách người đời sống-ăn, uống, tán  
tỉnh, dối trá lừa gạt, chơi trò ngu xuẩn, theo đuổi những mục đích không đạt được. Trong khi đó chiếc  
tầu cứ dập dềnh và người đời chẳng bao giờ đến được hải cảng. Bosch nhạo báng cả những kẻ mặc áo  
tôn giáo như ông sư và bà sơ. Sự kêu gào của  Bosch qua tấm tranh có mục đích để thức tỉnh con  
người. Con tầu của những người điên không nói về người khác mà chính là nói về chúng ta. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch
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    Cupid-Psyche by Canova            Ship of Fools by Bosch

             

                                   The Lacemaker by Vermeer                Marly Horse by Coustou

The Lacemaker  (La Dentelliere. Johannes Vermeer)

Người làm ren là bức họa của Vermeer vẽ một người đàn bà mặc quần áo thường đang chăm chỉ 
cặm cụi làm ren. Cái gối cắm kim và hộp nhỏ như để cuốn sách Thánh kinh thấy rõ, được vẽ với màu 
sắc đậm phía trước pha trộn nổi bật trên một phía sau nhạt màu.  Bức họa đã được coi là một trong 
những tác phẩm đẹp nhất hiện diện trong BTV Louvre.

The Rape of  the Sabine  Women của họa sĩ Poussin, và  The Intervention of The Sabine 
Women của Jacques-Louis David.
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      The Intervention of the Sabine Women.                 The Rape of the Sabine Women. 
                 Jacques-Louis David             Poussin

“Sự cưỡng bắt phụ nữ Sabine” ở đây là một chuyện đã được ghi chép bởi những sử gia La-mã  
từ ngày xưa. Chữ rape dịch từ chữ latin rapere có nghĩa là cưỡng đoạt, chiếm đoạt hay bắt cóc.
Theo nhà viết sử La-mã nổi tiếng Livy (Titus Livius, sinh cỡ 59/64 BC ở Patavium, Venetia, Italy, chết  
năm 17AD tại Patavium) đã ghi trong cuốn Lịch sử thành Rome thì Romulus, sau khi đã gây dựng  
thành phố cùng có một số quân lính đáng kể thì rất quan tâm về chuyện thiếu đàn bà để làm vợ cho 
dân chúng của ông. Sau nhiều lần tìm cách hỏi vợ cho dân mình từ những gia đình ở các bộ lạc hay  
thành phố khác không thành công thì Romulus đã bày mưu để  cưỡng đọạt phụ nữ bộ lạc Sabine dưới  
quyền lãnh đạo của Titus Tatius. Sự cưỡng đoạt này là một tính toán và đã được thực hiện nghiêm  
nhặt. Những phụ nữ bị bắt cóc này đã được Romulus đối xử rất phân minh, và được cho hưởng nhiều  
quyến lợi như dân sự và tài sản khi làm vợ dân thành Rome. Romulus là một tướng tài, một nhà vua rất  
kỷ luật (kỷ luật đến nỗi em ruột Romulus là Remus vì phạm luật do Romulus đặt ra mà đã bị Romulus  
chém chết ngay). Lẽ đương nhiên là Titus giận giữ và gây chiến với Romulus. Việc chiến tranh sau  
cùng đã kết thúc bởi chính những người đàn bà Sabine vợ của người Roman nay đã sinh con và thích  
ứng với đời sống mới, cầu khẩn xin Titus giải hòa.( Titus Livius.The History of Rome. Translated by  
Rev. Canon Roberts. Everyman's Library. London: J.M. Dent and Sons, 1912). 

Câu chuyện cưỡng đoạt phụ nữ Sabine đã được nhiều họa sĩ chú ý đến và là đề tài cho tranh  
vẽ, đáng kể nhất là bức họa của Nicolas Poussin (1637-38) để ở viện bảo tàng Louvre-France, của 
Peter Paul Rubens (1635-40) ở tại National Gallery-London, hai bức tranh này minh họa cảnh cưỡng 
bắt. Ngoài ra cũng nổi tiếng là bức tranh của Jacques-Louis David “Sự can thiệp của phụ nữ Sabine-
1799” trưng tại Louvre- France minh họa cảnh vợ Romulus (Hersilia, con gái lãnh tụ Titus Tatius  của  
Sabine) đứng dang tay ngăn cản chồng và bố đánh nhau, ở trên mặt đất có trẻ em nằm, bò lổn ngổn.  
(Du lịch Italy. Sóng Việt Đàm Giang).

Tranh của Fragonard thường rất lãng mạn, điển hình là bức La Baigneuse. The Gypsy của F. 
Hals vẽ chân dung rất sống động.

The Marly Horses là đôi tượng nguyên thủy đã được chuyển từ lâu đài Marly đến Place de la 
Concorde, rồi đến Louvre vào năm 1984 (phòng 61, lầu 2, cánh Sully). Một ấn bản đôi ngựa này hiện 
diện ở Place de La Concorde.
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La baigneuse của Fragonard           The Gypsy by Hals                 Suger’s Eagle             

Và sau cùng, trong phòng Nghệ Thuật Trang Hoàng có “Suger’s Eagle”, một cái bình mang 
hình dạng giống con ó của Abbot Suger. Đó là một cái lọ bằng vân ban thạch (porphyry) thời Cổ đại Ai 
cập hay Hoàng Triều La Mã mà ông Abbot Suger của nhà thờ St Denise đã ra lệnh cho gắn một cái đầu 
con ó, đôi cánh, và phía dưới là chân và đuôi ó, làm bằng bạc vào năm 1140. Toàn tác phẩm và bình 
cao cỡ 43 cm (lầu 1, cánh Richelieu).

Những tác phẩm hội họa, nghệ thuật phẩm cùng điêu khắc kể trên là giới hạn chiêm ngưỡng của 
người viết với thời gian cho phép. Mỗi người vào Viện Bảo Tàng Louvre có thể có những ưa chuộng 
và sở thích khác  biệt. Đi xem tất cả những tác phẩm trên cũng mất cả ngày. Một lối ra là đi xuống 
Entresol level, rời cánh Devon theo lầu mezzanine  để đến Pyramid rồi đi thang tự động ống để ra 
ngoài.

Viện Bảo Tàng Louvre mở cửa ngày Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật: 9 am-6 pm. Thứ 
Tư và Thứ Sáu: 9 am-10 pm. Đóng cửa: Thứ Ba.  ■

Photo by Sóng Việt

Ghi chú.  
                                      
Một số hình ảnh và tài liệu trích dịch từ trang nhà chính thức của Viện Bảo Tàng Louvre. 
http://www.louvre.fr/llv/musee/alaune.jsp?bmLocale=en
Sóng Việt Đàm Giang
25 November 2009

http://www.louvre.fr/llv/musee/alaune.jsp?bmLocale=en
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 Bông HÒng Dù G†i Tên Nào:
Thiên Tình Sº Romeo và Juliet

Phåm Tr†ng LŒ sÜu tÀm và dÎch

“What’s in a name? That which we call a rose
By any name would smell as sweet.”
(Shakespeare’s Romeo and Juliet, Act II, scene ii)

Bông hồng dù gọi tên nào,
Thì hoa cũng vẫn ngạt ngào thơm tho.

Chắc độc giả đã nhiều lần nghe qua truyện Romeo và Juliet, và có thể đã xem nhiều phim dựa vào cốt 
truyện, hay đã nghe nhạc Tchaikovsky phần mở đầu Fantasy Overture trong vũ khúc ballet do ban vũ 
cổ điển Bolshoi của thành phố Moscow hay ban vũ cổ điển Kirov của thành phố St. Petersburg trình 
diễn, nhưng chắc không biết từ trước đến nay truyện Romeo và Juliet được đưa lên phim mấy lần? 
Trước khi trả lời câu này ở bên dưới, xin lược truyện. Tiếp theo là phần chuyển dịch sang tiếng Việt hai 
đoạn đáng nhớ nhất trong vở kịch. Đó là cảnh Romeo nghe Juliet đứng than thở những lời yêu thương 
ở bao lơn ngoài phòng ngủ của nàng nhìn xuống vườn cây của gia đình Capulet, có biết đâu cũng lúc 
đó chàng đứng trong lùm cây bên dưới, nghe được tâm sự nàng. Cảnh thứù hai là đêm vĩnh biệt, lúc 
gần sáng ở phòng Juliet, sau đêm hai người gặp nhau như vợ chồng trước khi chàng đi đầy ở Mantua. 

Bài viết này chia làm năm phần: I. Cốt truyện; II. Kịch đưa lên phim; III. Ngôn ngữ và tính hài hước 
của Shakespeare; IV. Hai cảnh đáng nhớ: cảnh ở bao lơn và đêm vĩnh biệt; V. Chú thích thêm:  Nhạc và 
vũ cổ điển dựa vào cốt truyện; thăm Verona, và sách tham khảo.     

I. Cốt Truyện: 

Truyện  tình  Romeo  và  Juliet  gốc  từ  một  bi-kịch  của  kịch-tác-gia  và  thi-  sĩ  người  Anh  William 
Shakespeare (1564-1616) viết trong khoảng 1591-1596, khi ông trong khoảng 27-32 tuổi, dựa theo một 
truyện thơ dài của Arthur Brooke tên là “The Tragicall Historye of Romeus and Juliet” (in năm 1562), 
kể chuyện đôi tình nhân mệnh yểu (star-crossed lovers), nhưng cái chết của họ làm hai họ Capulet và 
Montague quên hận thù nhau. Ấn bản của vở bi-kịch gọi là Quarto 2 (trang giấy in gấp làm 2 lần, thành 
4 tờ, 8 trang) mang tựa “The Most Excellent and Lamentable Tragedie of Romeo and Iuliet” in năm 
1599. Ấn bản Quarto 1 mang tựa nguyên văn là “An Excellent conceited Tragedie of Romeo and Iuliet” 
in ở London, năm 1597. (Đây là ấn bản xưa nhất của vở kịch, theo giáo sư Jill L. Levenson, trang 104, 
cuốn Romeo and Juliet, chú dẫn ở phần cuối bài. Thời Shakespeare “J” in là “I”) 

Tại tỉnh Verona nước Ý, có hai gia đình danh-giá là Montague và Capulet có thù với nhau từ đời nọ 
sang đời kia. Romeo là con trai và là người sẽ thừa-kế tài-sản của họ Montague. Romeo mê nàng 
Rosaline nhưng không được nàng để ý tới. Romeo nghe nói Rosaline sẽ dự tiệc hoá trang ở nhà ông bà 
Capulet, bèn cùng bạn thân là Mercutio đeo mặt nạ đến dự tiệc, và mong sẽ được thấy dung nhan nàng 
Rosaline. Nhưng vừa tới buổi tiệc hoá trang, Romeo thoáng thấy nàng Juliet xinh đẹp, con gái ông bà 
Capulet, thì đem lòng yêu ngay. Trong khi dò hỏi cho biết tên nàng Juliet, Romeo bị Tybalt là cháu bà 
Capulet nghi ngờ. Tybalt gây sự toan đấu với Romeo, nhưng Ông già Capulet can hai người để tránh đổ 
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máu trong bữa tiệc.   

Trong buổi tiệc, sau khi gặp Juliet, Romeo biết nàng là con gái của dòng họ Capulet có thù với dòng họ 
mình, và Juliet cũng khám phá ra chàng Romeo mà nàng chớm yêu là con trai của gia đình Montague, 
tử thù của dòng họ nàng. Tối hôm đó, sau khi khách ra về, Romeo lén ở lại. Đứng dưới vườn nhà Juliet, 
Romeo chợt thấy nàng bước ra bao lơn. Nghe lén thấy nàng than-thở giá người yêu không phải thuộc 
dòng họ Montague, Romeo bèn xuất đầu lộ diện. Juliet lúc đầu bẽn-lẽn khi thấy Romeo nghe rõ thầm ý 
của mình, nhưng rồi hai người trao nhau lời hứa sẽ yêu nhau mãi mãi. Juliet cho Romeo hay nàng sẽ 
lấy chàng, và bảo chàng sáng hôm sau tìm cách làm phép cưới.  Romeo chạy ra tu-viện gặp tu-sĩ 
Laurence xin giúp làm chủ lễ. Tu-sĩ Laurence cũng mong cuộc tình duyên này sẽ giúp hai họ không thù 
nhau nữa.

Sáng sớm hôm sau, khi cùng đi với hai người bạn là Benvolio và Mercutio, Romeo gặp bà vú nuôi của 
Juliet và nhắn với nàng là hãy gặp tu-sĩ Laurence (có bản viết là (Lawrence) để làm lễ thành hôn. Cũng 
ngày hôm đó, Mercutio đang đi ngoài phố thì tên Tybalt đến gây sư, y trách sao Mercutio lại chơi thân 
với Romeo là kẻ thù của dòng họ Capulet.  Thấy Tybalt hạ nhục Romeo, Mercutio giận, nhận đấu 
gươm, nhưng bị Tybalt, cũng là một tay gươm giỏi, đâm chết, khi Romeo chen vào can hai người. Để 
trả thù cho bạn, Romeo đấu gươm với Tybalt và đâm chết tên này, và vì tội giết người, Romeo bị ông 
Hoàng Escalus của xứ Verona.tuyên án biệt xứ, đầy ra vùng Mantua.[Chữ “city” không có nghĩa là 
“thành phố” như bây giờ, vì trong thời Phục hưng, nước Ý chia thành nhiều city-states, mỗi “city” có 
quân đội riêng và có một ông hoàng cai trị như một “xứ nhỏ.”]

Sau khi đâm chết Tybalt, để tránh lính tuần, Romeo lén đến gặp tu-sĩ Laurence xin giúp. Tu-sĩ khuyên 
Romeo gặp Juliet đêm đó trước nhận đi đầy ở vùng Mantua. Vào lúc này, Ông già Capulet muốn gả 
Juliet cho một vị bá tước có họ với ông Hoàng xứ Verona tên là Paris, vì ông già không biết gì về 
chuyện Juliet và Romeo đã đưọc tu-sĩ Laurence làm phép thành hôn với nhau rồi. Nếu Juliet thổ lộ cho 
cha là đã làm lễ thành hôn với Romeo thì chàng sẽ không toàn mạng vì chàng vừa mang tội giết Tybalt.
Juliet bèn đi tìm tu-sĩ Laurence xin giúp. Vị tu-sĩ hiến một kế là cho nàng một lọ thuốc, bảo cứ uống 
vào đêm trước hôm phải lấy bá tước Paris. Chất thuốc này sẽ làm nàng chết giả trong 42 tiếng đồng hồ. 
Như vậy, xác nàng, theo tục lệ thời đó, sẽ được quàn tại hầm mộ gia đình Capulet một hai ngày. Và 
trong thời gian đó, tu-sĩ Laurence sẽ báo tin cho Romeo lúc đó đang lưu đầy ở Mantua đến cứu. Vì theo 
mưu của vị tu sĩ nhân từ này, Romeo và Juliet có thể cùng trốn khỏi Verona. Bây giờ hãy lo trốn trước, 
sau này sẽ xin cha mẹ của hai họ tha thứ. 

Gia đình Capulet đang tíu tít sửa-soạn làm lễ cưới cho Juliet lấy bá tước Paris thì nghe tin Juliet chết. 
Thế là đám cưới thành đám tang. Gia đình đưa xác nàng ra phần mộ. Trong khi đó, tu-sĩ Laurence viết 
thư cho Romeo và giao cho một người mang thư đến Mantua báo cho Romeo biết mưu kế của mình và 
bảo chàng hãy kíp về cứu Juliet khi nàng tỉnh dậy ở hầm mộ. Nhưng thư của tu-sĩ Laurence không đến 
tay Romeo kịp. Người đưa thư đi qua vùng có bịnh dịch hạch nên bị dân làng, vì sợ lây, đóng cửa giam 
luôn trong nhà có dịch hạch.

Romeo vẫn không biết gì về kế của tu-sĩ Laurence, khi đươc tên hầu là Balthasar đi ngựa đến báo tin 
Juliet đã chết. Trước khi lén về Verona thăm mộ Juliet, Romeo gặp một ông già bán thuốc ở Mantua, 
năn nỉ và mua chuộc ông để ông bán cho một lọ thuốc độc, với ý định sẽ quyên sinh bên nàng. Tới hầm 
mộ Juliet, Romeo gặp Paris lúc đó cũng mang hoa đến mộ Juliet. Romeo tưởng Paris là một tên đào mả 
lấy trộm nữ trang nên đâm chết Paris. Trước khi chết, Paris xin Romeo đem xác mình đặt gần xác 
Juliet. Tới chỗ Juliet nằm, Romeo thấy xác nàng, than khóc lời vĩnh biệt rồi uống thuốc độc tự tử. Khi 
thuốc mê đã giã, Juliet tỉnh dậy, thấy Romeo chết, bèn rút chiếc dao găm chàng còn đeo bên mình, đâm 
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ngực tự vẫn.

Hai gia đình nghe tin Paris và Romeo chết, kéo tới hầm mộ. Tu-sĩ Laurence kể cho hai họ Capulet và 
Montague chuyện của Romeo và Juliet, chỉ mắc tội yêu nhau mà chết oan. Hai gia đình nghe câu 
chuyện đau thương của đôi trẻ, và trước lệnh của ông Hoàng xứ Verona, thề sẽ không còn thù hận nhau 
nữa.  
  
II. Kịch đưa lên phim: 

Từ trước đến nay có ít nhất 6 cuốn phim về truyện tình Romeo và Juliet. Theo Charles Boyce thì có ít 
nhất 17 lần truyện được đưa lên phim nếu kể cả các phim nói tiếng Pháp, Ả rập và Hindi Ấn độ.

(1) Phim năm 1936, do nữ tài tử Norma Shearer, lúc đó 36 tuổi, đóng vai Juliet; còn vai Romeo 
thì do Leslie Howard, lúc đó 43 tuổi, đóng. Đạo diễn bởi George Cukor.  

(2) Năm 1964, nữ tài tử Susan Shentall và nam tài tử Lawrence Harvey, lúc đó 26 tuổi đóng vai 
Romeo.

(3) Năm 1961, Nathalie Wood, lúc đó 23 tuổi, và Richard Beymer, 22 tuổi, đóng trong vở nhạc 
kịch West Side Story, kể chuyện hai bọn băng đảng ở New York, tích truyện dựa vào vở kịch này. Nhạc 
do L. Bernstein.

(4) Năm 1968, Olivia Hussey, lúc đó 15 tuổi, đóng vai Juliet cùng với Leonard Whiting, 17 tuổi, 
đóng vai Romeo. Đạo diễn người Ý Franco Zeffirelli. Có lẽ đây là cuốn phim hay và thành công nhất. 

(5) Năm 1996: Vai Juliet do nữ tài tử Angelina Jolie 21 tuổi đóng, và Nathaniel Marston, 20 
tuổi, đóng vai Romeo.

(6) Năm 1996: Claire Danes, 16 tuổi, đóng vai Juliet, và Leonardo DiCaprio, lúc đó 21 tuổi, 
đóng vai Romeo. [Phần này viết dựa theo bài báo của Anita Gates đăng trong New York Times ngày 
10/27/96, trang H13.]

Theo cốt truyện thì Juliet lúc đó mới 14 tuổi mà trong bộ phim đầu, tài tử đóng vai Romeo là Leslie 
Howard (tài tử đóng vai chàng Ashley Wilkes, người mà Scarlett O’Hara mê trong phim Gone with the 
Wind, ra mắt năm 1939), lúc đó 43 tuổi, còn nữ tài tử Norman Shearer đóng vai Juliet lúc đó 36 tuổi. 
Vậy mà khán giả thời đó vẫn chấp nhận. Trong mấy bộ phim sau, tài tử trẻ hơn. Olivia Hussey đóng vai 
Juliet năm 1968 lúc nàng mới 15 tuổi. Phải chăng nhà đạo diễn Ý Franco Zeffirelli muốn phim có tính 
hiện thực hơn? Hay thành phần khán giả trẻ xem phim ngày nay càng ngày càng đông nên nhà làm 
phim phải chọn những tài tử trẻ cho hợp với vai trò? Phim mới nhất (1966) có đổi cảnh trong phim, và 
có súng, như vậy có làm mất không khí của vở kịch thời Shakespeare không? Chỉ có độc giả xem hay 
đọc xong vở kịch rồi coi cuốn phim, hay xem xong cuốn phim rồi đọc lại vở kịch, mới biết rõ. Điều 
này, một lần nữa, nêu lên tính cách phổ-cập và nhân-bản của kịch-tác-gia Shakespeare: Văn-chương 
nếu hay thì mọi thời-đại và mọi nền văn-hoá đều hâm mộ.   

III. Ngôn ngữ và tính cách hài hước của Shakespeare

A. Ngôn ngữ: Kịch Romeo và Juliet viết theo thể thơ blank verse, mỗi câu có 10 âm tiết, nhấn 
mạnh vào nhịp nhì và không có vần. Tuy nhiên, có vài đoạn trong vở kịch, như đoạn mở đầu, viết theo 
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thể thơ sonnet, có 14 câu, mỗi câu có 10 âm tiết, nhấn vào nhịp nhì, và có vần gieo như sau: abab cdcd 
efef gg. Đó là thể tình thi sonnet kiểu Shakespeare. Thí dụ như đoạn mở đầu trước khi vở kịch bắt đầu: 

“The Prologue”
    [Đồng ca]
Two households, both alike in dignity
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-crossed lovers take their life;
Whose misadventured piteous overthrows
Doth with their death bury parents’ strife
The fearful passage of their death-marked love,
And the continuance of their parents’ rage,
Which, but their children’s end, naught could remove,
Is now the two hours’ traffic of our stage;
The which, if you with patient ears attend,
What here shall miss, our toil shall strive to mend.

Hai gia đình môn đăng hộ đối 
Ở thành Verona diễm lệ, nơi vở kịch của chúng tôi dàn cảnh,
Vì mối thù truyền kiếp xưa bùng lên thành loạn;
Nơi những vụ đổ máu giết nhau làm nhơ nhuốc những bàn tay hiền lành.
Từ hai gia-đình tử thù này, 
Đôi tình nhân vì định mệnh yêu nhau, rồi kết liễu đời mình;
Nhưng cái chết thảm thương của họ 
Đã chôn theo mối thù khôn gột rửa của cha mẹ.
Vở bi kịch dài hai giờ sắp tới này sẽ kể câu chuyện 
Về mối tình bi-thảm của họ, và cơn thịnh nộ của cha mẹ,
Mà chỉ có cái chết của đôi trẻ mới chấm dứt.
Nếu quí khán giả kiên nhẫn lắng nghe,
Bù cho những khiếm khuyết ở đây, chúng tôi cố diễn cho hay.

B. Cách dùng chữ và óc hài hước  Buồn mà vui, vang tiếng cười của khán giả: Tuy kịch 
Romeo và Juliet là một bi-kịch, nhưng không phải lúc nào cũng buồn thảm, nhờ óc khôi hài và tài chơi 
chữ của Shakespeare. 

Cách dùng chữ:  Theo Jill L. Levenson (chú thích bên dưới bài),  phần mào đầu (Prologue) cho 
thấy cách  dùng chữ của  Shakespeare.  Như phép dùng tương phản (gọi  là  antithesis),  và  cân  đối 
(symmetry), như ở dòng 3, hai chữ “grudge” (thù ghét) và “mutiny” (nổi loạn), và ở dòng 4, hai chữ 
“civil blood” (gây tương tàn) and “civil hands” (bàn tay hiền lành, ngụ ý dân sống hiền lành trong cộng 
đồng) ở trong cùng một câu, chữ nọ làm mạnh nghĩa thêm chữ kia, chữ nọ là nguyên nhân gây nên chữ 
kia là hậu quả. Ở dòng 9, chữ “death-marked” ngụ hai nghĩa: (a) bị số mệnh bắt phải chết; (b) mục tiêu 
của họ là cái chết. “Take their life” (dòng 6) có hai nghĩa: (a) từ hai dòng họ tử thù sinh ra; (b) kết liễu 
đời họ.  

Óc hài hước: Trong đoạn đầu vở kịch, cảnh hai tên gia nhân Sampson và Gregory của dòng họ 
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Capulets đeo khiên nhỏ và gươm, bàn nhau nếu gặp gia nhân nhà Montagues, chúng cũng không sợ. 

Thí dụ 1: Chữ “bite the thumb,” nghĩa đen là “cắn đầu ngón tay cái,” nhưng nghĩa bóng là “ra 
dấu ngón tay chửi ai.”  Tương tự, bây giờ có thành ngữ “Thumb one’s nose.” Ta hãy nghe hai tên gia-
nhân gia đình Capulet là Sampson và Gregory bàn nhau bằng ngôn từ hơi thô-tục vì chúng đóng vai trò 
của comic relief, làm không khí của bi-kịch bớt căng thẳng:

Sampson:
Nay, as they dare. I will bite my thumb at them, which is disgrace if they bear it.
[He bites his thumb.] Đừng, để xem bọn chúng chịu ra sao. Tớ sẽ ra dấu tay chửi để hạ nhục chúng. 
[Nói rồi cắn đầu ngón cái.]

Abram: (gia nhân nhà Montague)
Do you bite your thumb at us, sir?
[Có phải Anh hạ nhục bọn tôi, hả?]

Sampson:
[aside to Gregory] Is the law of our side if I say “Ay”?
[Quay lại hỏi Gregory]--Nếu tớ trả lời “Phải” thì chúng ta có đúng luật không?

Gregory: [aside to Sampson]
No. [Nói riêng với Sampson] Không.

Sampson:
No, sir, I do not bite my thumb at you, sir, but I bite my thumb, sir.
[Thưa không, tôi không cắn ngón cái ra dấu chửi anh, nhưng, xin thưa, tôi cắn ngón cái của tôi ạ.] 

Thí dụ 2: Hai nghĩa của chữ “Maidenhead”:  
Cũng trong đoạn mở đầu:

Sampson:  Any dog of that  house of Montague moves  me. [Bất  cứ tên vũ phu nào trong dòng họ 
Montague cũng làm tớ nổi giận.]   …

Sampson: ‘Tis all one. I will show myself a tyrant. When I have fought with the men, I will be civil 
with the maids—I will cut off their heads.

[Sampson: Mối hận thù của chủ mình cũng là của chúng ta. Tớ sẽ cho chúng biết, tớ là một tay bạo tàn. 
Khi tớ đánh thắng bọn đàn ông họ Montague, tớ sẽ lịch sự với bọn thiếu nữ—tớ sẽ chặt đầu chúng.

Gregory: The heads of the maids? [đầu thiếu nữ?]

Sampson: Ay, the heads of the maids, or their maidenheads. Take it in what sense thou wilt. [Phải, đầu 
thiếu nữ, hay là trinh-tiết của họ. Tùy anh muốn hiểu nghĩa nào thì hiểu.] 

Gregory: They must take it in sense that feel it.  [Họ sẽ hiểu tùy cảm-giác của họ.] 

Thí dụ 3: [Hồi II, cảnh ii)
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ROMEO: O, wilt thou leave me so unsatisfied? [Ôi, sao em để lòng ta còn khao khát thế này?]

JULIET
What satisfaction canst thou have to-night? [Thế chàng muốn thỏa mãn gì đêm nay?]

ROMEO
Th’ exchange of thy love’s faithful vow for mine. [Cùng em trao đổi lời thề sẽ yêu chung thủy.]

Thí dụ 4: “Life” có nhiều nghĩa.

Juliet: Then, window, let day in, and let life out.

[Cửa sổ ơi, mở ra cho ánh sáng lùa vào, và cho nguồn sống thoát đi.] 

Chữ “life” ở đây có nhiều nghĩa: đối với Juliet, Romeo là “nguồn sống” của nàng; Mạch sống thoát đi, 
hay từ giờ phút Romeo từ cửa sổ leo xuống ra đi, là đi vào cõi chết. Hai nhân vật Romeo và Juliet chưa 
biết số phận họ, nhưng khán giả được cho hiểu là điềm báo trước sự vĩnh biệt của họ, vì chàng ra đi lần 
này là lần cuối hai người còn thấy nhau khi còn sống.  Chữ “life” làm khán giả  hay độc giả liên tưởng 
đến chữ phản nghĩa “death,” cũng như chữ “day” báo trước chữ phản nghĩa “night” như một cặp chữ: 
day/life và night/death. Chữ “window,” một vật vô tri vô giác được nhân cách hoá, tượng trưng sự ấm 
cúng của tình yêu hai người. Bây giờ khi Juliet xin cửa sổ mở ra, của sổ có quyền định đoạt về số phận 
Romeo. Trong câu trên, chữ “in” đối với chữ “out”: 

Then window, let day in, and let life out.

Vậy thì, cửa sổ ơi!
Mở ra cho ánh sáng vào,
Để cho mạch sống dạt dào thoát đi!

Thí dụ 5: Ông già Capulet vị vợ ngăn cản không cho gây sự.

(Hồi I, cảnh 1)
Cảnh lộn xộn ngoài phố.

CAPULET
What noise is this? Give me my long sword, ho!

Chuyện gì lộn xộn vậy? Lấy cho ta thanh gươm dài, bay đâu! 

WIFE (vợ ông già Capulet)
Crutch, a crutch! Why call you for a sword?

Đưa ổng cái nạng, cái nạng! Tại sao ông đòi lấy gươm cho ông?

IV. Hai cảnh đáng nhớ của vở bi-kịch:

Hồi II, cảnh ii, câu 1-106:  Cảnh ở bao lơn ngoài phòng ngủ của Juliet (Trong khi Juliet nói một 
mình, thì Romeo nghe lén.)
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[Act II, Scene ii, lines 1-106 ]

ROMEO (coming forward)
He jests at scars that never felt a wound.

[Enter Juliet above at a window]

But soft! What light through yonder window breaks?
It is the East, and Juliet is the sun.
Arise, fair sun, and kill the envious moon,
Who is already sick and pale with grief
That thou, her maid, art far more fair than she.
Be not her maid since she is envious.
Her vestal livery is but sick and green,
And none but fools do wear it. Cast it off.
It is my lady. O, it is my love!
O, that she knew she were!
She speaks, yet she says nothing. What of that?
Her eye discourses; I will answer it.
I am too bold. ‘Tis not to me she speaks.
Two of the fairest stars in all the heaven,
Having some business, do entreat her eyes
To twinkle in their spheres till they return.
What if her eyes were there, they in her head?
The brightness of her cheek would shame those stars
As daylight doth a lamp; her eye in heaven
Would through the airy region stream so bright
That birds would sing and think it were not night.
See how she leans her cheek upon her hand.
O that I were a glove upon that hand,
That I might touch that cheek!

ROMEO [Từ vườn cây của gia đình Capulet, Romeo bước ra, thoáng nghe nói nàng yêu mình.]
(Mercutio) diễu về những vết thương lòng mà chưa từng bị trúng tên của thần ái tình Cupid. [Lúc đó 
Juliet bước ra bao lơn nhìn xuống vườn]   
Nhưng hãy yên lặng! Ánh sáng nào le lói trên cửa sổ kia?
Đó là phương đông, và Juliet là mặt trời mới mọc.
Nhô lên đi! Mặt trời yêu dấu, và hãy sáng lòa lên để che mặt trăng ghen tuông đang bịnh và xanh xao 
vì buồn [Thần mặt trăng Diana tượng trưng sự trinh trắng và là thần hộ mệnh cho các trinh nữ; Romeo 
ví Juliet như trinh nữ theo hầu Diana.]
Mặt trăng lu mờ đi vì em đẹp hơn. 
Em đừng làm trinh nữ hầu hạ thần mặt trăng vì nàng ghen tức. 
Tấm áo trinh trắng của nàng làm nàng trông bịnh hoạn và xanh xao. 
Chỉ có những tên hề mới bận tấm áo đó. Hãy bỏ áo ấy đi! 
Chính là Juliet của ta kìa. Ôi, người ta yêu dấu! Ôi, giá nàng biết vậy!
Nàng đang nói mà ta không nghe thấy gì cả. Thế nghĩa là gì? 
Mắt nàng nhìn quanh; ta phải lên tiếng với nàng.
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Ta liều quá. Nàng đâu có nói với ta. 
Khi hai vì sao sáng nhất bầu trời nài xin mắt nàng chiếu sáng thay cho chúng trên quĩ đạo để chúng 
phải chạy đi lo chuyện khác. [Theo hệ-thống thiên văn Ptolemy, mà người thời đó tin tưởng, thì tinh tú 
được mang trên quĩ đạo vòng quanh trái đất ở trung tâm vũ trụ bằng những tinh cầu thủy tinh.] 
Ví thử như mắt nàng ở trên bầu trời và tinh tú ở trên đầu nàng? 
Hào quang trên đôi má nàng sẽ làm lu mờ tinh tú
Như ánh sáng ban ngày làm mờ ánh đèn dầu le lói.
Mắt nàng trên bầu trời sẽ tỏa sáng thật rõ
khiến chim chóc cất tiếng hót vì tưởng ánh sáng của nàng là ban ngày. 
Hãy nhìn xem nàng đang dựa má trên bàn tay. 
Ôi, ước sao ta là chiếc bao tay của nàng 
để ta có thể vuốt ve đôi má đó!   

JULIET
Ay me.

ROMEO [aside]
O, speak again, bright angel, for thou art
As glorious to this night, being o’ver my head,
As is a wingèd messenger of heaven
Unto the white-upturnèd wond’ring eyes
Of mortals that fall back to gaze on him
When he bestrides the lazy puffing clouds
And sails upon the bosom of the air.

JULIET 
Chao ơi!

ROMEO [Nói một mình]
Nàng cất tiếng.
Ôi, hãy nói lên nữa đi, nàng tiên rạng ngời hào quang, 
Vì đêm nay nàng lộng lẫy, phía trên đầu ta, 
Như thiên thần có cánh từ trời phái xuống  
Đoái nhìn kẻ phàm trần ngửa mặt ra đằng sau 
để ngước mắt trắng kinh ngạc nhìn lên,
Khi thiên thần cưỡi mây nhẹ lãng đãngï
Lướt trong lòng khí quyển.   
 
JULIET
O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?
Deny thy father and refuse thy name,
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I’ll no longer be a Capulet.

ROMEO [aside]
Shall I hear more, or shall I speak at this?

JULIET
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’Tis but thy name that is my enemy.
Thou art thyself, though not a Montague.
What’s Montague? It is not hand, nor foot,
Nor arm, nor face, nor any other part
Belonging to a man. O, be some other name!
What’s in a name? That which we call a rose
By any other word would smell as sweet.
So Romeo would, were he not Romeo called,
Retain that dear perfection which he owes
Without that title. Romeo, doff thy name,
And, for thy name, which is no part of thee,
Take all myself.
 
JULIET
Romeo, chàng hỡi, Romeo! Tại sao chàng lại mang tên Romeo?
Hãy từ cha chàng, hãy khước họ chàng;
Hay, nếu chàng không muốn vậy, thì chỉ cần thề yêu em,
Là em sẽ không còn là đứa con của dòng họ Capulet nữa.

ROMEO [nói riêng mình nghe]
Ta nghe thêm nàng nói, hay ta nên trả lời nàng?

JULIET
Chỉ có tên chàng là kẻ thù của em;
Chàng vẫn là chàng, dù chàng không phải là người trong họ Montague.
Tên Montague là gì? Tên đó đâu có phải xương thịt, như bàn tay, bàn chân,
Cánh tay, khuôn mặt hay bất cứ bộ phận nào của người!
Chàng hãy mang tên khác! Trong tên có gì mà quan hệ vậy? 
Bông hồng dù gọi tên nào,
Thì hoa cũng vẫn ngạt ngào thơm tho.
Nên Romeo, dù cho chàng không còn mang tên Romeo,
Thì chàng vẫn còn giữ vẻ tuyệt-vời đáng yêu mà chàng có
Dù không mang tên ấy. Romeo, hãy lột tên chàng đi;
Và để đổi cái tên không thuộc về chàng,
Xin dâng chàng toàn thân em.   

ROMEO 
I take thee at thy word.
Call me but love, and I’ll be new baptized.
Henceforth I never will be Romeo.

ROMEO [từ nãy nấp kín, bây giờ mới lộ diện.]
Ta tin lời nàng nói.
Chỉ cần gọi ra là người yêu, là ta sẽ được ban tên thánh lần nữa.
Từ giờ trở đi ta sẽ từ bỏ tên Romeo. 

JULIET
What man art thou, thus bescreened in night,
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So stumblest on my counsel?

ROMEO
By a name
I know not how to tell thee who I am.
My name, dear saint, is hateful to myself
Because it is an enemy to thee.
Had I it written, I would tear the word. 

JULIET

Ai đó? Ai nấp trong bóng tối 
nghe trộm ý thầm của em?

ROMEO
Ta không muốn dùng tên ta cho nàng hay ta là ai.
Tên ta, hỡi nàng tiên thân yêu, thật là cái tên ta cũng ghét,
Vì tên đó là kẻ thùø của nàng.
Nếu viết tên ấy ra, thì ta cũng muốn xé phăng đi. 

JULIET
My ears have yet not drunk a hundred words
Of thy tongue’s uttering, yet I know the sound.
Art thou not Romeo, and a Montague?

ROMEO
Neither, fair maid, if either thee dislike.

JULIET
Tai em chưa được rót trăm lời chàng nói, 
nhưng em đã nhận ra giọng chàng.
Có phải chàng là Romeo, người thuộc họ Montague phải không?

ROMEO
Thưa không, chẳng phải tên nào, tiểu thư yêu dấu, nếu hai cái tên đó đều làm nàng không ưa.

JULIET
How cam’st thou hither, tell me, and wherefore?
The orchard walls are high and hard to climb,
And the place death, considering who thou art,
If any of my kinsmen find thee here.

ROMEO
With love’s light wings did I o’erperch these walls,
For stony limits cannot hold love out,
And what love can do, that dares love attempt.
Therefore thy kinsmen are no stop to me.
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JULIET
Hãy nói cho em biết, làm sao chàng vào đây được, và sao lại làm vậy?
Tường quanh vườn cây vừa cao vừa khó trèo.
Chàng là người họ Montague như vậy, ngộ họ hàng em mà biết chàng ở đây 
thì chàng chỉ có chết.

ROMEO
Nhờ đôi cánh nhẹ của tình yêu nên ta bay qua những bức tường này.
Tường đá chẳng thể ngăn không cho tình yêu lọt vào.
Khi đã yêu thì tình yêu dám liều làm mọi thứ.
Vậy nên người trong họ em chẳng thể cản được ta.

JULIET
If they see thee, they will murder thee.

ROMEO
Alack, there lies more peril in thine eye
Than twenty of their swords. Look thou but sweet,
And I am proof against their enmity.

JULIET
Nếu họ nhà em thấy chàng ở đây, chúng sẽ giết chàng.

ROMEO
Ôi, trong mắt nàng còn nhiều nguy hiểm
Hơn hai muơi thanh gươm của người trong dòng họ nàng. Nàng chỉ dịu dàng nhìn ta,
Là ta sẽ trở thành mình đồng da sắt chống mọi thù địchø.  

JULIET
I would not for the world they saw thee here.

ROMEO
I have night’s cloak to hide me from their eyes,
And, but thou love me, let them find me here.
My life were better ended by their hate
Than death proroguèd, wanting of thy love.

JULIET
Dù cho có mọi vật trên đời này, em cũng không muốn chúng thấy chàng ở đây.

ROMEO
Ta có màn đêm che mắt chúng khiến chúng chẳng thấy được ta,
Và, nếu như em chẳng yêu ta, thì cứ để chúng tìm thấy ta ở đây.
Thà đời ta chấm dứt bằng sự hằn thù của họ,
Còn hơn là được hoãn chết mà thiếu tình yêu của em. 

JULIET
By whose direction found’st thou out this place?
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ROMEO
By love, that first did prompt me to inquire.
He lent me counsel, and I lent him eyes.
I am no pilot; yet, wert thou as far
As that vast shore washed with the farthest sea,
I should adventure for such merchandise.

JULIET
Ai chỉ cho chàng tìm ra chốn này?

ROMEO
Tình yêu trước tiên thúc ta dò hỏi. 
Tình yêu ban cho ta lời khuyên, và ta cho tình yêu cặp mắt đi tìm.
Ta không phải là nhà hàng hải, nhưng để chiếm được em thì: 
Dù em trôi giạt bờ xa, 
Biển sâu cũng lội, can qua chẳng sờn. 
 
JULIET
Thou knowest the mask of night is on my face,
Else would a maiden blush bepaint my cheek
For that which thou hast heard me speak tonight.
Fain would I dwell on form; fain, fain deny
What I have spoke. But farewell compliment.
Dost thou love me? I know thou wilt say “Ay,”
And I will take thy word. Yet, if thou swear’st,
Thou mayst prove false. At lovers’ perjuries,
They say, Jove laughs. O gentle Romeo,
If thou dost love, pronounce it faithfully.
Or, if thou thinkest I am too quickly won,
I’ll frown and be perverse and say thee nay,
So thou wilt woo, but else not for the world.
In truth, fair Montague, I am too fond,
And therefore thou mayst think my haviour light.
But trust me, gentleman, I’ll prove more true
Than those that have more coying to be strange.
I should have been more strange, I must confess,
But that thou overheard’st ere I was ware
My true-love passion. Therefore pardon me,
And not impute this yielding to light love,
Which the dark night hath so discoverèd.

JULIET
Chàng biết bóng đêm che khuôn mặt em,
Nếu không thì chàng sẽ thấy má em đỏ bừng 
Vì thấy chàng nghe được những lời em thổ lộ đêm nay.
Em cũng muốn giữ tư cách và sẵn sàng chối những điều em đã nói,
Nhưng mà thôi, hãy dẹp qua tư cách lịch sự. 
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Chàng yêu em không? Em biết chàng sẽ nói “Có,”
Và em sẽ tin lời chàng. Tuy nhiên, nếu chàng thề với em, 
thì chàng có thể bị chứng tỏ là thề dối. 
Người ta nói, khi những kẻ yêu nhau thề như “cá trê chui ống,” 
thì thần Jupiter phá lên cười. Ôi, chàng Romeo phong nhã, 
Nếu thực lòng yêu em, hãy nói thật cho em biết. 
Còn nếu chàng nghĩ em dễ bị xiêu lòng, 
thì em sẽ cau mày nhăn mặt, làm khó, từ chối 
để chàng phải theo đuổi, nài nỉ tán tỉnh.
Nếu không thì dù có mọi vật trên đời, em cũng chẳng làm vậy. 
Nói thật chàng nghe, chàng Montague yêu dấu, vì em quá yêu 
chàng nên chàng có thể cho rằng em thiếu đoan trang. 
Nhưng tin em đi, chàng ơi, em sẽ chứng tỏ còn chung thủy hơn 
những cô gái vờ e-lệ để ra vẻ dè dặt. 
Em thú nhận, lẽ ra em nên dè dặt và làm cao hơn, 
Nhưng chàng đã nghe lời thổ lộ tình yêu chung thủy của em, 
trong khi em không biết rằng chàng nghe thấy. Nên hãy tha lỗiù cho em, 
và đừng nghĩ lầm rằng em xiêu lòng dễ dàng,
chỉ vì tình yêu phóng túngï mà đêm tối đã tiết lộ.      

Đêm Vĩnh Biệt 

(Hồi III, cảnh v, từ câu 1-40). Sau khi bí mật làm lễ cưới, Romeo được người vú nuôi của Juliet giúp, 
tới phòng ngủ của Juliet. Hai người qua đêm đầu tiên như vợ chồng, trước khi Romeo đi đầy ở Mantua. 
Hai người đang đứng bên song cửa. Đoạn này là lúc sau khi hai người đã qua đêm bên nhau, Juliet lần 
đầu tiên gọi Romeo là “love” và Romeo gọi Juliet là “my soul.” 
 
JULIET
Will thou be gone? It is not yet near day.
It was the nightingale, and not the lark,
That pierced the fearful hollow of thine ear.
Nightly she sings on yond pomegranate tree.
Believe me, love, it was the nightingale.

JULIET
Chàng phải đi bây giờ ư? Trời chưa sáng đâu.
Đó là tiếng chim họa mi, chứ không phải tiếng chim sơn ca 
Làm chói tai chàng và làm chàng lo.
Đêm nào nó cũng hót trên cây lựu ngoài kia.
Người yêu hỡi, hãy tin em, đó là tiếng chim họa mi.
 
ROMEO
It was the lark, the herald of the morn,
No nightingale. Look, love, what envious streaks
Do lace the severing clouds in yonder east.
Night’s candles are burnt out, and jocund day
Stand tiptoe on the misty mountain tops.
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I must be gone and live, or stay and die.

ROMEO
Đó là tiếng chim sơn ca, con chim hót báo trước ban mai,
Chứ không phải tiếng chim họa mi. Này, em hãy xem, người yêu hỡi,
Ánh sáng ban ngày hiểm độc xuyên qua những áng mây ở phía Đông đằng xa. 
Những ngôi sao đã lặn, và ngày vui tươi 
Đang nhón gót trên đỉnh núi mờ sương. 
Ta phải đi thì mới sống, chứ ở lại thì chết.

JULIET
Yond light is not daylight, I know it, I.
It is some meteor that the sun exhaled
To be to thee this night a torchbearer
And light thee on thy way to Mantua.
Therefore stay yet. Thou need’st not to be gone.

JULIET
Ánh sáng ấy không phải là ánh sáng ban ngày đâu, em biết mà.
Đó là một vì sao băng từ mặt trời bốc ra, là kẻ mang đuốc
Soi đường cho chàng đi đầy ở Mantua.
Nên xin chàng nán lại. Chàng không cần phải đi ngay.  

ROMEO
Let me be ta’en; let me be put to death.
I am content, so thou wilt have it so.
I’ll say yon gray is not the morning’s eye;
‘Tis but the pale reflex of Cynthia’s brow.
Nor that is not the lark whose notes do beat
The vaulty heaven so high above our heads.
I have more care to stay than will to go.
Come death, and welcome. Juliet wills it so.
How is’t, my soul? Let’s talk. It’s not day.

ROMEO
Thôi, cứ để chúng bắt ta! Cho chúng giết ta! 
Ta bằng lòng chấp nhận, nếu em muốn vậy. 
Ta muốn nói là tia sáng mờ ở đằng xa kia không phải là ánh ban mai;
Đó chỉ là ánh trăng mờ phản chiếu.
Và đó chẳng phải là tiếng con sơn ca vút lên tận bầu trời, trên đỉnh đầu chúng ta. 
Ta muốn ở lại hơn là muốn đi. 
Thần chết, hãy lại đây! Ta đón ngươi! Juliet muốn ta nán lại. 
Người yêu ơi, em thấy trong người thế nào? Mình hãy trò chuyện. Chưa sáng đâu.

JULIET
It is, it is. Hie hence, begone, away!
It is he lark that sings so out of tune,
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Straining harsh discords and unpleasing sharps.
Some say the lark makes sweet divison.
This doth not so, for she divideth us.
Some say the lark and loathèd toad changed eyes.
O, now I would they had changed voices too,
Since arm from arm that voice doth us affray,
Hunting thee hence with hunt’s-up to the day.
O, now be gone! More light and light it grows.

JULIET
Sáng thật rồi! Chàng hãy đi đi! Đi ngay đi! 
Đó là con chim sơn ca hót lạc điệu, với những âm chói tai. 
Có kẻ nói chim sơn ca hót những tiếng êm dịu; 
Con chim này thì không, vì nó chia cách đôi ta. 
Có kẻ bảo chim sơn ca đã đổi mắt nó với mắt con cóc đáng ghét;
Em ước sao bây giờ chúng đổi giọng cho nhau nữa. 
Vì tiếng chim sơn ca phân cách đôi tay chúng ta, 
Tiếng chim sơn ca thúc chàng đi như tiếng ca ban mai đánh thức thợ săn. 
Ôi, chàng đi ngay đi. Trời mỗi lúc một sáng rồi.

ROMEO
More light and light, more dark and dark our woes!

[Enter Nurse hastily]

ROMEO
Bình minh đã ló rạng rồi,
Sầu thêm dằng dặc chẳng nguôi chút nào. 

[Enter Nurse hastily]

NURSE
Madam!

JULIET
Nurse!

NURSE
Your lady mother is coming to your chamber.
The day is broke; be wary, look about. [She exits]

JULIET
Then window, let day in, and let life out.

BÀ VÚ NUÔI [chạy vội vào phòng]
Tiểu thư ôi!

JULIET
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Chuyện gì thế, vú?

BÀ VÚ NUÔI
Lệnh bà sắp đến phòng tiểu thư. Sáng rồi. Coi chừng. [Bà vú nuôi ra khỏi phòng]

JULIET
Vậy thì, cửa sổ ơi!   
Mở ra cho ánh sáng vào, 
Để cho mạch sống dạt-dào thoát đi.

V. Chú Thích Thêm

-Kịch chuyển rất nhanh: Các biến cố xẩy ra trong vòng một tuần. Romeo và Juliet gặp nhau hôm chủ 
nhật, ngày hôm sau bí mật làm lễ thành hôn ở nhà thờ, và chết vào hôm thứ sáu. Từ một chàng trai mê 
gái  (nàng Rosaline),  Romeo trở thành một  ngưòi  tình,  một  người  chồng (nhận đi  đầy,  chịu trách 
nhiệm). Truyện tình bi thảm của hai người đã giúp cho hai họ quên thù xưa.   

Nhạc phổ theo kịch:

Ngưòi ưa nhạc cổ điển thường nghe:

“Romeo and Juliet” của Hector Berlioz làm năm 1838, và bản hòa tấu của P.I. Tchaikovsky “Romeo 
and Juliet Fantasy Overture,” viết năm 1864. Độc giả ưa thích ballet có thể xem vũ cổ điển do Serge 
Prokofiev soạn năm 1936.

Thăm Verona: Du khách sang Ý chơi --nếu đến thăm Verona, không nên đi trùng vào “Ngày Tình yêu” 
Valentine’s Day vì đông du khách--nhân tiện, có thể thăm những nơi đáng chú ý như căn nhà có bao 
lơn bên ngoài phòng của Juliet và cái quách của Juliet (sarcophagus) bằng đá đỏ, xây từ thế kỷ 13. Tên 
tiếng Ý của Juliet là Guilietta. Muốn xem 40 tấm hình mầu thắng cảnh ở Verona, xin vào địa chỉ trên 
Internet http://www.virtourist.com/europe/verona/index.html.

-Những câu đáng nhớ trong vở kịch:

-A pair of star-crossed lovers… (Trong phần Đồng ca Mở đầu): Cặp tình nhân mệnh yểu.
-Lady, by yonder blessèd moon I vow,
That tips with silver all these fruit-tree tops—

(Lời Romeo, hồi II, cảnh ii, câu 107-108)

Thưa tiểu thư, kẻ này xin thề trước vừng trăng sáng
Đang đổ ánh bạc trên những ngọn cây ăn quả này--

-O, swear not by the moon, th’ inconstant moon,
That monthly changes in her circled orb,
Lest that thy love prove likewise variable.

(Lời Juliet, Hồi II, cảnh ii, câu 109-111) 

http://www.virtourist.com/europe/verona/index.html
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Xin đừng thề trước vừng trăng, vừng trăng thay lòng đổi dạ,
Mỗi tháng một lần, nó thay đổi trong quĩ đạo tròn của nó.
Em sợ tình chàng cũng đổi thay như vậy

-Good night, good night! Parting is such a sweet sorrow
That I shall say good night till it be morrow.

(Lời Juliet, Hồi II, cảnh ii, câu 185-186)

Chúc chàng ngủ yên, chúc chàng ngủ yên! 
Chia tay thật là một nỗi sầu êm dịu
Khiến em muốn chúc chàng ngủ yên từ giờ đến sáng. 

Phân ly một mối sầu êm,
Xin bình minh để chàng yên giấc nồng.

-Then window, let day in, and let life out.

(Lời Juliet, Hồi III, cảnh v, câu 41)

Mở ra cho ánh sáng vào
Để cho mạch sống dạt dào thoát đi.

-For never was a story of more woe
Than this of Juliet and Romeo.

(Lời Ông Hoàng Escalus, hồi V, cảnh iii, câu 309-310)

Mối tình nào thảm thương hơn,
Truyện nàng Juliet và chàng Romeo.  ■
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(Viết xong tại Virginia, 1/1/97; sửa lại 10/2/07--PTL)



 Tình Muôn Thuª (1833-1999)
Để đi đến một phương pháp dịch thuật-sáng tạo những vần thơ lãng mạn Pháp và Việt

(Pour une méthode de traduction-création de la poésie romantique française et vietnamienne)

NS Lê M¶ng Nguyên

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis,

Parler d’ « Amour Éternel » au cours d’une manifestation culturelle organisée par la revue « Ngày 
Mới » au profit des victimes du Kosovo, appelée « Affection sans frontières », c’est nous mettre affec-
tueusement dans le ton. J’ai donc l’insigne privilège de vous exposer aujourd’hui un « poème sans 
titre » de Félix Arvers (connu sous le nom de SONNET D’ARVERS), extrait de son œuvre « Mes 
Heures Perdues » publiée en 1833 et qui raconte son amour désespéré pour Marie Nodier (fille de 
l’Académicien Français Charles Nodier : 1780-1844). La traduction vietnamienne du célèbre poème 
français en 1936 par Khái Hưng, fit battre le cœur de nos compatriotes de tous âges dans les années 30 
et 40. J’en ai fait une aussi (récemment) en juin 1999, et qui vous sera lue en avant-première tout à 
l’heure. Le grand écrivain Khái Hưng a su – par un processus intellectuel de traduction-création – rest-
er fidèle au texte original tout en l’adaptant à l’harmonie monosyllabique de notre langue romantique, 
plus encline à suggérer qu’à dire. Il faut – dans ces conditions – une parfaite maîtrise des deux langues 
(vous entendrez, si le temps nous permet, également un extrait de poème vietnamien traduit en français 
pour terminer). En plus, le traducteur doit avoir une âme de poète lui-même. Permettez-moi mainten-
ant, Chers amis, de m’adresser à mes compatriotes, en vietnamien.

Kính thưa quí bà, quí cô, quí ông,
Các bạn thân mến,

Nói về « Tình Yêu Muôn Thuở » trong một buổi họp văn hóa mà báo « Ngày Mới » (của Lê Trân-Diễm 
Thy) tổ chức dưới chủ đề « Tình Thương Không Bờ Bến » (Affection sans frontières) nhằm hỗ trợ các 
nạn nhân Kosovo, thì thật là quá đúng. Trong phạm vi này, anh Như Hoa Lê Quang Sinh, Chủ tịch 
HTTTVN đã từ Sacramento (California) đến Paris để cho ra mắt với đồng bào tuyển tập « Cụm Hoa 
Tình Yêu thứ 5, 1999 » (Fleurs d’Amour V-1999). Thật ra, cái « Tình Muôn Thuở » mà tôi muốn thấm 
nhuần hôm nay với quí vị, lấy nguồn gốc ở bài « Tình Tuyệt Vọng » của Khái Hưng dịch ra Việt văn 
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năm 1936, từ một « Bài Thơ Không Đề » của thi hào Félix Arvers (mà mọi người đều biết dưới tên 
SONNET D’ARVERS), trích tác phẩm « Mes heures perdues » (Những Giờ Phút Đã Qua), được xuất 
bản năm 1833 tại Pháp.

Bài  Sonnet  d’Arvers  nói  lên  một  cách  đau  khổ  và  xót  xa  mối  « Tình  Tuyệt  Vọng »  (Un  amour 
désespéré) mà nhà thơ đã từng ôm ấp, chôn cất trong lòng (cho đến ngày tận thế). Chuyện này mọi 
người yêu thơ văn đều có biết, vừa rồi ông Nguyễn Thạch Kiên trong « Thế Giới Nghệ Thuật » (Quyển 
01, số 3-1999) cũng đã nhắc nhở tận tường. Người đẹp mà Félix Arvers yêu thầm trộm nhớ là cô Marie 
Nodier mà chàng được gặp nhiều lần trong những « buổi họp bình thơ văn » (Séances de critique lit-
téraire) do ông thân nàng là nhà văn Hàn Lâm Viện Pháp Charles Nodier (1780-1844) tổ chức tại « Thư 
viện Arsenal » (hồi ấy ông làm giám quản Thư viện (conservateur de bibliothèque) và đã quy tụ nhiều 
thi văn nghệ sĩ lừng danh như Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Lamartine và… Félix 
Arvers, vân vân. Félix Arvers là một thi sĩ đã nổi tiếng ngay thời còn học trò bậc trung học, được Giải 
Thưởng danh dự Latin, Giải Nhất Pháp văn trong những cuộc thi cạnh tranh (concours général) hồi ấy. 
Ông tốt nghiệp trường Đại Học Luật Khoa và đã từng làm luật sư một thời gian ngắn rồi xin thôi để có 
được thì giờ sáng tác trên mặt thi ca văn học. Có lẽ tài năng của Félix Arvers đã được Charles Nodier 
chú ý nên gọi mời nhà thơ nổi tiếng vào làm thư ký cho Viện sĩ Hàn Lâm và gia sư (précepteur) cho ái 
nữ Marie. Bài « Sonnet d’Arvers » diễn tả mối tình tuyệt vọng của Félix Arvers đối với Marie Nodier 
phải đi lấy chồng năm 1833 và trở thành Bà Marie Mennessier-Nodier. Người ta gọi là « Sonnet » vì 
thơ viết theo thể hai lần 4 câu và hai lần 3 câu, như sau :

Ma vie a son secret, mon âme a son mystère;
Un amour éternel en un moment conçu.
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.

Hélas ! j’aurai passé près d’elle inaperçu,
Toujours à ses côtés et pourtant solitaire;
Et j’aurais fait jusqu’au bout mon temps sur la terre,
N’osant rien demander, et n’ayant rien reçu.

Pour elle, quoique Dieu l’ait faite douce et tendre
Elle ira son chemin, distraite, et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas.

À l’austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle,
« Quelle est donc cette femme ? » et ne comprendra pas.

Sau đây là bản dịch của Khái Hưng năm 1936, đã làm rung động biết bao nhiêu thanh thiếu niên nam 
nữ Việt Nam trong thập niên 30 và 40 :

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu.
Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay.
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Hỡi ơi ! người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
Dù ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng há dám một lần hé môi

Người dù ngọc nói hoa cười,
Nhìn ta như thể nhìn người không quen.
Đường đời lặng lẽ bước tiên,
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình.

Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong.
Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng :
Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây.

Qua bài « Tình Tuyệt Vọng » của Khái Hưng, chúng ta nhận thấy dịch giả đã hoàn hảo trong sự sáng 
tác một thi phẩm tuyệt vời (theo thể lục bát với nhiều âm điệu man mác như trong Kim Vân Kiều của 
Nguyễn Du). Văn hào Khái Hưng (tác giả « Anh Phải Sống ») đã để lại cho đời sau một bài thơ đầy 
tráng lệ. Cũng vì thế mà những thế hệ thanh thiếu niên trong phần hai thế kỷ 20 chỉ biết Félix Arvers 
qua « Tình Tuyệt Vọng » của Khái Hưng. Bản dịch sau đây của Lê Mộng Nguyên (theo thể thơ thất 
ngôn), không dám so sánh với công việc dịch thuật của nhà văn có biệt tài thuộc nhóm Tự Lực Văn 
Đoàn, nhưng cố gắng theo một hành trình tư tưởng và phương pháp tương tự, nhấn mạnh vào sự diễn tả 
trung thành, một phản ảnh của tâm hồn tác giả bằng cách phụng sự ngôn ngữ nước ta rất giàu về ý 
nghĩa lãng mạn và văn chương bóng bẩy :

Tình Muôn Thuở (1999)
Thơ Pháp ngữ Sonnet d’Arvers

Đời ta ôm ấp một mối tình
Mối tình muôn thuở mới sơ sinh
Tình không hy vọng, tình ngang trái
Mang bệnh thương này ta lặng thinh

Than ôi ! trong cuộc thế thăng trầm
Bên cạnh em mà như xa xăm
Thời gian qua vẫn luôn cô quạnh
Không dám cầu xin, không nói năng

Em là thần diệu của tình si
Trong tâm lơ đãng có nghe gì
Trái tim đau khổ không hàn gắn
Âm thầm theo dấu bước em đi

Cho tròn tiết nghĩa vợ trung thành
Với chồng là phận gái đoan trinh
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Xem thơ ta gửi em toàn vẹn
Không hiểu là thơ nói chuyện mình

(Bản dịch sang Việt ngữ của Lê Mộng Nguyên)

Giữ lời hứa trên, tôi xin hiến quí vị sau đây 2 đoạn đầu bài thơ « Trời Âu » (Ciel d’Occident) của Lê 
Mộng Nguyên (đăng trong CHTY IV-1998) :

Trời Âu thăm thẳm một trời Âu
Ba-Lê vạn ngả lắm phương sầu
Năm năm tháng tháng ngày vô tận
Vẫn nhớ nhung hoài thuở có nhau

Lớp lớp trùng dương cách biệt người
Đã mấy xuân tròn không lứa đôi
Mất bao thương nhớ không hò hẹn
Lưu lạc con tim giữa cuộc đời

Và bản dịch bằng tiếng Pháp của tác giả :

Ciel immensément triste, ô ciel d’Occident
Paris aux innombrables rues 
Sécrétant la tristesse et l’ennui
D’année en année, mois après mois, des jours s’étirant
Je pense constamment à l’époque où nous étions ensemble

Des mers et des océans nous séparant
Pour combien de temps, combien de printemps
Vivons-nous encore chacun et chacune solitairement ?
J’ai pour ma part perdu tout amour et toute espérance
Et mon cœur qui s’aventure en battant au ralenti
Au travers des vicissitudes de la vie !

Je vous remercie de votre attention.
Xin cảm ơn quí vị.   ■

Lê Mộng Nguyên
Paris, ngày 20 th.06-1999. 
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Sinh NhÆt Chú TÜ

Bính H»u Phåm

 “Thứ Sáu 22-4-1995. Bây giờ mới ba giờ chiều mà sở đã vắng tanh.
“Bill Peterson đã mượn cớ đi gặp khách hàng và rời văn phòng từ lúc hai giờ. Helen Lee nói 

thẳng tối nay có hẹn với người tình và muốn đi làm tóc sớm cho kịp. Mình ngồi đây chờ Hùng đến đón 
đi ăn và đi khiêu vũ tối nay, chẳng có gì làm nên lấy Nhật Ký ra ghi.

“Mình chỉ muốn Hùng tối nay đối xử với mình như một người bạn thân, ăn uống, khiêu vũ cho 
thật vui nhộn, nhưng không sàm sỡ. Hai lần đi chơi với Hùng trong tháng qua, Hùng đã tỏ ra rất lễ độ 
và lịch thiệp. Mình thích Hùng ở chỗ đó. Nhưng sau hai lần gặp gỡ rồi, biết đâu Hùng lại chẳng muốn 
tiến xa hơn. Nếu hôm nay Hùng muốn hôn mình thì sao? Nếu Hùng muốn hôn má, hôn tay hay hôn lên 
tóc mình thì mình sẽ không nói sao. Nhưng nếu Hùng muốn hôn môi thì chưa được. Mình sẽ biết cách 
tránh né và cho Hùng biết mình chưa sẵn sàng.”

Viết đến đó, Oanh dừng lại suy nghĩ. Phải chăng Hùng đã yêu Oanh? Có lẽ chưa. Oanh có yêu 
Hùng không? Chưa, Oanh cũng chưa yêu Hùng. Cũng như đối với Minh, Nghĩa, Tom, Bill và nhiều 
bạn trai khác, Oanh chỉ muốn vui tình bạn mà chưa nghĩ đến tình yêu. Oanh biết rằng khi nào Oanh yêu 
thì Oanh sẽ biết ngay. Tình yêu sẽ đến với Oanh một cách nóng bỏng, cuồng nhiệt. Oanh vẫn nghĩ 
Oanh là một người con gái hồn nhiên, thành thật, nghĩ sao sống vậy; không hoa hòe, hoa sói, giả dối bề 
ngoài với ai.

Oanh nhìn đồng hồ. Còn ít nhất mười lăm phút nữa Hùng mới tới. Oanh đi vào phòng tắm và 
đứng trước gương ngắm nghía. Oanh mỉm cười tự hào, thấy mình đẹp lộng lẫy và sắc sảo. Với thân 
hình dong dỏng cao, bộ ngực nở nang, cái eo rắn chắc, khuôn mặt đều đặn, đôi mắt to và sáng, Oanh 
nổi tiếng là đẹp ngay từ ngày còn học trung học. Oanh cho là Oanh có một vẻ đẹp gần hoàn mỹ…
nếu…nếu.. Oanh không có cái sẹo ở má.

Cái sẹo chỉ nhỏ bằng nửa hạt đậu xanh ở ngang miệng bên má trái, phải nhìn kỹ mới thấy, 
nhưng nó thường làm cho Oanh bực mình khó chịu mỗi lần soi gương. Cái sẹo đã có từ hồi Oanh bị 
phỏng dạ lúc hai tuổi. Cái sẹo mà hầu như không ai để ý đến ngoại trừ Oanh ra. Nhưng Oanh cho rằng 
vì cái sẹo mà Oanh kém đẹp hẳn đi.

Đã nhiều lần Oanh nghĩ đến việc đi bác sĩ sửa sắc đẹp để tìm cách xóa cái sẹo đi, nhưng Oanh 
vẫn chưa quyết định được. Hôm nay có lẽ Oanh sẽ hỏi ý kiến Hùng xem sao vì Hùng đang học ngành 
giải phẫu thẩm mỹ.

Đã hai mươi bảy tuổi, nhưng Oanh chưa nghĩ đến chuyện chồng con. Với hai bằng đại học, một 
việc làm hào hứng, lương nhiều và bạn bè cũng nhiều, Oanh muốn tận hưởng những thú vui của một cô 
gái độc thân trong một cuộc sống độc lập.

Còn đang mải chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình trước gương thì Oanh nghe có tiếng chân đi lên 
cầu thang và biết Hùng đã tới. Oanh ra khỏi phòng tắm vừa lúc Hùng cũng đến cửa văn phòng.

- Hùng đến trễ, nghe. Oanh phải chờ lâu, nóng ruột quá, cứ tưởng Hùng bị cô nào bắt cóc rồi.
Hùng cũng đùa theo: 
- Năm mươi ngàn đô-la tiền chuộc. Oanh phải viết ngân phiếu ngay nếu không Công Chúa Phần 

Lan sẽ giữ Hùng lại làm phò mã và sẽ chẳng bao giờ Oanh còn được thấy mặt Hùng nữa.
Oanh cười khoái trá: 
- Hùng nói sạo! Phần Lan là nước cộng hòa, làm gì có vua. Mà không có vua thì làm sao có 

công chúa.
Hùng cười theo: 
- Thôi không sạo nữa. Hôm nay Oanh muốn đi đâu đây? Có một vũ trường mới mở cửa ở 
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đường Columbia. Nếu Oanh thích thì mình đi thử coi.
Oanh nhìn thẳng vào mặt Hùng và cười duyên:
- Oanh thích khiêu vũ lắm. Nhưng Oanh cũng thích đi ăn cái đã. Hôm nay Oanh muốn đi ăn ở 

tiệm The Four Seasons. Tiệm này vừa được tập san The Traveler liệt kê trong số mười tiệm ăn ngon 
nhất Hoa Kỳ

Có một điều mà Oanh không nói để Hùng biết là Oanh muốn đến ăn ở tiệm này để xem họ nấu 
món Tôm Hùm Nhồi Nấm ra sao.

Oanh thích ăn sang, thích khiêu vũ, thích nghe nhạc hòa tấu, thích coi vũ ballet. Oanh chơi 
tennis và golf cũng giỏi. Nhưng cái ham thích nhất của Oanh là cái thú nấu ăn.

Mỗi lần đi ăn ở tiệm, nếu gặp món ăn nào mà Oanh thích đặc biệt, Oanh thường vừa ăn, vừa 
thầm phân tích xem có những gia vị nào. Khi về nhà Oanh viết ngay xuống giấy rồi Oanh đem nấu thử. 
Oanh pha chế, thử cách này, cách khác cho đến lúc Oanh tìm được cách làm món đó thật ngon Oanh 
mới chịu.

Ngay cả những món ăn cổ truyền Việt Nam như chả giò, bánh cuốn, chạo tôm, Oanh cũng làm 
khéo hơn ai hết. Chẳng những Oanh có hai bàn tay khéo léo; Oanh còn có óc thẩm mỹ và tinh thần 
khoa học. Những cái chả giò Oanh gói gọn gàng, xinh xắn bầy trong những đĩa có lót rau thành hình 
những bông hoa hay con bướm, con chim, thường làm cho khách thích thú, say mê. Người ta ca tụng 
hương vị những món ăn Oanh nấu. Người ta cũng trầm trồ khen ngợi cách trình bầy mỹ thuật các món 
ăn.

Oanh và Hùng đi bộ đến tiệm ăn The Four Seasons và được người hầu bàn xếp ngồi ngay bên 
cửa sổ lớn trông xuống công viên. Nhìn những cây cỏ rực rỡ muôn mầu bên ngoài dưới ánh nắng chiều, 
Oanh thấy lòng phơi phới.

Một lý do làm cho Oanh vui vẻ hơn hôm nay là một lời khen lúc ban chiều mà Oanh vô tình 
nghe được khi gọi điện thoại lên văn phòng ông Clark để hỏi thêm chi tiết về nghị trình buổi họp ngày 
mai. Cô thư ký trả lời điện thoại đã yêu cầu Oanh giữ máy để cô ấy đi lấy hồ sơ ra. Trong khi cầm điện 
thoại chờ đợi, Oanh đã nghe rõ ông Clark đang nói chuyện với bà Patrick về bữa tiệc tiễn ông Snyder 
về hưu tuần trước. Hai người đã nhắc đến món chả giò Oanh mang đến; rồi ông Clark nói thêm: 

- Tôi thấy cô Oanh thật đáng mến. Cô ấy hồn nhiên, thành thật và rất tế nhị
Oanh sung sướng biết rằng lời khen của ông Clark là một lời khen thành thật chứ không có ý 

chỉ để lấy lòng Oanh. Oanh cũng ngạc nhiên với chính mình. Oanh không ngờ rằng một lời khen nói ra 
một cách tự nhiên như thế đã đủ đem lại cả một trời tươi đẹp cho Oanh; mặc dù Oanh đã được bao 
nhiêu người khen đẹp, khen tài.

Oanh mỉm cười quay về với thực tại và bắt gặp Hùng đang chăm chú nhìn Oanh với tất cả vẻ 
trìu mến. Oanh lợi dụng cơ hội, chỉ cái sẹo ở má và hỏi ý kiến Hùng: 

- Hùng có thấy cái sẹo trên má Oanh không? Oanh bực mình về nó quá, chỉ muốn đi bác sĩ để 
sửa lại. Hùng nghĩ sao

Không một giây suy nghĩ, Hùng đáp: 
- Tại sao Oanh lại muốn sửa vết sẹo đi? Oanh có biết rằng vết sẹo làm tăng thêm vẻ đẹp của 

Oanh không? Nếu không có vết sẹo, khuôn mặt của Oanh sẽ hoàn mỹ. Nhưng cái gì hoàn mỹ là thiếu 
tính cách nhân loại, thiếu tự nhiên. Chỉ có Thiện Chúa mới hoàn mỹ; mà con người không phải là Thiên 
Chúa, nên vẻ đẹp tự nhiên của con người không thể hoàn mỹ được.

Oanh nghẹn ngào cảm động về lời khen đầy ý nghĩa của Hùng. Oanh như bừng tỉnh khỏi một 
cơn mê. Trong giây lát, câu nói của Hùng làm Oanh nhớ lại chuyện xảy ra gần mười năm về trước 
trong giờ học hôi họa ở trung học. 

Hôm ấy Oanh vừa trình bầy xong tấm bìa một bài thuyết trình. Oanh đang ngồi ngắm nghía lại 
tác phẩm của mình với tất cả vẻ hân hoan hãnh diện. Bỗng Oanh nhận thấy những chữ Oanh viết trên 
bìa có vài chỗ hơi lệch lạc. Oanh lấy thước kẻ và viết chì định tô lại cho thẳng; nhưng giáo sư hội họa 
trông thấy và dơ tay cản Oanh lại: 
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- Không nên tô lại như vậy. chữ viết bằng tay có hơi lệch lạc một chút mới tự nhiên và có mỹ 
thuật. Nếu em lấy thước và bút chì kẻ lại thì những chữ đó sẽ giống như những chữ in. Mà chữ in thì có 
gì là nghệ thuật?

Oanh thầm cám ơn Hùng đã giúp Oanh tìm thấy chân lý và tự tin. Chưa hôm nào Oanh ăn thấy 
ngon như hôm nay. Oanh thấy sung sướng, yêu đời hơn bao giờ hết.

Đến khi món Tôm Hùm Nhồi Nấm mang ra, Oanh thong thả thưởng thức từng miếng nhỏ một. 
Cái hương vị thơm tho, ngọt ngào, đằm thắm của món ăn như kích thích từng đầu giây thần kinh trên 
lưỡi, trên môi, đem đến cho Oanh một cảm giác kỳ thú.

Oanh vừa ăn vừa thầm phân tích những hương vị của món ăn. Khi ăn đến miếng cuối cùng, 
Oanh đã khá chắc chắn biết được cách làm món Tôm Hùm Nhồi Nấm đặt biệt này như thế nào. Oanh 
mỉm cười đắc ý. Hùng tò mò hỏi: 

- Sao hôm nay người đẹp vui vẻ thế, lúc nào cũng mỉm cười duyên dáng quá.
Oanh hơi ngượng, tìm cách nói lấp liếm đi: 
- Ồ, cấm Hùng không được nịnh đầm đó nghe.
Hôm đó Hùng đối với Oanh hoàn toàn lịch sự, không một cử chỉ nào có thể chê trách được. Sau 

bữa ăn hai người ghé lại vũ trường gần đó và khiêu vũ đến khuya. Khi đưa Oanh về nhà, Hùng chỉ hôn 
nhẹ lên má Oanh đúng như ý Oanh muốn.

Oanh đến văn phòng làm việc ngày Thứ Hai với tất cả vẻ hăng say thích thú. Khi đi ngang qua 
cửa văn phòng ông Clark, Oanh thấy Lisa đang chăm chú làm việc trước máy computer. Lisa là một nữ 
sinh vừa học xong trung học mà công ty tuyển vào làm việc tập sự trong mấy tháng hè. Lisa nhìn lên, 
thấy Oanh, mỉm cười, vẫy tay chào và hỏi:

- Cuối tuần chị chơi vui không?
Oanh nói: 
- Vui lắm.

 Và rẽ vào nói chuyện với Lisa. Oanh chăm chú nhìn cô gái mười bảy tuổi kia và thấy Lisa có 
vài điểm giống Oanh tám năm về trước. Cũng đẹp một cách rắn rỏi; cũng nhanh nhẹn và tự tin. Tuy 
nhiên Oanh nhận thấy ở Lisa có thoáng một vẻ buồn. Trước khi rời bàn giấy của Lisa để trở về văn 
phòng mình, Oanh nói với Lisa như nói với một người em gái: 

- Lisa, chị thấy em thật đẹp và đáng mến. Ở đây ai cũng khen em chăm chỉ và thông minh.
Mắt Lisa sáng lên và một nụ cười thật tươi nở ra trên môi đỏ một cách tự nhiên. Lisa cám ơn 

Oanh; nhưng chỉ trong giây lát, giọng Lisa bỗng trở thành nghẹn ngào, và đôi mắt Lisa nhòa những 
nước mắt.. Oanh hoảng hốt nói: 

- Lisa, chị có nói điều gì làm em buồn không?
 Lisa lắc đầu và lau vội giọt nước mắt đang chảy xuống má. Rồi như không ngăn được cảm xúc, 

Lisa gục đầu vào tay, khóc nức nở thành tiếng.
Oanh vỗ nhẹ vào lưng Lisa, yên lặng chờ cho phút xúc động qua đi. Khi Lisa đã bình tĩnh trở 

lại, Oanh hỏi tiếp:
 - Tại sao em khóc? Có phải chị nói gì làm em buồn không?
Lisa lau khô nước mắt rồi nói: 
- Mấy lời khen của chị làm em cảm động. Ở đây em được chị khen đẹp, khen ngoan. Ở trường, 

em được các thày, các cô khen thông minh, chăm chỉ. Nhưng khi về nhà, mẹ em lại chê trách em đủ 
đường. Em tủi thân lắm, chị ơi. Mẹ em nói em bừa bãi, bẩn thỉu, lười biếng. Sáng nay mẹ em nói một 
câu làm em thấy đau đớn vào tận xương tủy. Mẹ em nói mẹ em sẽ không ngạc nhiên nếu em ế chồng. 
Không có gì em làm là vừa ý mẹ em. Em được phần thưởng giải nhất, giải nhì ở trường mà mẹ em 
không một lời khen. Nhưng nếu em chậm giặt cái quần, cái áo, thì mẹ em nói diếc, nói móc cả tuần lễ. 
Có khi đến sáu tháng sau, mẹ em còn nhắc lại. Em chán không muốn cố gắng nữa, để mặc mẹ em nói 
gì thì nói. Hình như mẹ em nghĩ rằng mẹ em mất công sinh ra em, nuôi dưỡng em thì mẹ em phải nói 
cho bõ. Em buồn quá, chị ơi. Em có cảm tưởng như những người ngoài tốt với em bao nhiêu, thì mẹ 
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em ác độc với em bấy nhiêu.
Oanh không biết nói gì để an ủi Lisa. Cuối cùng Oanh nói: 
- Chị hy vọng rồi mẹ em sẽ thấy những cái hay, cái đẹp ở em. Em đừng buồn.
Trở về phòng mình làm việc, Oanh không thể không thắc mắc: “Tại sao một bà mẹ có một 

người con xinh đẹp, khôn ngoan như thế mà lại có thể nói những lời ác độc như vậy với con?” Oanh 
bỗng thấy mình may mắn được ở bên cạnh những người tốt như Hùng, như ba má Oanh, như ông Clark 
- những người chỉ thấy cái hay, cái đẹp ở người khác và không tiếc lời khen ngợi ai.

Chiều hôm ấy ở sở về, Oanh rẽ vào siêu thị mua vật liệu cần thiết để làm thử món tôm hùm 
nhồi nấm. Oanh mỉm cười nghĩ đến lý do Oanh muốn làm thử món ăn đặc biệt này: Oanh muốn làm 
một cái quà sinh nhật đặc biệt cho Chú Tư - người chú mà đã gần hai mươi năm nay Oanh mới sẽ có 
dịp gặp lại.

Chú Tư là con út ông bà nội. Ngày gia đình Oanh rời Sàigòn đi Mỹ, Oanh mới có năm tuổi. Chú 
Tư hai mươi bốn tuổi và còn độc thân. Những hình ảnh còn ghi lại trong trí nhớ Oanh về Chú Tư là 
hình ảnh một người chú dễ thương. 

Oanh còn nhớ rõ mồn một mỗi lần đến chơi là Chú Tư lại tung bổng Oanh lên trên không rồi lại 
nhẹ nhàng đỡ Oanh xuống làm cho Oanh có cảm giác như được bay bổng trong không khí. Có những 
lần Chú Tư cho Oanh ngồi lên xe Vespa và chở Oanh đi vòng quanh trong xóm, ngừng lại ở những tiệm 
kẹo bánh hay những tiệm đồ chơi. Ôi! Sao những cái kẹo Chú Tư mua cho Oanh hồi đó lại ngon thế!

Chú Thím Tư và gia đình mới sang Hoa Kỳ được hai năm nay và ở San Francisco. Ba má Oanh 
đã sang chơi với Chú Thím Tư một lần; nhưng Oanh vì bận công việc nên chưa có dịp đi thăm Chú Tư 
được.

May sao Oanh vừa được chỉ định đi kiểm tra kế toán ở San Francisco vào đầu tháng sau. Oanh 
sẽ có dịp ghé thăm Chú Thím Tư. Ba Oanh cũng nói cho Oanh biết sinh nhật Chú Tư đúng vào ngày 
Thứ Bảy trong tuần lễ mà Oanh có mặt ở San Francisco.

Như thế thì còn gì đẹp bằng! Oanh sẽ có một cái quà sinh nhật bất ngờ cho Chú Tư. Oanh mỉm 
cười, tưởng tượng ra vẻ hân hoan của Chú Tư khi đứa cháu gái bé bỏng ngày nào của chú sẽ từ trong 
bếp mang ra món tôm hùm nhồi nấm thơm ngon đặc biệt và trịnh trọng tuyên bố đây là món quà sinh 
nhật của Oanh cho chú.

Oanh bỗng thấy mến Chú Tư lạ thường. Những cảm tình mà Oanh còn giữ được từ thuở nhỏ đối 
với Chú Tư bỗng như sống lại tràn trề. Oanh tin rằng Chú Tư cũng quí mến Oanh đặc biệt hơn những 
cháu khác.

Sau gần một giờ cặm cụi trong bếp, Oanh mang ra hai đĩa tôm hùm nhồi nấm để lên bàn. Ba má 
Oanh, anh chị Lâm và hai cháu Tâm và Thịnh đã ngồi chờ đợi. Ai cũng muốn ăn thử một miếng. Oanh 
cũng ăn thử một miếng và hoàn toàn hài ý với hương vị của món ăn mới này.

Tuy vậy Oanh cũng nóng lòng chờ xem phản ứng của mọi người ra sao. Thịnh, mười hai tuổi, là 
người đầu tiên lên tiếng: 

- Món này cô Oanh nấu ngon quá!
Lời khen tự nhiên và thành thật của đứa cháu làm Oanh sung sướng. Ba Oanh cũng nói thêm 

vào: 
- Ở nhà có đầu bếp giỏi như thế này nên chẳng bao giờ ba muốn đi ăn tiệm.
Thế là Oanh biết chắc chắn rằng Oanh có thể tặng quà sinh nhật Chú Tư bằng món tôm hùm 

nhồi nấm này. Oanh vẫn cho rằng cái quà sinh nhật quí nhất là cái quà do chính người tặng làm ra, dù 
đó là một bài thơ, một bức tranh, một cái áo, hay một món ăn. Một cái quà như thế thật là độc đáo, 
không tiền nào có thể mua được. Một cái quà như thế nói lên được tất cả sự quí mến của người tặng 
quà.

Tới San Francisco chiều Thứ Sáu, Oanh được Chú  Thím Tư và hai con trai là Hòa và Huỳnh ra 
đón ở phi trường. Chú cháu gặp nhau, tay bắt, mặt mừng. Oanh thấy Chú Tư đã già đi nhiều nhưng vẫn 
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còn cái vẻ đẹp trai, quắc thước. Thím Tư thùy mị, dịu dàng, có vẻ ít nói. Thím Tư để hai chú cháu nói 
chuyện và chỉ thỉnh thoảng mới nói chèn vào một hai câu.

Nhà chú Tư tuy nhỏ nhưng bầy biện gọn gàng. Vừa buớc chân vào nhà là Thím Tư bắt tay ngay 
vào việc sửa soạn bữa ăn tối. Rõ ràng là Thím Tư coi Oanh như khách quí nên thím đã sửa soạn rất 
nhiều món ăn. Những món ăn chính cần nhiều thì giờ thím đã làm sẵn từ mấy hôm trước và để trong tủ 
đá. Chả giò đã chiên, chạo tôm đã nuớng; chỉ cần lấy ra bỏ vào lò năm mười phút là xong. Nhưng 
những thứ lặt vặt khác cũng tốn nhiều công lắm: Luộc bún, làm sà lách, chiên cá và nấu súp. Oanh thay 
quần áo và vào ngay trong bếp phụ giúp Thím Tư trong khi chú Tư ngồi xem TiVi  ngoài phòng khách.

Thím Tư vừa làm bếp vừa nói chuyện với Oanh về những ngày gian chuân ở Việt Nam, ăn uống 
khổ cực, thiếu thốn thuốc men. Oanh chăm chú nghe và nhận thấy Thím Tư thật dịu dàng, dễ thương.

Oanh giúp Thím Tư bầy đồ ăn và chén đĩa ra bàn. Thím Tư giục giã mọi người ngồi vào bàn ăn 
ngay kẻo chả giò sẽ nguội và mất giòn. Oanh thấy những món Thím Tư làm rất lạ miệng và ngon. Oanh 
đang định nói một câu để khen Thím Tư thì Chú Tư đã nói: 

- Chả giò hơi mặn. Chạo tôm thì lại nhiều đường quá.
Oanh không biết Chú Tư nói đùa Thím Tư hay nói thật; nhưng Oanh cũng thấy cần phải nói một 

câu để giữ hòa khí trong bữa ăn: 
- Thưa chú, cháu thấy món nào cũng ngon. Chả giò rất giòn và thơm. Chạo tôm thật đậm đà.
Thím Tư nói, nửa như phân trần, nửa như trách móc:
 - Ôi, bố con nó khó tính lắm. cháu ơi. Cái gì cũng chê. Thím chẳng làm gì vừa ý mấy bố con nó 

được hết.
Chẳng biết nói sao, Oanh định chuyển câu chuyện sang một đề tài khác; nhưng Hòa, đứa con 

trai lớn của Thím Tư, đã nhăn nhó than phiền: 
- Mẹ ơi, sao cơm hôm nay nát quá.
Oanh trừng mắt nhìn Hòa, giận lặng người đi. Nếu Hòa là em ruột Oanh thì chắc chắn Oanh đã 

đứng dậy, đập cho nó mấy cái. Làm sao nó có thể vô lễ với mẹ như thế được.
Oanh nhìn Hòa và Huỳnh rồi lại nhìn Chú Tư. Hòa không giống Chú Tư nhiều như Huỳnh; 

nhưng Hòa giống Chú Tư hoàn toàn về thái độ và tính tình. Đúng là cha nào con nấy. Oanh nhớ lại câu 
nói của Thím Tư mấy phút trước:

 - Thím chẳng làm gì vừa ý mấy bố con nó được hết.
Hình như Oanh đã nghe câu nói đó ở đâu. Thôi đúng rồi, câu nói của Lisa hôm nào: 
- Không có gì em làm vừa ý mẹ em.
Bây giờ Oanh mới thực sự cảm thấy cái chua xót của câu nói. Phải chăng những lời chê bai trở 

nên cay đắng hơn khi nó phát xuất ra từ miệng lưỡi những người thân thiết?
Oanh bỗng thấy ăn mất ngon. Những món ăn Thím Tư làm, chỉ mấy phút trước đây, Oanh thấy 

ngon miệng bao nhiêu thì bây giờ trở nên nhạt nhẽo, vô vị bấy nhiêu.
Oanh thấy giận Chú Tư, giận Hòa và giận luôn cả Thím Tư nữa. Làm sao Thím Tư có thể để 

chồng con đối xử với mình như thế được? Có lẽ, như người ta nói, người đàn bà Á-Đông đã sẵn sàng 
chịu đựng mọi thứ. Có lẽ Thím Tư đã dần dần thành quen đi với những lời chê bai của chồng con.

Oanh lại liên tưởng đến câu chuyện mà Tom Regan, một người bạn học cũ của Oanh ở đại học, 
đã kể với Oanh mấy năm về trước.

Tom Regan chuyên về ngôn ngữ học. Tom nói tiếng Trung Hoa rất thạo vì anh ta đã sang Bắc 
Kinh học bốn năm. Suốt thời gian ở bên đó, Tom Regan đã ở trọ trong một gia đình Trung Hoa, hàng 
ngày thường ăn cùng bàn với họ.

Tom Regan rất mến những người bạn Trung Hoa của anh ta; nhưng anh ta nói có một điểm làm 
anh ta rất khó chịu là khi ngồi vào bàn ăn mấy người đàn ông luôn miệng chê bai những món ăn: Nào 
là mặn quá, nhạt quá, rắn quá, nát quá, v…v… Chẳng bao giờ họ có một lời khen ngợi.

Oanh tự hỏi phải chăng những người đàn ông Á-Đông đều hay chỉ trích như vậy? Nhưng Oanh 
mỉm cười, nghĩ đến Hùng, đến ba Oanh. Hai người cũng là đàn ông Á-Đông; nhưng sao hai người chỉ 
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nhìn thấy cái hay, cái đẹp ở người khác. Chưa bao giờ Oanh thấy hai người chỉ trích ai.
Oanh cũng nghĩ đến mẹ Lisa. Mẹ Lisa không phải là đàn ông mà cũng không phải là Á-Đông; 

nhưng bà ấy luôn miệng chê bai chính con gái mình, một người con gái dễ thương như vậy, thì chắc bà 
ấy cũng chỉ thấy những cái sai lầm, xấu xa ở người khác.

Phải chăng ở đâu cũng có hai hạng người: Một hạng người chỉ tìm thấy những cái đáng khen ở 
người khác và một hạng người mang kính hiển vi đi bới móc những xấu xa, bẩn thỉu ở người khác.

Oanh cố giữ vẻ mặt tươi cười, ăn xong bữa cơm và ra xem TiVi với gia đình Chú Tư. Nhưng 
Oanh bắt đầu cảm thấy chán nản, nghĩ đến cái quà sinh nhật bất ngờ mà Oanh đã sửa soạn từ mấy hôm 
nay để tặng Chú Tư.

Oanh không còn thấy hứng thú gì để làm món tôm hùm nhồi nấm vào ngày mai. Cũng may mà 
Oanh chưa nói cho Thím Tư biết ý định của mình. Bây giờ thì Oanh phải suy tính lại hết.

Nếu Oanh cố gắng, cặm cụi làm món ăn đó tặng Chú Tư mà rồi Chú Tư không khen ngon, hay 
tệ hơn nữa, Chú Tư lại chê thế này thế nọ thì thật là bẽ mặt cho Oanh.

Còn nếu Chú Tư lại khen món ăn Oanh làm rất ngon thì thật là bẽ mặt cho Thím Tư.
Đêm hôm đó Oanh ở lại nhà Chú Tư; nhưng trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau 

thì Oanh đã có một quyết định. Sau  khi ăn sáng xong Oanh nói: 
- Bây giờ thì cháu phải xin phép chú thím để về văn phòng sửa soạn công việc cho kịp thời. 

Hôm nay là sinh nhật chú, ba má cháu có gửi quà để tặng chú. Cháu cũng chúc chú một ngày sinh nhật 
vui vẻ và mong sẽ được gặp lại chú thím và hai em vào dịp khác.

Lái xe ra khỏi nhà Chú Tư, Oanh thấy dễ chịu hơn. Oanh có cảm tưởng như vừa ra khỏi một nơi 
u ám để trở về với thế giới của ánh sáng. Oanh mỉm cười, nghĩ đến ba má Oanh và Hùng.  ■
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Uncle Tu’s Birthday

by Bính H»u Phåm

 

            “Friday 4/22/95.
            It’s just 3P.M and the office is already deserted.
            Bill Peterson left at two o’clock under the pretext of meeting with a client. Helen Lee said  
openly that she had a date this evening and needed to have her hair done.
            I’m now alone in the office without anything particular to do, and all I can think of to do while  
waiting for Hung to come and take me out to dinner is enter a few lines in my diary.
            I hope Hung will be courtly and dignified. At this point I want him to consider me just a good  
friend. Dinner, dancing, and chatting are fine; but nothing more. That was the way Hung treated me 
the last two dates. I like him for that. But this is going to be the third date. Who can tell if Hung might 
want to move further? What if he wants to kiss me? If he wants to kiss me on the cheeks, I’ll let him do  
that. But what if he attempts to kiss me on my lips?”
            Oanh stopped writing to ponder. Was it possible that Hung was in love with her? Perhaps, not 
yet. Was she in love with him? No, not yet, either. She felt the same way to Hung as she did to Tom, 
Don, Minh, and a few other male friends of hers. She just wanted friendships and companionship but 
not love at this point. She knew that when love came to her, it would be a spontaneous, ardent, and 
overwhelmingly ecstatic feeling.  She knew herself  as a straightforward person. She was sincere to 
everyone. There would be no falsehood, no pretension under any form on her part.

            Oanh looked at her watch. It would be at least fifteen minutes before Hung’s arrival. She went 
to the lady’s room and stood in front of the full-length mirror to have a good look at herself. A broad 
smile appeared on her face as she contemplated the sharply beautiful reflection in the mirror. Her tall 
and bosomy figure was complimented with a steely tight waist. Her full and balanced face was lit with 
a pair of wide, bright eyes. Oanh had been known as a pretty girl ever since she was in high school. Her 
beauty would be perfect if it had not been for a small scar on her left cheek.

            The scar was small and close to her mouth as a result of chicken pox when she was two. It was 
hardly noticeable to anyone but Oanh. Yet it bothered her every time she looked at herself in the mirror.

            Several times she had toyed with the idea of having it removed; but she had not been able to 
make up her mind. Perhaps she should talk to Hung about it today as he was in training for plastic 
surgery. 

            At twenty-seven, she still did not feel ready for marriage. With two college degrees, an exciting 
job, and lots of friends, she enjoyed the freedom and independence of an unmarried person.

            As Oanh beheld herself in the mirror, she heard footsteps on the stairs and knew that Hung had 
arrived. She came out of the lady’s room just as Hung reached the door of her office.

            “Hey, you’re late. I was suspecting that you might’ve been kidnapped by some long-legged 
lady,” Oanh joked.

            “True,” Hung built on Oanh’s line. “You’d better write out a check for fifty thousand dollars as 
ransom or else the Finnish Princess would make me her consort and you’d never have a chance to see 
me again.”
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            Oanh laughed heartily.

            “You, liar,” Oanh said. “Finland is a republic; it is a country without kings or queens. And if 
there are no kings or queens, how can there be princesses?”

            Hung laughed.

            “O.K. that’s enough,” he said. “Where would you like to go? There’s a new dance club on 
Columbia Avenue, would you like to try it out?”

            “Yah, I like dancing a lot,” said Oanh, smiling. “But let’s have dinner first. Today I’d like to eat 
at The Four Seasons Restaurant. It has just been selected as one of the top ten restaurants in North 
America.”

            Actually  Oanh  wanted  to  eat  there  to  see  how  they  prepared  the  dish  Lobster  Stuffed 
Mushrooms.
            Although a dancer,  concertgoer,  tennis player  and golfer,  Oanh’s favorite hobby was really 
cooking. Whenever she found a dish she particularly liked in a restaurant, she would try, while eating, 
to figure out how it was made. She would concoct a recipe for it and experiment with the recipe until 
satisfied with her new creation.

            She was reputed among relatives and friends as an excellent cook of traditional Vietnamese 
dishes. Not only were guests thrilled with the food, they were delighted with the artistic forms in which 
she decorated her culinary products.

            Oanh and Hung walked leisurely to the Four Seasons Restaurant and sat next to a giant window 
overlooking the park. Oanh contemplated the colorful display of autumn leaves in the park outside the 
window.

            Added to her upbeat mood was an unexpected compliment she received when she called Mr. 
Clark’s office to get information about the meeting. While holding, Oanh overheard a conversation 
between Mr. Clark and Mrs. Peterson about the retirement party for Mr. Snyder for which Oanh had 
contributed one of her specialties: Vietnamese spring rolls.  Both were highly complimentary of her 
culinary skills. Mr. Clark added,

            “I find Oanh quite amiable, spontaneous, and sophisticated.”

            Oanh was happy that the compliment was genuine as it was not meant for her ears. She smiled 
as she caught Hung looking at her with tenderness in his eyes. Taking advantage of the moment, she 
asked him,

            “Can you see the scar on my left cheek, near my mouth? It annoys me terribly. Do you think I 
should have it surgically removed?”

“Why do you want to have it removed,” Hung responded without hesitation. “Don’t you know 
that it adds to your beauty?”

“How can that be?” Oanh retorted.

“Because without the scar,  your face would be perfect,” Hung answered.  “But only God is 
perfect, and human beings are not God. So only beauties somewhat less than perfect look naturally 
human.”

Touched, Oanh seemed to have woken from a sleep. Hung’s words brought back to her mind an 
incident  that  occurred  over  nine  years  before  in  her  high  school  art  class.  She  had  just  finished 
decorating the cover of her book report when she noticed that the hand-written letters in the title of the 
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report were somewhat uneven and slanting. She reached for a ruler and a pencil, intending to adjust the 
letters; but the art teacher stopped her, saying,

“Don’t do that. The hand-written letters look natural and artistic when they’re a bit slanting. If 
you used a pencil and a ruler to fix them, they would look like printed letters and lose all the artistic 
values.”

Her confidence was bolstered by Hung’s remarks and Oanh was enthusiastic in addition to a 
great appetite.

When the Lobster Stuffed Mushrooms was placed in front of her, Oanh would cut a small piece 
and place it  in her mouth,  slowly savoring the delicacy of the food. The aromatic,  luscious flavor 
excited every taste bud on her tongue, giving her an indescribable delight.

As she ate the food, she tried to figure out the ingredients that went into the dish and the way it 
was made. By the time she put the last piece into her mouth, she was quite sure that she would be able 
to prepare the dish herself. She smiled with satisfaction.

“What  makes  you  so  happy today,  Beautiful?”  Hung  asked.  “May I  call  you  the  Smiling 
Princess?”

“You’re not permitted to butter me up, Hung,” Oanh said, trying to cover up her feeling of self-
consciousness.

She was happy that Hung’s behavior toward her was appropriate. His every move was courteous 
and gentle. They walked to the dance club after dinner and danced until late in the evening. Hung 
accompanied Oanh home and kissed her good night on the cheek, just the way she had wanted.

Monday, Oanh came to work with enthusiasm. As she walked by Mr. Clark’s office, Oanh saw 
Lisa busy entering information on a computer. Lisa was a Hispanic high school graduate hired as a 
temporary worker. Sensing Oanh’s presence, Lisa looked up.

“Hi, Oanh,” said Lisa happily. “How was your weekend?”

“Just wonderful,” Oanh replied. Oanh noticed that Lisa had similarities to her when she was 
Lisa’s age. A steely firm body radiating with agility and confidence. Yet, there was sadness on Lisa’s 
face.

“Lisa, I find you very pretty and amiable,” Oanh added.

“Everybody says you’re smart, considerate, and hardworking.” 

            Her face brightened up, Lisa thanked Oanh; but her voice quickly changed to a sad tone, choked 
with emotions, and her eyes were wet with tears. Oanh became uneasy.

            “Did I say something that hurt you?” Oanh asked apologetically.

            Lisa seemed unable to contain her emotions. She put her face down and sobbed. Oanh put her 
arm on Lisa’s shoulder and patted Lisa’s back gently, waiting for her to calm down.

            “Why are you crying, Lisa?” Oanh asked. “Did I say something wrong that hurt you?”

            Lisa dried her tears and tried to control herself.

            “I was touched by your compliments,” Lisa explained. “I’ve also received praises here from 
many people. At school I was also well thought of by my teachers and classmates. They said I was nice 
and intelligent.

            But when I come home, my mother says I’m lazy and disorganized. She finds faults with me in 
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every way she can.  This morning she said something that  hurt  me terribly,  that  she would not be 
surprised if no man wanted to marry me.

            Nothing I do ever pleases her. I was on the Honor Roll at school for three years in a row, yet, 
never did she have one encouraging word for me. When I’m too busy to clean up my room or to do the 
laundry, she scolds me for days and weeks, even months. I’m so discouraged I don’t want to try to 
please her any more. I just let her say whatever she wants. I have the impression that she wants to hurt 
my feelings to make up for all the hardship she went through in raising me.

I’m very sad. I cannot help thinking that people who are unrelated to me are much nicer to me 
than my own mother.”

Oanh did not know what to say to comfort Lisa.

“I hope your Mom will soon discover all the good qualities you possess,” Oanh said finally. 
“Don’t give up.”

Back in her office, Oanh wondered how a mother with such a beautiful daughter could be so 
cruel to her own child. She realized how lucky she was to have people such as Mr. Clark, Hung and her 
father who were appreciative of her and did not hesitate to express their appreciation spontaneously.

On her way home from the office, Oanh stopped by a supermarket to buy the ingredients she 
needed to  experiment  with her  recipe  for  the  Lobster  with  Stuffed Mushrooms.  She smiled  as  her 
thoughts turned toward the reason she wanted to try this new dish. She wanted to prepare a special 
birthday gift for Uncle Tu whom she had not seen for almost twenty years.

Uncle Tu was her father’s youngest brother. When her family left Vietnam for the United States, 
she was only five and Uncle Tu was twenty-four and single. She liked Uncle Tu and was thrilled every 
time he visited her family. He would lift her off the floor, toss her high into the air, and gently catch her 
in his arms. He would drive her around the neighborhood on his motorbike and stop at the stores along 
the way to buy her candy and toys. 

Uncle Tu and his family had come to the United States two years ago and settled in the San 
Francisco area. Her parents had visited him once, but she had not had a chance to see him yet.

Luckily Oanh had just been asked to travel to San Francisco for an auditing assignment the 
following week. She would take advantage of this occasion to visit Uncle Tu and his family. Uncle Tu’s 
birthday would fall on the Saturday after her arrival in San Francisco. What a beautiful coincidence! 
She would have a very special birthday gift for her favorite uncle. She smiled, thinking of the joy on 
her uncle’s face when she would bring out from the kitchen the Lobster with Stuffed Mushrooms and 
merrily announce that this was her special birthday gift for him. She felt an immense fondness for 
Uncle Tu.

After an hour of hard work in the kitchen, Oanh brought out the sizzled  Lobster with Stuffed 
Mushrooms dish and placed it on the table. The family sitting around the table was eagerly waiting to 
taste her new product. Her nephew Eric was the first to announce the verdict.

“I like this dish, Auntie Oanh,” he said. “It’s delicious. Hmmm.” 

Her father joined in,

“We have such a good cook in the family that I never want to eat out.”

Oanh was pleased that she had found a special birthday gift for her favorite uncle. She believed 
that the best gift was one made by the giver specifically for the recipient, whether it was an artwork, a 
poem, a piece of clothing, or a special food. Such a gift best represented the giver’s feeling for the 
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recipient.

Uncle Tu, his wife and their two sons came to the airport to greet Oanh. Uncle Tu still looked 
tall and dashing even if he had aged. His wife, gentle and sweet, remained quiet most of the time, 
giving Oanh and Uncle Tu ample opportunities to share family news and rekindle their relationship.

Uncle Tu’s house was small but neat and clean. No sooner had they come in than Aunt Ha 
began preparing dinner. Clearly, she considered Oanh a special guest. She had prepared in advance a 
number of traditional Vietnamese dishes and stored them in the freezer for this occasion. They only 
needed to be heated and served; but still there were lots of small items that had to be cooked fresh.

Oanh came into the kitchen to give her aunt a hand in the preparation of the supper. Uncle Tu 
joined his two sons in the family room, watching a football game on television.

While cooking, Aunt Ha talked about the many hardships she and her family had gone through 
before coming to the United States. Oanh was quite impressed with her sweetness and her dedication to 
her family.

When the food was ready, Oanh helped set the table and Aunt Ha urged everyone to sit down 
and eat before the food got cold. Oanh was delighted with the good food Aunt Ha cooked for her. She 
was about to say a few complimentary words to Aunt Ha when Uncle Tu said,

“The egg rolls are a bit too salty and the shrimps overcooked.”

Oanh  was  stunned,  not  knowing  whether  Uncle  Tu  was  kidding  or  criticizing  Aunt  Ha’s 
cooking. Anyway, she found it necessary to say something to smooth the conversation at the table.

“Uncle Tu, I truly enjoy everything here on the table,” Oanh said, smiling. “The egg rolls are 
crispy and the shrimps delicious.”

“Oh,  the  males  in  this  house  are  like  that,”  Aunt  Ha  said.  “They always  find  faults  with 
everything I do. Nothing I do ever pleases them.”

Oanh did not know what to say and wanted to change the subject of the conversation; but 
Thanh, the oldest son grimaced.

“Mom, the rice is really mushy,” he said.

Oanh gave him a furious look. If he were her own brother, she would surely give him a slap in 
the face. How could he be so insolent, so inconsiderate to his mother?

Oanh looked at Thanh. He did not resemble Uncle Tu so much as his brother Thinh; but he sure 
took after Uncle Tu in character. Like father like son, it was clearly so.

Oanh recalled the phrase Aunt Ha said a moment ago “Nothing I do ever pleases them.” Had 
not Oanh heard that sentence somewhere before? Oh, yes. It was Lisa who said, “Nothing I do ever  
pleases my mother.” Now Oanh could really feel the pain, the agony of the speakers of that phrase. Was 
criticism much more bitter and hurtful when uttered by members of one’s family?

Oanh suddenly lost all appetite. The food that had pleased her a few minutes before became 
bland and tasteless. She felt indignant at Uncle Tu, his son Thanh and Aunt Ha, too. How could Aunt 
Ha  let  her  husband  and  sons  treat  her  like  that?  Perhaps,  Asian  women  were  used  to  enduring 
everything.

Oanh’s thoughts turned toward what Tom Reagan – a friend of hers – had told her not long ago. 
Tom Reagan was a linguist and spoke Mandarin fluently. He spent five years in Beijing, China. While 
there, he lived with a Chinese family, eating at the same table with them every day. He was fond of his 
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Chinese friends, except for one thing. As soon as the men sat down to dinner, they began to find faults 
with the women’s cooking. The soup was too watery, the rice too hard or too mushy. This dish was 
bland, that one too salty. Never did they have one word of appreciation.

Oanh wondered if all Asian men were critical. But that notion could not be justified. Her father 
and Hung were Asian men but they were not like that.  They were always appreciative of what the 
women did for them. And Lisa’s mother was neither Asian nor male, but she was always critical of her 
daughter, a daughter so nice and smart.

Oanh came up with another theory. There were two types of people: Those who were quick to 
see the good and the beautiful and those who carried a magnifying glass around with them to look for 
the bad and the ugly.

Oanh  tried  to  maintain  a  pleasant  facade.  When  dinner  was  over,  she  came  out  to  watch 
television with Uncle Tu’s family.

She  became  dispirited  about  the  special  birthday gift  she  had  planned  for  Uncle  Tu.  The 
excitement of cooking the  Lobster Stuffed Mushrooms as a surprise present for her uncle was totally 
gone. Luckily, she had not revealed her plan to Aunt Ha yet. Now she would have to think it all over.

If  she spent  hours in the kitchen to cook the special  dish for Uncle Tu, and he would say 
nothing, or worse, be critical of her cuisine, it would be a tremendous humiliation for her.

If, on the other hand, he would praise her cooking talent, then it would be a slanted blow at 
Aunt Ha.

Oanh spent the night at Uncle Tu’s house, but could not really sleep. She tossed and turned all 
night, trying to come up with a solution for the dilemma. When morning came, she had arrived at a 
decision.

At breakfast, Oanh said to Uncle Tu,

“Uncle Tu, I have to say good bye to you, Aunt Ha, Thanh and Thinh now and head back to 
work. I wish you a happy birthday. I hope to see you all again sometime soon.”

As she drove out of Uncle Tu’s place, Oanh felt a lot better. She had the impression of leaving a 
damp, stifling place to go back to her world of light and air. She smiled as she thought of Hung and her 
father. ■
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M¶t Chút VŠ ThÖ Sonnet cûa Shakespeare

Sóng ViŒt ñàm Giang

William Shakespeare (1564-1616)

Lời mở đầu

Những chi tiết về cuộc đời của William Shakespeare không được rõ rệt, một số lớn tài liệu bài viết đều 
viết  căn cứ trên giấy tờ cũ lưu lại  hoặc ở thành phố gia đình ông ở (Stratford-Upon-Avon) hay ở 
London.

William Shakespeare sinh ngày 23 tháng 4 năm 1564 (tài liệu cho hay ông được rửa tội ngày 
26/4/1564, cho nên người viết tài liệu có lẽ đã đặt ngày sinh của ông là 3 ngày trước đó, theo đúng thủ 
tục tôn giáo) tại thị trấn Straford-Upon-Avon, Warwickshire, Anh. Cha ông buôn bán trong ngành da, 
có thời kỳ được bầu là thị trưởng thành phố ông ở (1568), mẹ ông là con gái của một gia đình khá giả 
có tiếng. 

Thủa bé Shakespeare theo học ở trường La tinh, nhưng phải bỏ học sớm, ở nhà giúp bố kinh 
doanh. Năm 18 tuổi (1582), Shakespeare kết hôn với Anne Hathaway và có ba  con. Năm 21 tuổi 
(1585), Shakespeare lên sống ở London và bắt đầu tham gia hoạt động sân khấu. 

Khởi đầu từng làm chân giữ ngựa ở cửa rạp, làm vai nhắc tuồng, sau đó ông trở thành diễn viên 
đoàn hát của Leicester (1594). Trong thời gian này ông bắt đầu sáng tác kịch bản, vở đầu tiên xuất hiện 
những năm 1590. Tại đây, ông gặp bá tước Southampton là người giúp đỡ Shakespeare rất nhiều cho 
đến  năm 1601,  bá tước  Southampton bị  kết  tội  dấy loạn  (cuộc  nổi  loạn  Essex)  chống triều  đình 
Elizabeth và bị kết án tù làm ông mất một người tài trợ quan trọng. Trong hai năm rạp hát phải đóng 
cửa do bệnh dịch (1592-1594), ông sáng tác hai tập thơ nổi tiếng “Venus and Adonis” và “The Rape of  
Lucrece” đề tặng bá tước Southampton. Cũng trong thời gian này ông viết một số bài thơ sonnet; có thể 
là do thời điểm đó là thịnh hành của sonnet, và có thể không phải là những bài thơ tình cảm gắn vào 
một nhân vật nào đó. Ông có lẽ ngưng viết thơ sonnet và trở lại viết kịch vào năm 1594 sau khi gánh 
hát được phép mở cửa lại.

Năm 1599 ông thành lập nhà hát Globe, nơi trình diễn những vở kịch của ông Mười năm sau 
(1609) ông cho diễn kịch ở rạp hát có mái che, đây là một sự tiến bộ rất cao trong kịch nghệ vì trước đó 
kịch thường trình diễn ở ngoài trời. 

Năm 1597, ông mua một ngôi nhà khá đắt tiền có đất rộng ở quê ông và đặt tên là New Place 
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nhưng vẫn sống ở London. Năm 1611, sau khi từ bỏ sân khấu ông trở về nhà, sống ở đó cho đến ngày 
ông từ trần (ngày 23 tháng 4, 1616). Ông đuợc chôn và mộ ông đuợc dựng ngày 25 tháng 4, 1616 tại 
Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon, nơi mà ông được làm lễ rửa tội 52 năm trước đó (tài liệu 
chính thức lưu trữ tại nhà thờ Holy Trinity ghi rõ ngày rửa tôi và ngày chôn). Tấm đá trên mộ ông có 
ghi bốn câu thơ ông viết được xem như là một lời nhắn nhủ đến những ai muốn di chuyển mộ của ông 
đến Websminter Abbey hay quật mồ ông để làm giảo nghiệm.

Good frend for Iesvs sake forbeare, 
To digg the dvst encloased heare. 
Blest be ye man yt spares thes stones, 
And cvrst be he yt moves my bones

Good friend, for Jesus' sake forbeare
To dig the dust enclosed here.
Blessed be the man that spares these stones,
And cursed be he that moves my bones.

Sự Nghiệp

Shakespeare sáng tác khá nhiều với 37 vở kịch và hai trường ca là Venus and Adonis (1593), The Rape 
of Lucrece (1594), và tập thơ Sonnets (Tập thơ Mười Bốn Hàng) gồm 154 bài Sonnets (1592 - 1598) 
được xuất bản năm 1609.

Một số nghiên cứu gia chia sáng tác của ông làm 3 thời kỳ: 
Thời kỳ đầu (1590-1600): Shakespear viết các tác phẩm gồm nhiều kịch bản đề tài khác nhau về 

vua  chúa  như   Henri  IV (1599),  Richard  III (1593).  Hài  kịch  như  The  Comedy  of  Errors,  Two 
Gentlemen of Verona, A Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice,  The Merry Wives of  
Windsor.Và vào cuối thời kỳ thứ nhất, bi kịch như  Romeo và Juliet, Julius Caesar.
            Thời kỳ thứ hai (1601-1608): ngoài một số hài kịch như  All's Well That Ends Well, Timon of 
Athens, đây là giai đoạn ông viết những vở hài kịch cay đắng và những vở bi kịch được coi như kiệt tác 
trong nghệ thuật và văn chương:  Hamlet(1601),  Othello  (1604),  Macbeth(1605),  King Lear (1607), 
v.v…
            Thời kỳ cuối (1609-1612) là giai đoạn ông muốn tìm kiếm cách giải thoát cho những mâu thuẫn 
của xã hội. Sự lý tưởng hóa cuộc sống được thể hiện qua những vở kịch mang tính chất huyền thoại, trữ 
tình, hoặc bi hài kịch như:  Pericles(1609), Cymbeline (1610), The Winter's Tale (1610),  The Tempest 
(1611), Prince of Tyre, v.v…

Tập thơ Sonnet của Shakespeare do Thomas Thorpe xuất bản năm 1609, không có sự chấp 
thuận của ông, dưới đầu đề "Shakespeare, Sonnets, Never before imprinted". Bản đề là “Never before 
imprinted" nhưng thực sự, trong số 154 bài Sonnets chứa 152 bài chưa từng xuất bản trước đó. Hai bài 
138 (When my love swears that she is made of truth) và 144 (Two loves I have of comfort anh despair) 
đã in trong tập "The Passionate Pilgrim" vào năm 1599.

Căn cứ vào đặc điểm nội dung  cùng hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, nghiên cứu gia nghiêng về 
kết luận là các bài Sonnets được sáng tác vào khoảng từ 1592 - 1598. Đây là giai đoạn mà thể thơ 
Sonnet được phát triển mạnh mẽ trong văn học Phục hưng Anh. 
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Sonnet của ông là những dòng cảm xúc của một tâm hồn chân thành trước tình bạn và tình yêu, 
với sự tri âm, đồng cảm. Tình yêu trở thành muôn màu, đa dạng với nhiều cung bậc khác nhau diễn tả 
hạnh phúc, dỗi hờn, đau đớn.

Đặc biệt, thơ Sonnet của Shakespeare nói nhiều về biến đổi của thời gian: thời gian nhớ quá 
khứ, nuối tiếc hiện tại và lo lắng cho tương lai, thêm vào đó là ám ảnh về sự phôi phai sau cái chết và 
quên lãng của người đời. Giải pháp để chống lại sự lãng quên hiển nhiên là những bài thơ ông làm, như 
một hình thức lưu giữ thời gian, chống lại sự tàn phá mãnh liệt của nó để hướng đến một cao điểm 
hạnh phúc hơn. Sự lưu giữ đó  thể hiện qua giòng thơ tình yêu, qua niềm vui gia đình  các con và chính 
tác phẩm nghệ thuật ông tạo dựng.

Những đối tượng trong thơ sonnet của Shakespeare
Thơ sonnet của Shakespeare hầu hết đền nói đến một người đàn ông trẻ đẹp và một người đàn bà. 
Những nhân vật này không hề được ông tiết lộ và cho đến hiện tại cũng không ai biết được những 
người đó là ai: là người thật, hay là những người do ông tạo ra dựa vào những nhân vật chung quanh 
ông.

Người đàn ông trẻ trong thơ sonnet của Shakespeare đã đuợc bàn luận rất nhiều và có hai giả 
thuyết được đưa ra: có thể người đàn ông đó là bá tước Southampton thứ ba hay bá tước Pembroke thứ 
ba.

Người đàn ông thứ nhất: Henry Wriothesley, 3rd Earl of Southampton (6 October 1573 – 10 
November 1624), là người mà ông đã đề tặng tập Venus and Adonis năm 1593, và The Rape of Lucrece 
(1594). Trong tập thơ thứ nhất lời đế tặng rất bình thường, nhưng sang đến tập thứ hai và một năm sau 
đó (1594) thì giọng điệu có phần thân thiết và tha thiết hơn nhiều."The love I dedicate to your lordship  
is without end ... What I have done is yours; what I have to do is yours; being part in all I have,  
devoted yours." 

Theo tư kiến của người viết những hàng chữ này, bỏ ngoài sự bàn cãi về hai chữ viết tắt (Mr 
W.H.) ở đầu tập thơ sonnet mà Thomas Thorpe xuất bản, thì những bài thơ sonnet làm trong thời gian 
1592-1594 của ông coi như là viết về bá tước Southampton, một người đàn ông trẻ đẹp trai (Fair Youth) 
kém Shakespeare  9 tuổi. Thời gian tính của những bài thơ sonnet từ số 1 đến 17 này nếu viết về bá 
tước Southampton vào năm 1592-1594 thì xem hợp lý vì năm sau (1595) là năm bá tước Southampton 
có liên hệ với Elizabeth Vernon và kết quả là những xáo trộn đáng kể sau đó.

Ngưòi đàn ông thứ hai là William Herbert, 3rd Earl of Pembroke  (8 April 1580-10 April 1630). 
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Bá tước Pembroke kém Shakespeare 16 tuổi. Nếu những bài thơ sonnet làm vào những năm trước 
1595, khi Shakespeare cỡ ngoài 30 thì lúc đó Herbert mới cỡ tuổi 15. Và dù cho gia đình Herbert có 
ngắm nghé tìm vợ có nhiều tiền cho Herbert thì sự liên hệ giữa Herbert và Shakespeare vào thời điểm 
đó cũng không đủ thân thiết để ông có thể làm một loạt bài thơ ca tụng thiếu niên nhỏ tuổi này và 
khuyến khích chuyện lập gia đình.

Tuy nhiên đến năm Herbert 20 tuổi (1600) thì Herbert có mối tình với một người đàn bà mang 
tên Mary Fitton (mà có giả thuyết cho rằng người đàn bà này là mẫu hình cho nhân vật Dark Lady của 
ông). Cuộc đời tình cảm của vị bá tước này rất sóng gió và liên hệ đến nhiều người đàn bà khác nhau, 
nên nếu Shakespeare đã dùng vị bá tước Pembroke này để làm nhân vật đàn ông trẻ thứ hai trong thơ 
sonnet của ông thì cũng không có chi lạ.

Thơ Sonnet của Shakespeare

Trong tập 154 bài sonnets, 17 bài thơ đầu tiên nhà thơ cố gắng thuyết phục một người đàn ông trẻ  nên 
lấy vợ và có con, viện dẫn đứa trẻ con trai sinh đẹp sẽ giống bố làm bố trở nên bất tử với thời gian. Từ 
bài 18 đến 126 là những bài thơ nói với một người đàn ông trẻ mà nhà thơ có một liên hệ tình cảm sâu 
xa, phân tích những lúc đẹp tuyệt vời và những lúc không hay trong mối liên hệ với ngôn ngữ gợi cảm, 
sự thôi thúc khôn nguôi. Phần còn lại từ bài 127-152 (trừ hai bài chót), chứa những ám ảnh kỳ lạ, như 
nói với một người đàn bà  ẩn dụ là người tình của nhà thơ. Người đàn bà này không có tông tích, chỉ 
được biết như là một Dark Lady. Và trong phần này có một số bài viết trách móc sự liên hệ giữa người 
đàn ông phản bội này và người đàn bà không tông tích. Hai bài kết thúc (153-154) là bản dịch hay 
phỏng theo huyền thoại về Cupid, đuợc mang vào tập sonnet, mục đích vẫn còn là nghi vấn, có người 
cho rằng đó chỉ là một cách mà nhà xuất bản đã mang vào theo chiếu lệ.

Shakespeare là một nhà viết kịch nổi tiếng trên toàn thế giới, ông đã viết sonnet xen kẽ với kịch 
bản trong thời gian từ 1592 đến 1598 (28-34 tuổi). Nếu thơ ông có mang những nhân vật giả tưởng, và 
ông đặt ông vào vị trí người thơ trong những bài sonnet đó thì tưởng cũng không  lấy gì  làm ngạc 
nhiên quá đáng.

Sau đây là hai bài thơ trong tập Sonnet 154 bài của Shakespeare.
Nói chung, những bài thơ sonnet của Shakespeare viết theo thể English sonnet hay còn gọi là 

Shakepearean sonnet, viết gồm 3 tứ cú âm hệ: abab-cdcd-efef, và hai câu kết liên vận gg phát triển theo 
lối bố cục, chứng minh, khai triển và kết luận. Mỗi hàng có 10 âm tiết có nhấn mạnh cứ cách một âm 
tiết kể từ âm tiết đầu.

Bài sonnet thứ 2 trong 17 bài đầu tiên ông viết cho một người đàn ông trẻ, thúc dục anh lấy vợ, 
có con, và truyền cái đẹp của anh cho đứa con trai ra đời.

Ngoài đời Shakespeare lấy vợ rất sớm năm 18 tuổi và có ba con (hai gái một trai) trước khi rời  
nhà lên London làm việc. Phải chăng những bài thơ muợn tiếng thúc dục người đàn ông trẻ lấy vợ  
chính là lời nói của nhà thơ về chính ông?

Bài thơ Sonnet số 2

When forty winters shall besiege thy brow,
And dig deep trenches in thy beauty's field,
Thy youth's proud livery, so gazed on now,
Will be a tatter'd weed, of small worth held:

Then being ask'd where all thy beauty lies,
Where all the treasure of thy lusty days,
To say, within thine own deep-sunken eyes,
Were an all-eating shame and thriftless praise.
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How much more praise deserved thy beauty's use,
If thou couldst answer 'This fair child of mine
Shall sum my count and make my old excuse,'
Proving his beauty by succession thine!

This were to be new made when thou art old,
And see thy blood warm when thou feel'st it cold.

Khi bốn mươi năm đã quật vào trán anh, và để lại những vết hằn trên da đẹp của anh. Sự hãnh 
diện và ấn tượng về trẻ đẹp của anh mà mọi người đã từng nhìn chằm chặp bấy giờ sẽ chỉ còn như cỏ 
dại tả tơi không còn giá trị. Lúc bấy giờ khi được hỏi cái đẹp của anh nằm đâu rồi, đâu là những bảo vật 
của những ngày tráng kiện. Anh thể hiện trong chính đôi mắt nay đã sâu quầng là thú nhận ngượng 
ngùng xấu hổ vì tham lam phù phiếm và vị kỷ. Có bao nhiêu lời ca tụng sẽ dành cho sắc đẹp của anh 
nữa nếu anh có thể trả lời rằng đứa trẻ xinh đẹp đó là con anh, đứa con nối tiếp mang những vẻ đẹp của 
anh trong tương lai, và cái đẹp đó sẽ không bao giờ mất vì được nối tiếp mãi mãi. Và anh sẽ thấy máu 
anh ấm lại khi anh lạnh lẽo.

Nhà thơ dường như thơ thới vì đã tìm ra giải pháp để truyền cái đẹp bất tử với thời gian.

Khúc Thi ca 14 hàng số 2

"Khi bốn mươi năm tuổi đà khắc hằn trên trán, 
Làm nhăn nheo da dẻ con ngưòi đẹp anh mang,
Hãnh diện cùng ấn tượng mọi người hằng dán mắt, 
Sẽ chỉ còn giá trị như cỏ dại tàn hoang: 

Lúc bấy giờ nếu hỏi anh cái đẹp nằm đâu, 
Đâu bảo vật của những ngày một thời tráng kiện,
Thì nhìn anh trả lời trong quầng mắt trùng sâu,
Là thú nhận ngượng ngùng vì tham lam phù phiếm.

Bao nhiêu lời thêm vào ca tụng cái đẹp đó,
Nếu mở lời anh nói “Đây cái đẹp con tôi,
Nó thừa hưởng trẻ đẹp từ tôi không chối được”,
Là con anh nó nhận hềt cái đẹp giống nòi!

Nó  là mùa xuân tươi khi tuổi anh già cỗi,
Là luồng máu nóng làm ấm lòng anh khi lạnh.

(Sóng Việt phỏng dịch)

Bài thơ Sonnet số 18 

Bài thơ này là bài chuyển tiếp sau bài số 17, mà các nghiên cứu gia cho rằng từ bài 1 đến 17 ông viết về 
tình cảm của ông với một thiếu niên trẻ và đẹp.

Nói một cách tổng quát, tác giả so sánh ngày hè với một thiếu niên trẻ đẹp. Ngày hè với tác giả 
sao thiếu thốn quá: quá ngắn, quá nóng, quá phũ phàng, đôi khi quá u ám, nhưng kỳ lạ làm sao là người 
thiếu niên trẻ đẹp ở đây lại được ví với những cái đẹp nhất của ngày hè như mát mẻ, ôn hòa, ấm áp, 
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như duyên dáng nụ hoa tháng Năm, và những cái đẹp này đã được mang ca tụng đến độ tuyệt vời khi 
so sánh với ngày hè.

Trong câu đầu tiên, ta thấy tác giả bài thơ cân nhắc và tự hỏi sự so sánh người đẹp này với mùa 
hè có cần không vì ông đã có câu trả lời, nhưng ông vẫn cứ kể cho độc giả nghe. Người đẹp này quá 
đẹp, đẹp từ tính tình đến ngoại diện. 

Sang đoạn hai, nhà thơ chứng minh sự khác biệt giữa mùa hè, và người đẹp. Mùa hè có thể 
mang gió tháng Năm, làm rơi rụng hoa, có thể nắng gắt quá, có thể tẻ nhạt quá khi bị mây xám che mặt 
trời, tuy nhiên người đẹp của tác giả thì dù trải qua những trắc trở, những hủy hoại phũ phàng của thời 
gian, vẫn không thay đổi, vẫn đẹp. Tại sao thế nhỉ, cái đẹp bất diệt, cái đẹp vĩnh cửu ở đây có phải là 
cái đẹp thể chất không hay là một cái đẹp khác quý hơn.

Sự khai triển và ca tụng cái đẹp vĩnh cửu đã hiện ra qua những câu chót của bài thơ: phải, chỉ có 
thơ, chính thơ mới mang được cái đẹp vĩnh cửu tồn tại với thời gian, chỉ có thơ được truyền từ thế hệ 
này sang thế hệ khác mới làm cái đẹp được bất tử.

Những hàng thơ bất tử hay chính là những hàng thơ của Shakespeare sẽ mãi mãi tồn tại với 
thời gian. Shakespeare nói về bài thơ như thể chính là nói về ông, ông sẽ bất tử với thời gian, tên ông  
sẽ lưu lai ngàn năm sử sách. Và quả thế, ông cho người đời biết về thơ ông, nào có cho ai  biết người  
thanh niên đẹp trai (Fair Youth), hay người đàn bà u tối, tóc màu xậm, da ngăm (Dark Lady) là ai đâu.
 
Sonnet 18

Shall I compare thee to a summer's day? 
Thou art more lovely and more temperate: 
Rough winds do shake the darling buds of May, 
And summer's lease hath all too short a date: 

Sometime too hot the eye of heaven shines, 
And often is his gold complexion dimm'd; 
And every fair from fair sometime declines, 
By chance, or nature's changing course, untrimm'd; 

But thy eternal summer shall not fade, 
Nor lose possession of that fair thou owest; 
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade, 
When in eternal lines to time thou growest; 
So long as men can breathe, or eyes can see, 
So long lives this, and this gives life to thee. 

Khúc Thi ca 14 hàng số 18 
  
Tôi sẽ so sánh em với ngày hè đây nhé ?
Dù biết em đáng yêu và thuần hậu hơn đầy: 
Gió phũ phàng tháng Năm lắc nụ hoa vừa hé, 
Mượn mùa hạ thật là quá ngắn cho một ngày: 
  
Mặt trời khi chiếu sáng, rực nóng gay gắt quá, 
Cũng có lúc sắc vàng bị mây xám phủ mờ; 
Và mọi vẻ dù đẹp, cũng có thể biến hóa,
Thành tẻ nhạt thiên nhiên do thay đổi không ngờ; 
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Nhưng mùa hè vĩnh cửu nơi em sẽ bất diệt, 
Chẳng mất đi cái đẹp sở hữu em đang mang; 
Ngay thần chết, không thể khoe có em dưới chướng, 
Khi em bước vào thơ vĩnh cửu với thời gian;
  
Khi nhân loại còn thở, mắt thế gian còn thấy, 
Thì thơ này còn sống, tiếp sống cho em đấy!
(Sóng Vi t ph ng d ch)ệ ỏ ị

Kết luận

Những hàng thơ bất tử hay chính là những hàng thơ của Shakespeare sẽ mãi mãi tồn tại với thời gian. 
Shakespeare nói về bài thơ như thể chính là nói về ông, ông sẽ bất tử với thời gian, tên ông sẽ lưu lai 
ngàn năm sử sách. Và quả thế, ông cho người đời biết về thơ ông, nào có cho ai  biết người thanh niên 
đẹp trai (Fair Youth), hay người đàn bà u tối, tóc màu xậm, da ngăm (Dark Lady) là ai đâu.   ■
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MÓi TÜÖng ñÒng Lš Thú Gi»a Tøc Ng» ViŒt Nam
Và Tøc Ng» NÜ§c Ngoài

ñàm Trung Pháp

Mọi ngôn ngữ đều có những câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng những nhận xét sắc bén về 
kinh  nghiệm sống.  Tên của  những câu  nói  ngắn gọn đó  là  TỤC NGỮ trong tiếng  Việt  và  Hán, 
PROVERB  trong  tiếng  Anh,  PROVERBE  trong  tiếng  Pháp,  DICHO  trong  tiếng  Tây  ban  nha, 
PROVERBIO trong tiếng Ý, và SPRICHWORT trong tiếng Đức.  Với khả năng tóm gọn ý tứ, tô điểm 
cho lời văn thêm mặn mà, và chứng minh lý lẽ một cách hùng hồn, tục ngữ đóng một vai trò đáng kể 
trong ngôn ngữ thường nhật. Điều nổi bật nhất là sự tương đồng trong nội dung của tục ngữ nhân loại. 

Chẳng hạn, các tục ngữ 
YÊU AI YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI của người Việt, 
LOVE ME, LOVE MY DOG của người Mỹ, và 
ÁI ỐC CẬP Ô của người Tàu 

đều có chung một ý nghĩa. Có khác chăng thì chỉ là phương tiện diễn tả. Người Việt yêu thơ nên đề cập 
đến người mình yêu và con đường mang dấu chân người ấy; người Mỹ mê chó cho nên khi mê ai thì 
cũng mê chó của người ấy luôn cho tiện việc; và người Tàu thì diễn tả kinh nghiệm ấy như một bức 
tranh thủy mặc, rất có thể đã căn cứ vào một điển tích nào đó. Trong tiếng quan thoại, ÁI ỐC CẬP Ô 
phát âm là [àiwu-jíwu], với điều đáng nói ở đây là lối chơi chữ: Hai từ [wu] đồng âm nhưng dị nghĩa; 
từ thứ nhất nghĩa là “nhà” và từ thứ hai nghĩa là “quạ.” Vậy thì nghĩa đen của tục ngữ này là nếu yêu 
một căn nhà nào thì yêu luôn cả mấy con quạ (một loại chim đen đủi xấu xí với tiếng kêu buồn thảm) 
đậu trên mái nhà đó. Ba tục ngữ vừa kể nói lên một sự thực tâm lý khó chối cãi mà tiếng Anh mệnh 
danh là “the halo effect” (hiệu lực hào quang).

Trong tiến trình học hỏi ngoại ngữ của tôi, một điều lý thú là tìm xem trong các ngoại ngữ ấy 
(Hán, Anh, Pháp, Tây ban nha, Ý, Đức) có những tục ngữ nào tương đồng về ý nghĩa với tục ngữ Việt 
của chúng ta. Bài viết này chia xẻ với độc giả điều lý thú ấy.

Khi so sánh nội dung của tục ngữ trong các ngôn ngữ khác nhau, chúng ta sẽ thấy những tương 
đồng, tốt phần do bản chất đại đồng của kinh nghiệm đời sống loài người. 

Thí dụ, để nhắn nhủ người đời không nên hấp tấp mà hỏng việc, tiếng Việt có câu 
ĐI ĐÂU MÀ VỘI MÀ VÀNG, MÀ VẤP PHẢI ĐÁ MÀ QUÀNG PHẢI DÂY? 

Cùng một nội dung ấy là các câu sau đây: 
MORE HASTE LESS SPEED (Anh: vội bao nhiêu chậm bấy nhiêu); 
PLUS ON SE HÂTE MOINS ON AVANCE (Pháp:  vội  bao  nhiêu  càng ít  tiến  bấy 

nhiêu); 
CHI VA PIANO VA LONTANO (Ý: ai đi chậm thì đi xa); và 
DỤC TỐC BẤT ĐẠT (Hán: muốn mau chóng thì không thành được).

Nếu nội dung các tục ngữ tương đương trong các ngôn ngữ cùng gốc (như Pháp và Tây ban nha, 
hoặc như Anh và Đức) giống nhau như đúc thì cũng dễ hiểu thôi. 

Chẳng hạn, mang máng với câu 
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VẶT ĐẦU CÁ VÁ ĐẦU TÔM của chúng ta là các câu 
DÉCOUVRIR SAINT PIERRE POUR COUVRIR SAINT PAUL (Pháp: lột  quần áo 

thánh Pierre để mặc vào thánh Paul), 
DESNUDAR A UNO SANTO PARA VESTIR A OTRO (Tây ban nha: lột quần áo một 

vị thánh để mặc vào một vị thánh khác), 
ROB PETER TO PAY PAUL (Anh: cướp tiền Peter để trả Paul), và 
DEM PETER NEHMEN UND DEM PAUL GEBEN (Đức: lấy của Peter và đưa cho 

Paul). 
Vì vậy, tôi thấy thú vị hơn nhiều mỗi lần gặp các câu tục ngữ tương đương giữa tiếng Việt và 

một ngoại ngữ chẳng liên hệ họ hàng gì với tiếng Việt cả (thí dụ như tiếng Anh trong trường hợp này), 
như các cặp tục ngữ 

ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN LÂN ĐẰNG ĐẦU và 
GIVE HIM AN INCH AND HE WILL TAKE A MILE (cho hắn một tấc thì hắn đòi một 

dặm); 
GIEO GIÓ GẶT BÃO và 
SOW THE WIND AND REAP THE WHIRLWIND (gieo gió gặt gió lốc); 

LẮM THẦY THỐI MA và 
TOO MANY COOKS SPOIL THE BROTH (quá nhiều người nấu bếp thì hư nồi canh); 

và 
THỜN BƠN MÉO MIỆNG CHÊ TRAI LỆCH MỒM và 
THE POT CALLING THE KETTLE BLACK (cái nồi mà chê cái ấm đen).

Về hình thức cấu tạo, khá nhiều tục ngữ của nhân loại giống nhau ở điểm chúng có thể được 
chia ra làm hai phần quân bình lẫn nhau với cú pháp và âm điệu song hành. 

Thí dụ, các tục ngữ tương đương của 
XA MẶT, CÁCH LÒNG trong một vài ngôn ngữ khác cũng cho thấy một cấu tạo và 

một nội dung tương đồng với tiếng Việt: 
OUT OF SIGHT, OUT OF MIND (Anh: khuất mặt, khuất tâm trí); 
LOIN DES YEUX, LOIN DU COEUR (Pháp: xa mắt, xa tim); 
AUS DEN AUGEN, AUS DEM SINN (Đức: khuất mắt, khuất tâm trí); 
OJOS QUE NO VEN, CORAZÓN QUE NO SIENTE (Tây ban nha: mắt không thấy, 

tim không cảm); và 
LONTANO DAGLI OCCHI LONTANO DAL CUORE (Ý: xa mắt xa tim).

Trong số các tục ngữ được coi như châm ngôn cho một nếp sống đạo đức, tiếng Việt có câu 
KHÔN NGOAN CHẲNG NGOẠI THẬT THÀ để nhắc nhở người đời tránh xa sự lươn 

lẹo. Nội dung châm ngôn này được diễn tả bộc trực hơn trong tiếng Anh qua câu 
HONESTY IS THE BEST POLICY (lương thiện là chính sách tốt nhất). 

Ý nghĩa câu 
GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ SÁNG rõ như ban ngày. Câu này chắc là do các 

cụ nhà nho khi xưa đã chuyển ngữ thật sát nghĩa từ câu chữ Hán 
CẬN MẶC GIẢ HẮC, CẬN ĐĂNG TẮC MINH. 

Những kẻ chỉ thích “gần mực”  hoặc “cận mặc” thôi thì sẽ liên kết thành một bầy để cùng nhau 
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làm những chuyện không hay, như được ám chỉ trong câu tục ngữ Hán-Việt đã hoàn toàn Việt hóa 
NGƯU TẦM NGƯU MÃ TẦM MÃ (trâu tìm trâu ngựa tìm ngựa), và trong các câu 
BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER (Anh: chim cùng thứ lông tụ tập thành 

bầy), 
DIS-MOI QUI TU HANTES, ET JE TE DIRAI QUI TU ES (Pháp: nói tôi nghe anh 

giao du với ai, tôi sẽ cho anh biết anh là loại người nào), 
CADA CUAL CON LOS SUYOS (Tây ban nha: kẻ nào đi với phường nấy), 
XÚ VỊ TƯƠNG ĐẦU (Hán: những mùi xú uế quyện vào với nhau), 
GLEICH UND GLEICH GESELLT SICH GERN (Đức: hai kẻ giống nhau kết hợp dễ 

dàng), và 
DIO LI FA E POI LI APPAIA (Ý: thượng đế sinh ra họ rồi kết hợp họ với nhau). 

Tiểu nhân hay đắc chí, và mỗi khi đắc chí họ cười lâu lắm. Tiếng Việt dành cho những tiểu nhân 
có đầu óc nông cạn ấy lời nhắc nhở này: 

CƯỜI  NGƯỜI  CHỚ VỘI  CƯỜI  LÂU,  CƯỜI  NGƯỜI  HÔM TRƯỚC HÔM SAU 
NGƯỜI CƯỜI. 

Trong vài ngôn ngữ khác, lời khuyên ấy ngắn gọn hơn và cũng đều dành thắng lợi cho người 
cười sau cùng: 

HE LAUGHS BEST WHO LAUGHS LAST (Anh: người đáng được cười nhất là người 
cười sau cùng), 

RIDE BENE CHE RIDE L’ULTIMO (Ý: cười xứng đáng là người cười sau cùng), và 
RIRA BIEN QUI RIRA LE DERNIER (Pháp: người sẽ cười xứng đáng là người sẽ cười 

sau chót).

Tục ngữ phản ánh những điều xảy ra hàng ngày trên bàn cờ xã hội và cung cấp cho thế gian 
những lời khuyên khôn ngoan để đối phó với cuộc sống. 

Câu 
CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ mô tả một lối sống hung bạo trong xã hội ngày nay, khi biết 

bao công ty nhỏ đang bị các công ty lớn hơn ăn sống nuốt tươi trong một thế giới mà người Mỹ tả chân 
là 

A DOG-EAT-DOG WORLD (một thế giới chó-ăn-chó). 
Trong mọi liên hệ, phải có đi có lại thì mối giao tình mới bền, theo châm ngôn 

BÁNH ÍT ĐI, BÁNH QUY LẠI của người Việt hay châm ngôn 
YOU SCRATCH MY BACK, I’LL SCRATCH YOURS (anh gãi lưng tôi, tôi sẽ gãi lưng 

anh) của người Mỹ. 
Và xin chớ quên là trong một cuộc tranh chấp, kẻ có tiền thường có nhiều lợi điểm, vì 

NÉN BẠC ĐÂM TOẠC TỜ GIẤY, cũng như 
ĐA KIM NGÂN PHÁ LUẬT LỆ (Hán: nhiều tiền bạc phá luật lệ) và 
MONEY TALKS (Anh: tiền nói dùm). 

Kín đáo là một biện pháp an toàn, vì 
TAI VÁCH MẠCH RỪNG, hoặc 
LAS PAREDES OYEN (Tây ban nha: những bức tường biết nghe), hoặc những câu sau 

đây mà ý nghĩa đều là tường có tai: 
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WALLS HAVE EARS (Anh), 
LES MURS ONT DES OREILLES (Pháp), 
I MURI HANNO ORECCHI (Ý), 
DIE WAENDE HABEN OHREN (Đức), và 
CÁCH TƯỜNG HỮU NHĨ (Hán). 

TRÁNH VOI CHẲNG XẤU MẶT NÀO là lời cổ nhân khuyên chúng ta nên làm mỗi 
khi bị kẻ vũ phu đe dọa tấn công. Nếu tiếng Việt ví kẻ vũ phu như voi thì tiếng Tây ban nha ví hắn như 
bò mộng hoặc kẻ khùng điên, như trong câu 

AL LOCO Y AL TORO DARLES CORRO (với kẻ khùng điên và bò mộng, hãy nhường 
chỗ). 

Tục ngữ cũng khá rành khoa tâm lý và cung cấp những khuyến cáo thực dụng. Con người phải 
biết rằng nhiều khi 

SỰ THẬT MẤT LÒNG, một ý niệm được gói ghém bộc trực trong câu 
THE TRUTH HURTS (Anh: sự thật làm đau lòng) cũng như trong câu khuyên răn tế nhị 
TOUTE VÉRITÉ N’EST PAS BONNE À DIRE (Pháp: không phải sự thực nào cũng 

nên nói ra đâu). 
Vì 

LỜI NÓI CHẲNG MẤT TIỀN MUA, người khôn ngoan phải 
LỰA LỜI MÀ NÓI CHO VỪA LÒNG NHAU. Châm ngôn dành cho những ai ăn nói 

vụng về để mất lòng người khác một cách vô tích sự này tương ứng với câu 
CORTESÍA DE BOCA VALE MUCHO Y POCO CUESTA (Tây ban nha: sự nhã nhặn 

bằng miệng có nhiều giá trị và chẳng tốn bao nhiêu). 
Người Việt khôn ngoan ít khi 

THẢ MỒI BẮT BÓNG vì họ biết rõ 
MỘT CON NẰM TRONG TAY HƠN MƯỜI CON BAY TRÊN TRỜI.  Người phương 

tây cũng diễn tả sự khôn ngoan đó một cách dễ hiểu, như câu trong tiếng Anh 
A BIRD IN THE HAND IS WORTH TWO IN THE BUSH (một chim trong tay đáng 

hai chim trong bụi), hoặc như câu trong tiếng Ý 
MEGLIO UN UOVO OGGI CHE UNA GALLINA DOMANI (một trái trứng hôm nay 

tốt hơn một con gà mái ngày mai), hoặc như câu thi vị hơn trong tiếng Đức là 
EIN SPATZ IN DER HAND IST BESSER ALS EINE TAUBE AUF DEM DACH (một 

chim sẻ trong tay tốt hơn một bồ câu trên nóc nhà). 
Khi đã bị nạn một lần rồi thì người ta trở nên sợ bóng sợ gió, thấy cái gì na ná với nguyên nhân 

gây ra tai nạn cũ thì vội lánh xa. Đó là điều câu 
ĐẠP VỎ DƯA, THẤY VỎ DỪA CŨNG SỢ ám chỉ trong tiếng Việt. Người Tàu diễn tả 

sự sợ bóng sợ gió ấy bằng câu tục ngữ nên thơ 
KINH CUNG CHI ĐIỂU KIẾN KHÚC MỘC NHI CAO PHI (con chim sợ cây cung 

thấy khúc cây cong thì vội bay cao), trong khi các ngôn ngữ tây phương sử dụng nội dung cụ thể hơn, 
như 

ONCE BITTEN, TWICE SHY (Anh: một lần bị cắn, hai lần nhát), 
CHAT ÉCHAUDÉ CRAINT L’EAU FROIDE (Pháp: mèo bị bỏng sợ nước lạnh), 
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GATO ESCALDADO DEL AGUA FRÍA HUYE (Tây ban nha: mèo bị bỏng chạy xa 
nước lạnh), 

GEBRANNTE KINDER SCHEUEN DAS FEUER (Đức: trẻ nít bị bỏng thì sợ hãi lửa).
Người viết xin kết luận bài này với nhận định rằng tục ngữ cũng mang lại hy vọng cho người 

đời. Thực vậy, cuộc đời này không hẳn lúc nào cũng xấu đâu, vì 
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG, một mối lạc quan được diễn tả qua câu chữ Hán 
KHỔ TẬN CAM LAI (hết đắng thì đến ngọt), câu tiếng Pháp 
APRÈS LA PLUIE LE BEAU TEMPS (sau cơn mưa trời đẹp), và câu tiếng Anh 
AFTER A STORM COMES A CALM (sau trận bão yên tĩnh trở lại). 

Nếu “trời lại sáng” và cho ta một cơ hội, ta đừng để mất cơ hội ấy. Đó là lời nhắn nhủ của câu 
CỜ ĐẾN TAY PHẢI PHẤT cũng như của câu tiếng Anh 
STRIKE WHILE THE IRON IS HOT (đập khi thỏi sắt đang nóng). 

Nhưng khi “phất cờ” hoặc “đập thỏi sắt đang nóng” ấy, ta chớ quên rằng tinh thần hợp tác là 
điều không thể thiếu, vì 

MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON. Câu này mang ý nghĩa thật gần với các câu 
CÔ THỤ BẤT THÀNH LÂM (một cây không thể thành rừng) trong tiếng Hán, 
UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS (một con én không làm nên mùa 

xuân) trong tiếng Pháp, và 
EINE SCHWALBE MACHT KEINEN SOMMER (một con én không làm nên mùa hạ) 

trong tiếng Đức.   ■
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Winter Poetry of Nguyen Hieu Liem
Introduced by Thomas D. Le

Winter,  the  death  of  nature.  The  bleak,  bleary  landscape  smothered  in  snow  and  in  plunging 
temperatures has traded its autumn splendor for a gray joyless imperviousness to succor. What sun 
there is shoots across the sky as if in a hurry to disappear in its warm lair beneath the earth, leaving 
everything to the dark of night. 

Then for days on end, the sun does not peek, surrendering its realm to the feathery flakes that blanket 
the world in endless white. You might want to curl up inside by the crackling fire, over a hot cup of 
chocolate, to read a voluminous novel that during the summer sits quietly on the shelf gathering dust. 
Or you might feel inclined to write lines of verse that reflect your state of soul and bare its inner 
recesses for all to see. 

This Liem has chosen to do, with flair,  authenticity and consummate simplicity.  If you never love 
snowy winter,  take a look at  Liem's poems below, for they speak the language of a romantic soul 
endowed with a  sensibility for  things  of  beauty,  and a  power to  touch your  heart  with  disarming 
spontaneity. 

Liem does not see the gloom of winter snow but its purity, not its frosty bite but its delicate texture, not 
its harshness but its beauty, not its suggestion of sadness but its augury of joy. 

This ability to feel happiness in the midst of winter snow with such lightheartedness is characteristic of 
Liem the psychiatrist as well as of Liem the poet. He is unable to wallow in depressed thoughts. He has 
this joie de vivre that is infectious, and takes you kicking and screaming to a life brighter than seems 
realistic. 

Listen to the music of Liem's songs of winter snow to be enchanted, now and forever. 

L'hiver, il a neigé 

Il a neigé 
Dans mon coeur; 

Il a neigé 
Du bonheur. 

Un fin duvet 
Soudain revêt 
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Toutes les choses 
Jusqu’à la rose. 

Et la pelouse 
N’est pas jalouse 

Sur elle aussi 
Je m’extasie. 

Son blanc manteau 
Est sans défaut 

Sauf quelque pas 
Ici et là.  ■

Dr. Jacques Nguyễn Hiếu Liêm 
Saint-André Les Vergers, 29 December 2002 

Mùa Ðông Tuyết Trắng 

Tuyết rơi trong lòng tôi 
Hạnh phúc đến tuyệt vời 
Mịn màn như nhung trải 
Chợt phủ trên cuộc đời 
Phủ cả đóa hồng tươi. 

Cả sân không ganh tị 
Tim tôi đầy hoan hỉ. 

Tuyết trắng nhu áo tơi 
Không tì vết, em ơi 
Tuy chỉ một vài nơi 
Ðó dây trên thãm trắng 
Còn in dấu chân người. 

Traduit par Lý Lãng Nhân 
Madison, Alabama, 28 Decembre 2002 

 

Winter Snow 

Snow has fallen 
Into my heart 
Where it snowéd 
Pure happiness. 

A fine light dust 
Sudden covered 
All things around 
Even the rose. 

The lawn itself 
Felt no envy 
On it I lay 
In ecstasy. 

Its all-white coat 
Immaculate 
Except for few 
Steps here and there. 

Translated by Thomas D. Le 
13 December 2003 

 

Paysage de neige 

Je suis à ma fenêtre 
Au vent qui me pénètre 

Amène le bien-être; 
Dans mon esprit fait naître 

Un fabuleux décor 
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De légende du Nord 
Tout c’est joli dehors. 

La neige, sublime beauté 
A donné la clarté 
A ma propriété 

Dans son manteau ouaté. 
Le silence est de glace. 
Et je vois dans l’Espace 

Quelques corbeaux qui passent.   ■

Dr. Jacques Nguyễn Hiếu Liêm 
Saint-André Les Vergers, 12 January 2003 

Cảnh Tuyết Ðẹp 

Ðứng bên cửa sổ một mình 
Gió đông xuyên thấm nghe tình chứa chan 
Khung trời huyền ảo mơ màng 
Tâm tư bừng dậy mộng tràn Bắc phương 
Tình trong hoa nở lạ thường 
Hiên ngoài cảnh sắc đẹp dường bức tranh. 

Tuyết đông xinh đẹp não nùng 
Ðiểm tô rực rỡ mái tường nhà tôi 
Gác lầu như khoát áo tơi 
Nghe trong băng giá im hơi lặng trầm 
Xuyên qua khung cảnh âm thầm 
Quạ đen vỗ cánh lạnh căm bay vèo. 

Traduit par Lý Lãng Nhân 
Madison, Alabama, 12 Janvier 2003 

Snow Scene 
Sitting by the window 
Soaking in the wind 
I felt the well-being 
It invoked in my soul 
The fabulous décor 
Of the Northern legend. 
What beauty shrouded without. 
The snow's stately beauty 
Imparted clarity 
Unto my property 
In its down-filled mantle. 
In the icy stillness 
I saw out there in space 
The ravens few that passed. 
Translated by Thomas D. Le 
13 December 2003 

Etoiles filantes
François COPPÉE

Dans les nuits d'automne, errant par la ville,
Je regarde au ciel avec mon désir,

Car si, dans le temps qu'une étoile file,
On forme un souhait, il doit s'accomplir.

Enfant, mes souhaits sont toujours les mêmes :
Quand un astre tombe, alors, plein d'émoi,
Je fais de grands voeux afin que tu m'aimes

Et qu'en ton exil tu penses à moi.
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A cette chimère, hélas ! je veux croire,
N'ayant que cela pour me consoler.

Mais voici l'hiver, la nuit devient noire,
Et je ne vois plus d'étoiles filer.  ■

Fantaisies d’hiver

Théophile Gautier

                      I

Le nez rouge, la face blême,
Sur un pupitre de glaçons,
L’Hiver exécute son thème 
Dans le quatuor des saisons.

Il chante d’une voix peu sûre
Des airs vieillots et chevrotants ; 
Son pied glacé bat la mesure
Et la semelle en même temps; 

Et comme Hændel, dont la perruque
Perdait sa farine en tremblant,
Il fait envoler de sa nuque
La neige qui la poudre à blanc.

                    II

Dans le bassin des Tuileries
Le cygne s’est pris en nageant,
Et les arbres, comme aux féeries,
Sont en filigrane d’argent ; 

Les vases ont des fleurs de givre
Sous la charmille aux blancs réseaux,
Et sur la neige on voit se suivre
Les pas étoilés des oiseaux.

Au piédestal où, court-vêtue,
Vénus coudoyait Phocion,
L’Hiver a posé pour statue
La Frileuse de Clodion.

                     IV

Sur la mode parisienne
Le Nord pose ses manteaux lourds,
Comme sur une Athénienne
Un Scythe étendrait sa peau d’ours.

Partout se mélange aux parures
Dont Palmyre habille l’Hiver,
Le faste russe des fourrures
Que parfume le vétiver.

Et le Plaisir rit dans l’alcôve
Quand, au milieu des Amours nus,
Des poils roux d’une bête fauve
Sort le torse blanc de Vénus.

                    V

Sous le voile qui vous protège,
Défiant les regards jaloux,
Si vous sortez par cette neige,
Redoutez vos pieds andalous:

La neige saisit comme un moule
L’empreinte de ce pied mignon
Qui, sur le tapis blanc qu’il foule,
Signe, à chaque pas, votre nom?;

Ainsi guidé, l’époux morose
Peut parvenir au nid caché
Où, de froid la joue encor rose,
À l’Amour s’enlace Psyché.  ■
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                  III

Les femmes passent sous les arbres
En martre, hermine et menu-vair ; 
Et les déesses, frileux marbres,
Ont pris aussi l’habit d’hiver :

La Vénus Anadyomène
Est en pelisse à capuchon; 
Flore, que la brise malmène,
Plonge ses mains dans son manchon; 

Et pour la saison, les bergères
De Coysevox et de Coustou,
Trouvant leurs écharpes légères,
Ont des boas autour du cou.

Matin d’hiver

André Lemoyne

À Mademoiselle Marguerite Coutanseau.
 
La neige tombe en paix sur Paris qui sommeille,
De sa robe d'hiver à minuit s'affublant.
Quand la ville surprise au grand jour se réveille,
Fins clochers, dômes ronds, palais vieux, tout est blanc.

Moins rudes sont les froids, et la Seine charrie :
D'énormes blocs de glace aux longs reflets vitreux
Éclaboussent d'argent l'arche du pont Marie,
Poursuivent leur voyage et se choquent entre eux.

Les cloches qui tintaient à si grandes volées,
Pour fêter dignement les jours carillonnés,
N'ont plus qu'un timbre mat et des notes voilées,
Comme si leurs battants étaient capitonnés.

Les barques des chalands au long des quais rangées,
De leur unique voile ont fermé l'éventail,
Et toutes dans la glace, en bon ordre figées,
Sont prises dans leur coque et jusqu'au gouvernail.
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Enrobant le Soleil sous deux ailes de flamme,
Un goéland du Havre ou de Pont-Audemer
Vient comme un Saint-Esprit planer sur Notre-Dame :
On reconnaît de loin le grand oiseau de mer.

Ce fut par de joyeux et clairs matins de neige,
Où l'aurore allumait ses premiers feux pourprés,
Qu'autrefois les Normands, blonds fils de la Norvège,
Dressaient la haute échelle à Saint-Germain-des-Prés.  ■

Dalat SÜÖng Mù

Kim-Châu

Dalat trời lành lạnh
Sương mù giăng kín khắp không gian

Người lữ khách cô đơn

Chân bước trên phố vắng
Lòng buồn da diết nhớ thương ai 

Chiều xưa tay trong tay…  ■ 

22/11/2009
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HAIKU MÙA ÔNGĐ
Anh ñào

Kim-Châu

Trời Phù Tang
Anh đào pha màu tuyết

Ánh rạng ngời.  ■

Tuy‰t Lånh Lùng

(Haiku)

David Lš Lãng Nhân

 Tuyết Đông sang lạnh lùng
Tuyết trắng phủ đầy, trắng mênh mông

Tuyết phủ bụi hoa hồng 
 

Đàn trẻ đùa trước ngõ
Cụ già sau cửa, quấn chăn bông

Tô cháo nóng, lửa hồng… ■
 
 

Madison, AL, November 2009
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 ñông VŠ

David Lš Lãng Nhân

  
 Đông về tuyết trắng phủ hồn tôi

 Giọt mái băng tâm chiếu rạng ngời
Một phút tri âm hòa nhạc điệu

Ngàn năm còn ấm quả tim côi.  ■
   

 
Madison, AL December 2009
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Chi‰c Nón Lá
Hoàng-Tâm

N‰u có ai hÕi cái gì Ç¥c biŒt ViŒt Nam nhÃt thì 
tôi së nói là tà áo dài và chi‰c nón lá.  Áo dài 
mang Çi Çâu cÛng tiŒn, m¥c vào dÎp nào cÛng 
h®p nên Çã n°i ti‰ng kh¡p th‰ gi§i.  Còn nón lá 
thì cÒng kŠnh, không x‰p bÕ va-li ÇÜ®c nên chÌ 
nh»ng ngÜ©i nào ª ViŒt Nam rÒi m§i bi‰t Ç‰n.

        Tôi Çã Çi kh¡p bÓn phÜÖng tr©i, Çã thÃy 
nhiŠu ki‹u nón, ki‹u mÛ cûa nhiŠu ÇÎa phÜÖng 

và dân t¶c thi‹u sÓ, nhÜng chÜa thÃy chi‰c nón nào gÒm Çû các s¡c thái bình dÎ, Çoan trang, yêu kiŠu, 
duyên dáng, ÇÖn sÖ, và thÜc tiÍn nhÜ chi‰c nón lá ViŒt Nam.

CÁC LOåI N¹N

        Là vÆt Ç¶i trên ÇÀu Ç‹ che mÜa n¡ng, nón thÜ©ng làm b¢ng lá; nhÜng cÛng có loåi nón làm b¢ng 
rÖm, tre, lông, s¡t, ÇÒng v.v.  Ÿ nhiŠu ÇÎa phÜÖng, n‰u nón không làm b¢ng lá thì hai ch» nón và mÛ 
ÇÜ®c dùng nhÜ nhau, ch£ng hån nhÜ nón s¡t, mÛ s¡t, nón nÌ, mÛ nÌ, nón ÇÒng, mÛ ÇÒng.  CuÓn ViŒt 
Nam T¿ ñi‹n cûa Lê Væn ñÙc và Lê Ng†c Trø kê ra 36 tên và loåi nón lá khác nhau:

   Nón ba tÀm:  Nón to cûa Çàn bà miŠn B¡c.
   Nón bài thÖ:  ThÙ nón lá thÆt tr¡ng và mÕng, trong có l¶ng ch».
   Nón cåp:  Nón xuân-lôi Çåi, thÙ nón dành cho ngÜ©i có tang.
   Nón cÓi:  Nón b¢ng cây m§p hay giÃy bÒi, ngoài l®p bÓ, m¥t trên ph£ng.
   Nón c©i:  Nón rách
              Ông già ông Ç¶i nón c©i
              Ông ve con nít ông Tr©i Çánh ông.  (Ca dao)

              Có duyên dÀu bÆn áo tÖi
              ñÀu Ç¶i nón c©i, duyên vÅn hoàn duyên.  (Ca dao)
Nón cø:  Nón cÙng, tròn và to Ç‹ cô dâu chú r‹ Ç¶i trong lÍ cÜ§i.
             Còn duyên nón cø quai tÖ
             H‰t duyên nón lá quai dØa cÛng xong.  (Ca dao)
   Nón chäo:  ThÙ nón cø mo tròn lên nhÜ cái chäo úp xuÓng.
   Nón chân tÜ®ng:  Nón giÓng hình chân voi.
   Nón chiên:  ThÙ nón lính xÜa, có cái ngù b¢ng lông chiên.
   Nón chóp:  Nón có cái chót nh†n ª trên (thÜ©ng là nón lá).
   Nón dâu:  Nón C°-châu, thÙ nón hÒi xÜa Çàn ông Çàn bà ª Hà-n¶i hay Ç¶i.
   Nón dÃu:  Nón có chóp nh†n cûa lính Ç¶i.
              Ngang lÜng thì th¡t bao vàng
              ñÀu Ç¶i nón dÃu vai mang súng dài.  (Ca dao)
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   Nón dÙa:  CÛng g†i là nón Gò-gæng, thÙ nón sän xuÃt Õ Bình-ÇÎnh, làm b¢ng nõn lá dÙa.
   Nón gò-gæng:  nón dÙa
   Nón gõ:  Nón làm b¢ng tre ghép cho lính hÒi xÜa Ç¶i.
   Nón hai sÜ©n:  ThÙ nón lá xÜa, có hai sÜ©n b¢ng nòng tre (Ç‹ Ç¶i hêu lên cho mát).
   Nón hai tØng:  ThÙ nón cÓi hai tØng cho gió lÒng vào mát.
   Nón khói xanh:  Nón chäo sÖn màu khói xanh.
   Nón khua:  Viên ÇÄu, thÙ nón cho ngÜ©i hÀu hå các quan xÜa Ç¶i.
   Nón lá:  ThÙ nón vành to chóp nh†n làm b¢ng lá cây kè (xÜa dành cho con nhà quan và h†c trò Ç¶i, 
g†i là PhÜÖng-ÇÄu Çåi).
   Nón lá sen:  CÛng g†i là nón liên-diŒp, thÙ nón hÒi xÜa dành cho ngÜ©i l§n và trÈ con ª thành thÎ Ç¶i.
   Nón lông:  ThÙ nón l§n to vành chóp nh†n k‰t b¢ng lông vÎt hay lông gà lôi.
   Nón mäng-cÀu:  ThÙ nón cÓi, bÓ l®p ngoài n°i gai nhÜ vÕ mäng-cÀu.
   Nón mŠn giäi:  Nón ngoan-xác, nón các cø già hÒi xÜa Ç¶i.
   Nón ng¿a:  ThÙ nón dÙa nhÕ có quai, Ç¶i khi c«i ng¿a.
   Nón nghŒ:  ThÙ nón lá làm ª NghŒ-an.
   Nón nhÕ khuôn:  Ti‹u liên diŒp, thÙ nón trÈ con hÒi xÜa Ç¶i.
   Nón nh†t:  Nón lá nhÕ, ÇÀu nh†n vót.
   Nón rÖm:  Nón làm b¢ng c¶ng rÖm ép cÙng.
   Nón s† nhÕ:  CÛng g†i là Xuân-lôi-ti‹u, thÙ nón hÒi xÜa Çàn bà và Çàn ông ª thôn quê miŠn B¡c Ç¶i.
   Nón tam-giang:  ThÙ nón các cø già hÒi xÜa Ç¶i.
   Nón tây:  Nón b¢ng cây mÓp, cao su hay giÃy bÒi, có l®p bÓ.
   Nón tu-l©:  Nón to có chÛm ª gi»a, có quai dài, cûa ngÜ©i tu hành ª chùa Ç¶i.
   Nón thanh-kŒ:  ThÙ nón cø thÆt to.
   Nón thúng:  ThÙ nón lá tròn bÀu giÓng cái thúng.
                ChÜa chÒng nón thúng quai thao
                ChÒng rÒi nón rách, quai nào thì quai.  (Ca dao)
   Nón xoáy:  Nón lá nhÕ ÇÀu b¢ng, cûa Çàn bà hÒi xÜa Ç¶i.

        Theo Phåm ñình H° (1768-1839, tøc g†i Chiêu H°, thÜ©ng cùng HÒ Xuân HÜÖng xÜ§ng h†a), 
ngÜ©i ngày xÜa tùy giai cÃp, chÙc vø, tu°i tác và hoàn cänh mà Ç¶i ki‹u nón hay loåi nón khác nhau:
        "Khi ta lên tám, chín tu°i, thÃy các ông già Ç¶i nón ngoan xác, tøc g†i là nón "mŠn giäi" hay là 
nón "tam giang"; con nhà quan và h†c trò các h†c hiŒu thì Ç¶i nón phÜÖng ÇÄu Çåi, tøc g†ilà "nón lá"; 
h† hàng nhà quan và các ông già thì Ç¶i nón c° châu, tøc g†i là "nón dâu"; ngÜ©i l§n và trÈ con Ç¶i nón 
liên diŒp, tøc g†i là "nón lá sen"; con trai con gái, Çàn ông Çàn bà ª ch° kinh kÿ Ç¶i nón c° châu, trÈ 
con Ç¶i nón ti‹u liên diŒp, tøc g†i là "nón nhÕ khuôn"; Çàn ông Çàn bà thôn quê, Ç¶i nón xuân lôi ti‹u 
låp, tøc g†i là "nón s† nhÕ"; lính tráng Ç¶i nón tråo låp, tøc g†i là "nón chèo vành"; ngÜ©i hÀu hå và v® 
con lính tráng Ç¶I nón viên ÇÄu, tøc g†i là "nón khùa"; nhà sÜ và thÀy tu Ç¶i nón cÄu diŒn, tøc g†i là 
"nón m¥t l©"; ngÜ©i có tang Ç¶i nón xuân lôi Çåi, tøc g†i là "nón cåp"; ngÜ©i có chª m¶t næm trª xuÓng 
Ç¶i nón c° châu quai mây, chÌ có nhà quan và nhà quyŠn th‰ có tang thì Ç¶i nón cÄu diŒn Ç‹ phân biŒt. 
NgÜ©i trong Thanh, NghŒ Ç¶i nón viên cÖ, tøc g†i là "nón NghŒ".  NgÜ©i Mán MÜ©ng ª ngoåi trÃn Ç¶i 
nón tiêm quang ÇÄu nhÜ®c, hình nhÜ nón khùa, ÇÀu nh†n, làm b¢ng vÕ mæng nÙa, khác v§i ngÜ©i m†i 
nÖi.  ñ‰n khoäng næm Nhâm DÀn, Quí Mão (1782-1783) quân Tam phû bi‰n loån, cÆy công làm càn, 
nhiŠu ngÜ©i Ç¶i nón viên cÖ, Ç‹ lÅn v§i quân lính.  ñ‰n næm Bính Ng† (1786) trong nÜ§c có bi‰n, låi 
bÕ nón viên cÖ, Ç¶i nón cÄu diŒn, ngÜ©i có tang m¶t næm trª xuÓng, bu¶c s®i quai tr¡ng Ç‹ phân biŒt. 
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Ÿ thôn quê, theo dáng nón ngoan xác mà làm thÃp Çi, g†i là nón toan bì, tøc g†i là "nón vÕ bÙa" thÌnh 
thoäng låi có ngÜ©i Ç¶i nón xuân lôi ti‹u; còn nh»ng thÙ nón tam giang, ngoan xác, thÜÖng ÇÄu, c° 
châu, liên diŒp và tråo låp thì không thÃy n»a."

        Danh tØ nón Hu‰ và nón bài thÖ xuÃt hiŒn khoäng 1935 Ç‹ chÌ loåi nón Ç¥c biŒt mà các cô gái Hu‰ 
thÜ©ng Ç¶i.  Ban ÇÀu nón Hu‰ là nón lá bên trong có hình tÙ linh hay hình con phøng.  Sau Çó Ç°i qua 
hình phong cänh ª Hu‰ nhÜ tháp Linh Mø, cÀu Tràng TiŠn hay Çò ngang trên sông HÜÖng.  NhÜng có 
cänh thì phäi có tình, mà ngÜ©i Hu‰ có ti‰ng vØa Ça tình vØa kín Çáo e Ãp nên nh»ng l©i yêu thÜÖng 
cÛng chÌ cài trong nón, phäi cÀm ÇÜa lên ánh sáng m§i Ç†c ÇÜ®c.
        Lúc thÜÖng nhau, không có món quà nào cho nàng mà tình tÙ, š nghïa b¢ng chi‰c nón bài thÖ lÒng 
nh»ng câu thÖ ch†n l†c Ç‹ m‡i lÀn nàng cÀm lên là có th‹ Ç†c ÇÜ®c cä n‡i lòng cûa ai.

        Sông HÜÖng l¡m chuy‰n Çò ngang
        Ch© anh em nhé, ÇØng sang m¶t mình.

NGHŒ THUÆT L�M N¹N

        Nón trông giän dÎ nhÜng làm thÆt công phu tÌ mÌ.  VÆt døng làm nón gÒm có lá, chÌ, và khung nón. 
Lá lÃy tØ hai loåi cây nhÜ cây lá kè, có sÙa nhÕ, m†c gÀn núi.  M¶t loåi có tên ch» là Du Quy DiŒp, tên 
tøc là lá tÖi.  M¶t loåi khác là BÒ Quy DiŒp hay lá bÒng ho¥c lá nón, mŠm và mÕng hÖn.
        Lá non, mŠm và mÕng dùng làm nón; còn lá già, dày và có gân cÙng dùng làm tÖi, g†i là áo tÖi lá.  
(Tôi còn nh§ mãi Ç‰n næm h†c l§p ÇŒ thÃt ñÒng Khánh (1953) vÅn còn phäi kè kè mang tÖi Ç¶i nón Çi 
Ç‰n trÜ©ng m‡i khi tr©i mÜa.  Cái áo tÖi lá cÒng kŠnh trïu n¥ng b© vai cô gái nhÕ, tÜªng nhÜ cä bÀu tr©i 
úp chøp lên ngÜ©i.)
        Loåi lá non còn búp, chÜa xoè ra h£n, Çem vŠ ÇÜ®c phÖi hÖi khô, không ÇÜ®c Ç‹ khô quá, rÒi Çem 
ûi cÄn thÆn.  LÃy dÈ nhúng nÜ§c, Çem hÖ dÈ lên lºa cho nóng trÜ§c khi xoa lên lá Ç‹ ûi cho lá th£ng và 
nh»ng ÇÜ©ng gân cho b¢ng, Çoån treo lên tØng chùm Ç‹ gi» lá cho th£ng.
        S®i chÌ khâu lá có ngÜ©i g†i là chÌ cÜ§c nhÜng Çúng ra là chÌ Çoác.  Theo VIŒT-PHÁP T¯ ñI”N 
cûa ñào ñæng VÏ, dây Çoác ch¢m nón là fibre du palmier à sucre.  Theo Dictionaire Annamite-Francais 
cûa J.F.M. Génibrel (1898) thì Çoác là plante à gomme (gomuto). ChÌ Çoác, dây Çoác là filin avec 
l'écorce du gomuto.
        Khung nón phäi do th® chuyên môn làm s¤n, thÜ©ng có 16 vành, nhÜng loåi nón r¶ng vành nhÜ 
nón tu l© cûa ngÜ©i tu hành Ç¶i thì có Ç‰n 18 vành.
        Sau khi nan tre mŠm và nhÕ ÇÜ®c vót tròn và ghép uÓn thành vành Ç‹ b¡t vành và Ç¥t vô khung 
(hay khuôn), ngÜ©i làm nón x‰p hai ba l§p lá ûi s¤n lên khung.  Lá mÕng l®p ra ngoài, lá dày vô trong. 
MuÓn nón Ç¶i ch¡c và bŠn thì dùng toàn lá dày.  Còn nón bài thÖ thì phäi ch†n lá non nÈo, mÎn màng và 
tr¡ng xanh; gi»a hai l§p lá Ç‹ giÃy c¡t hình cänh và hai câu thÖ.  Vành nón cÛng phäi chuÓt mÕng hÖn 
Ç‹ nón Ç¶i cho nhË nhàng trang nhã.  Giai Çoån chót là ch¢m nón:  dùng chÌ Çoác khâu låi các l§p lá vô 
vành. ñ‰n vành cuÓi cùng là vành l§n thì ngÜ©i làm nón dùng m¶t vành to kèm theo vành nhÕ Ç‹ kËp lá 
vào gi»a cho ch¡c, cho lá khÕi tu¶t xuÓng, ho¥c bÎ xÖ rách.  May hay viŠn vành cuÓi cùng này g†i là 
nÙt vành.  Phäi may cÄn thÆn m¶t mÛi dài, hai mÛi ng¡n thÆt ÇŠu mà danh tØ nhà nghŠ g†i là "m¶t mË 
hai con".

        Ÿ miŠn Trung, m¶t sÓ làng gÀn miŠn núi nhÜ TriŠu SÖn ThÜ®ng, An Ninh ThÜ®ng và La Ch» 
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ThÜ®ng sän xuÃt và làm nón có ti‰ng.  VŠ sau, vì nhu cÀu, các làng khác nhÜ Vån Xuân và An Ninh Hå 
cÛng trÒng thêm lá tÖi và lá kè.  Làng NguyŒt BiŠu có nhiŠu nhà trÒng cây lá tÖi và kè vØa Ç‹ làm hàng 
rào, vØa Ç‹ ch¥t phÖi khô bán cho ngÜ©i ch¢m tÖi.

Vùng nào trÒng lá tÖi nhiŠu là vùng Çó có nghŠ làm nón.  TrÜ§c 1945, làng Ô Sa và La ý (gÀn 
Bãi Dâu) làm nhiŠu nón nhÃt ª tÌnh ThØa Thiên.  TØ Çó Ç‰n nay, nÖi làm nón bài thÖ n°i ti‰ng nhÃt ª 
Hu‰ là làng Phú Cam (có ngÜ©i g†i là Phû Cam) thu¶c phÜ©ng PhÜ§c Vïnh, trên b© nam sông An C¿u 
"n¡ng Çøc mÜa trong".
        Theo PhÜÖng Anh trong bài "NghŠ Thû Công MÏ NghŒ", "nón Phú Cam Çã xinh ª dáng låi nhã ª 
màu, mÕng nhË nhÜ thÃu quang, soi lên ánh sáng thÃy rõ nh»ng hình tr° giÃy vŠ phong cänh Hu‰ kèm 
theo l©I thÖ ÇÜ®c cài ª hai l§p lá.  Dáng nón trÜ§c h‰t phø thu¶c vào khung nón. Cä làng nón Phú Cam 
chÌ có m¶t gia Çình bác Tân nÓi Ç©i làm khung nón, gi» kÏ thuÆt khoäng cách gi»a các vành và Ç¶ tròn 
cuä vành nhÜ m¶t thÙ gia bäo cha truyŠn con nÓi, m¶t t› lŒ toán h†c Çã ÇÜ®c nhiŠu Ç©i ki‹m nghiŒm.
        Nón Hu‰ duyên dáng còn do b¶ xÜÖng mÜ©i sáu cái vành l§n nhÕ khác nhau.  Các cø ông Çäm 
nhiŒm khâu chuÓt vành rÒi lên khung nón, còn cø bà thì nhÆn phÀn nÙc vành và ûi lá, các cháu gái làm 
khâu cuÓi là ch¢m.  V§i cây mác s¡c, các cø chuÓt tØng s®i tre thành nan vành ÇŠu Ç¥n, tròn tr¥n và 
bóng bÄy.  Nh»ng nan vành ÇÜ®c uÓn thành vòng thÆt tròn, v§i hai ÇÀu tre ÇÜ®c liŠn v§I nhau b¢ng s®i 
chÌ khéo léo.  V§i tay kim ch¢m, các cháu gái khâu thêm nón m¶t cách t› m› nh»ng s®i chÌ cÜ§c trong 
suÓt g¡n nh»ng tÃm lá tr¡ng xanh ÇÜ®c s¡p x‰p ÇŠu Ç¥n vào b¶ vành."

        ñÓi v§i ngÜ©i Hu‰, ch†n nón làm khéo tay v§i l©i thÖ cho thÆt h®p tâm tình mình là m¶t nghŒ 
thuÆt Çã Çành, nhÜng ch†n quai nón cho ÇËp, cho h®p v§i tình š, màu da và dáng ngÜ©i cÛng là m¶t 
công trình.  Các cô gái Hu‰ thÜ©ng phân vân không bi‰t nên ch†n quai nhung Çen, nhung tím hay 
nhung ÇÕ, løa vàng mÖ, xanh da tr©i hay màu tím hoa cà.  NhiŠu hàng, nhiŠu màu quá, ch†n quai chi 
chØ hè?  Và lúc lúng túng, e lŒ hay nÛng nÎu, các cô thÜ©ng mân mê quai nón hay ngÆm giäi nón gi»a 
hai làn môi hÒng m¶t cách duyên dáng.
        TÜÖng truyŠn khoäng næm 1962, giáo sÜ B.T.H. Çã vì dáng dÃp uy‹n chuy‹n cuä ngÜ©i ÇËp Hu‰ là 
P.T.trong tà áo tr¡ng và chi‰c nón bài thÖ v§i quai nhung ÇÕ mà Çi b¶ theo sau nàng suÓt quäng ÇÜ©ng 
tØ ViŒn ñåi H†c Hu‰ Ç‰n tÆn nhà nàng gÀn CÀu Lòn.  Khi ngÜ©I ÇËp vào nhà, chàng cÛng vào theo. 
G¥p cha nàng, chàng v© hÕi thæm nhà ngÜ©i quen ª gÀn Çâu Çó, rÒi cám Ön Çi ra.  M¶t chuyŒn tình ÇËp 
b¡t ÇÀu bên dòng sông HÜÖng.  Ch£ng bao lâu, P.T. trª thành bà B.T.H.

CÔNG DøNG CûA N¹N

        Ÿ Tây phÜÖng, mÛ hay nón chÌ ÇÜ®c xem nhÜ m¶t món ÇÒ trang sÙc không hÖn không kém.  Ÿ 
ViŒt Nam, trái låi, chi‰c nón lá màu ngà có bi‰t bao nhiêu là công døng.  Ngoài viŒc dùng nón thÜ©ng 
xuyên Ç‹ che mÜa che n¡ng, bác nông phu hay bà mË quê m‡i khi l« ÇÜ©ng khát nÜ§c chÌ viŒc ghé 
xuÓng sông xuÓng låch dùng nón múc nÜ§c uÓng, giän tiŒn bi‰t bao.  Giäi khát xong, nón låi ÇÜ®c phe 
phÄy Ç‹ quåt mát cho ngÜ©i b¶ hành tåm dØng chân trong bu°i trÜa hè oi ä.  Bên b© ru¶ng, em bé chæn 
trâu n¢m dÜ§i gÓc cây dùng nón che m¥t Ç‹ vØa tránh n¡ng, vØa ngæn ruÒi mu‡i khÕi xáo Ç¶ng giÃc 
ngû hiŠn hòa.

        Ÿ thành thÎ, nón chÌ h®p v§i mái tóc thŠ và áo dài hay áo bà ba.  M¥c áo ÇÀm hay quÀn tây mà 
mang nón thì quê ch‰t.  Tóc uÓn bÒng bŠnh Çû ki‹u mà Ç¶i nón thì h‰t cä mÓt.  ChÌ có mái tóc Çen dài  
óng ä và chi‰c áo dài tha thÜ§t m§i làm tæng vÈ duyên dáng cûa chi‰c nón tr¡ng ngà.
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        Nói Ç‰n nón lá thì phäi nói Ç‰n các cô n» sinh ñÒng Khánh Hu‰ v§i chi‰c nón bài thÖ và mái tóc 
xoã b© vai.  Có lë không Çâu có nhiŠu n» sinh Ç¶i nón nhÜ ª Hu‰.  M‡i lÀn tan h†c là cä rØng nón nhÃp 
nhô trên các nÈo ÇÜ©ng, trên cÀu Tràng TiŠn và trên nh»ng chuy‰n Çò ngang qua sông HÜÖng.  NhÜ cây 
h° ngÜÖi khép cánh låi khi có ai Ç¶ng t§i, các cô gái Hu‰ thÜ©ng thËn thùng kéo nón che m¥t Ç‹ tránh 
nh»ng Çôi m¡t "nhìn dÎ òm" cûa các chàng xa lå.

          Sao em bi‰t anh nhìn mà nghiêng nón
          ChiŠu mùa thu mây che có n¡ng Çâu
          N¡ng së làm phai mái tóc xanh màu
          Së làm khô làn môi em dÎu Ü§t
          Còn tia m¡t anh...
          Có sao Çâu mà em phäi cúi ÇÀu tØ khÜ§c.
                                         Thu NhÃt PhÜÖng

        NhÜng n‰u tò mò muÓn xem m¥t mÛi chàng ra sao thì các cô låi chênh ch‰ch vành nón nhìn tr¶m 
anh hùng "coi thº ra ræng", Ç‹ rÒi..

          N‰u nghiêng nón có nghïa là tØ khÜ§c
          Thì mÜ©i ngón tay em sao b‡ng quÃn quít Çan nhau
          Nºa vÀng má em b‡ng th¡m s¡c hÒng Çào
          ñôi chân bÜ§c.. anh nghe chØng sai nhÎp.
                                         Thu NhÃt PhÜÖng

        Ho¥c giä Çang Çi cùng chÎ em bån mà låi g¥p "ngÜ©i ta" thì cô cÛng kéo nón v© nhÜ không quen 
bi‰t kÈo bÎ chúng bån cÜ©i.

          ñi qua nghiêng nón cúi lÜng
          Anh không chào, em không hÕi, vì chÜng Çông ngÜ©i.
                                         (Ca dao)

        Chi‰c nón lá, nhÃt là nón bài thÖ, Çã Çi vào ca dao, thÖ, nhåc và vÛ khúc ViŒt Nam nhÜ nh»ng tình  
t¿ muôn Ç©i, nh»ng ví von muôn thuª.

          Chén tình là chén say sÜa
          Nón tình em Ç¶i n¡ng mÜa lên ÇÀu.  (Ca dao)

          Chòng chành nhÜ nón không quai
          NhÜ thuyŠn không lái, nhÜ ai không chÒng.  (Ca dao)

          Nón bài thÖ e lŒ nép trong tay
          ThÀm l¥ng bÜ§c nh»ng khi tr©i dÎu n¡ng.  (Bích Lan)

          Ch£ng nón bài thÖ vŠ Ü§p m¶ng
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          NhÜng lòng cÙ ng« chuyŒn bâng quÖ.  (ñÎnh Giang)

        VŠ phÜÖng diŒn ng» h†c, nh»ng Ç¶ng tØ Çi Çôi v§i nón cÛng rÃt là dÒi dào, phong phú.  Nào là che 
nón, Ç¶i nón, mang nón, cÃt nón, c°i nón; nào là kéo nón, nghiêng nón, ng»a nón, ngã nón, c¡p nón, ôm 
nón, xách nón, quåt nón, múa nón, tung nón, dŒt nón, Çan nón, ch¢m nón, v.v...

        Nón còn là cây Çàn có th‹ rung lên muôn ÇiŒu nhåc m‡i khi mÜa xuÓng.  ChÌ nh»ng ngÜ©i nào 
tØng Ç¶i nón m§i nghe ÇÜ®c nh»ng âm thanh trÀm b°ng kÿ diŒu này.  Ngày xÜa tôi thích Çi dÜ§i tr©i 
mÜa Ç‹ nghe ti‰ng mÜa rÖi trên vành nón lá tåo thành nh»ng khúc nhåc ÇÀy tính chÃt quê hÜÖng, lúc rì 
rào, lúc thû thÌ, lúc tí tách, lúc nÙc nª, lúc ào åt, lúc xa xôi, tuÿ theo mÜa to hay mÜa nhÕ, mÜa phùn 
hay mÜa rào, mÜa dÀm hay mÜa ngâu.

        Ôi!  Chi‰c nón lá ViŒt Nam sao mà dÍ thÜÖng và l¡m chuyŒn!  Cä m¶t xã h¶i ViŒt Nam v§i bao 
nhiêu là phong tøc, tÆp quán, và giai cÃp cûa các th©i Çåi, cÛng nhÜ hoàn cänh, tu°i tác và tâm tình 
ÇÜ®c th‹ hiŒn qua chi‰c nón ngÜ©i Ç¶i.  Th‰ ch£ng phäi "nón tÙc là ngÜ©i" Ü?   ■

                                        Hoàng-Tâm
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ThÖ Haiku

Kim-Châu
(11/2009)

Tu°i Håc

Cánh hạc đã bay xa
Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

Thoát khỏi chốn ta bà
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Ti‰ng  Chuông

Nghe chuông chiều 
 Huyền diệu vọng âm vang 

Phiền não tan

ñèn Khuya

Đèn leo lét
Giữa đêm đông u tịch 

Tuyết nhẹ rơi
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N¡ng S§m

Nắng sớm mai
Tỏa sáng trên đường dài 

In dấu tuyết

Træng RØng 

Trăng rừng khuya
In bóng cây nghiêng ngả

Nét ảo huyền
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ñ¶c Hành

Chuyến độc hành
Vượt đoạn đường băng giá

Chạy lẻ loi

CÀu Treo

Cầu lắt lẻo
Chơ vơ giữa rừng đông

Ngập băng tuyết      
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Ki‰m MÒi

Đôi chim sẻ
Giữa trời đông giá băng

Đi kiếm mồi

LÈ Bóng

Trong tuyết lạnh
Chim câu lẻ bóng chờ 

Đến bao giờ?
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Tung Cánh

Bầy thiên nga
Tung cánh bay tìm đàn

Miền nắng ấm

Kim-Châu
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Tå ÷n

Tạ ơn ánh mặt trời
Sưởi nóng thế gian khắp mọi loài

Cho đời thêm ấm áp

Tạ ơn những mảnh đất 
Cho có nơi sinh sống thanh bình

Mọi nhà được an lành

Tạ ơn đám cây xanh
Tỏa rợp cả những nơi điêu linh

Bóng mát che mưa nắng 

Tạ ơn bông lúa chín
Mang đến mọi nhà sự ấm no

Người già và trẻ thơ

Kim-Châu

(Ngày Lễ  Tạ Ơn 2009)
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Flooding rain I

By DiŒp Trung Hà

curtains of rain fall
a lone couple wade across

the buried plaza

August 2009 

Flooding rain II

By DiŒp Trung Hà

veils of rain embrace
Saigon, dampening car horns

he embraces her

August 2009
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Daffodils 
Xuân-Linh Tran

down the narrow road

bright yellow daffodils grow

cover my sorrow

 

May 2009

Snowdrops
Xuân-Linh Tran

the heart-shaped snowdrops

spring up from the icy soil 

bring joy to drained souls

 

May 2009

Twin-hued coral vine 
Xuân-Linh Tran

pink petals, red tips 

drooping in rows down my lane 

whose hearts are bleeding?

June 2009 
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ñà Låt M¶t Mình

(Haiku)

David Lš Lãng Nhân

  
 Lối cũ chân mòn mỏi

Sương mù thấm lạnh quán chiều hôm
Mùi bông cải xào tôm...

Rượu chát chua ngào ngẹn
Canh nóng, hồn đơn, khó ấm người

Vắng em, vắng cuộc Đời…■

 
Madison, AL, November, 2009

David Lý Lãng Nhân
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Tuy‰t rÖi trên thành phÓ
(Haiku)

David Lš Lãng Nhân

  
Tuyết rơi trên thành phố

Tuyết đùn trơn trợt trên xa lộ
Đoàn rùa trắng chậm bò

Đèn pha rọi nhấp nhô
Tiếng thét não nùng xe cứu thương

Sốt ruột khách qua đường

Tuyết trắng vẫn rơi rơi
Vô tình như phũ liệm cuộc đời

Cà phê nóng ai ơi!  ■
 

Madison, AL, November 2009    
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MÀu Xanh Núi Ng¿ Bình

(Haiku)

David Lš Lãng Nhân

 Anh viết bài thơ Huế
Tặng em áo trắng ngát hương trinh

 Sông Hương mãi gợn tình

Nắng hôn em hồng má
Gió mơn cành trúc uốn ven sông

Tim anh trổi khúc nồng

Cầu Trường Tiền mấy nhịp?
Anh về bên nớ, nhớ không anh?

Mầu xanh núi Ngự Bình… 
 

Madison, AL, November 2009
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Sóng ViŒt ñàm Giang cäm tác bonsai

Bonsai và photos: Lê Tấn Xuân

Thời gian không ngừng trôi
Đỗ tùng phơi sương cùng gió tuyết

Trăm năm vẫn một tâm

Sóng Việt Ðàm Giang
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Đỗ quyên hồng diễm lệ
Ngoài song tuyết trắng, lạnh, đầy sân

Khung cửa Xuân xuyên Đông

Sóng Việt Ðàm Giang

Ghi chú:

Dưới đây là vài hàng do tác giả bài thơ viết gửi chủ nhân tấm hình bonsai đỗ tùng:

“Tấm hình cây bonsai đỗ tùng chụp sau cơn mưa tuyết nhẹ  với nền phía sau xa xa là một rừng  
cây có cây lớn cây nhỏ, và gần hơn có lan can màu đỏ, là một cảnh đẹp tuyệt vời đập vào mắt của  
người nhìn.

 Đây quả là một sự hòa hợp tuyệt diệu. Sự ảm đạm của hàng cây phía sau so với cây đỗ tùng,  
sự  tương phản màu sắc: trắng của tuyết, xanh của lá cây đỗ tùng, nửa nâu, nửa trắng của thân cây  
tùng, và màu đỏ của lan can, làm nổi bật "trái tim". “Trái tim” do hai thân cây đỗ tùng giao nhau tạo 
nên vẻ thanh tao, hòa hợp rất yêu kiều.

Tuyệt hơn nữa là trong cái vòng trái tim do thân cây bonsai tao nên lại có chữ T (tâm) màu đỏ  
(do lan can tao thành). Hai chậu cây nhỏ bé hai bên tình cờ đã cho người nhìn một so sánh về tầm vóc  
của cây đỗ tùng này. 

Toàn diện cho thấy một hài hòa, một cái “tĩnh” tuyệt vời!
Quả đây đúng là một tác phẩm nhiếp ảnh tình cờ rất đẹp, mà tác giả những hàng chữ này đã  

“bắt” được, cảm được và đã có hứng tạo ba hàng thơ Haiku ở trên.”
“Thời gian cứ trôi, tâm vẫn còn đây…”.  ■
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Haiku

HÜÖng Sen 

TÜ©ng Vân 

Gió thoảng…trời hây hây
Nước ròng thuyền trảy ngược...trôi xuôi

Tròi xanh...mây trắng bay

Thênh thang một mảnh trời
Ríu rít chuồn chuồn vờn vờn xoay...

Hồng sen tỏa hương đời…■

Tường Vân: 12-2009
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Black Girl

by Judah Waten

Lily Samuels lived with her family in a condemned two-storey building which had once been a 
shop  and  a  residence.   They  lived  in  this  derelict  place  because  they  were  unable  to  find 
accommodations in any other place of the city and because they  were aborigines.  Our landlord, who 
owned a good many houses in the street, readily let the disused building to the aboriginal family for a 
small rental.

It was the only tall building in the neighbourhood; the rest were low, shrunken, and wedged 
together.  From the broken windows of the second storey the tenants could look into the back-yards of 
all the houses, or upwards along the roof-tops to the broad, tree-lined avenue and the park on the rise 
beyond.  The lofty walls of their bare rooms were gashed and punctured with long, twisting cracks and 
holes, and a pale green flake from the blistered plaster on the ceiling fell constantly on the flour.

The Samuels had brought very little furniture with them.  There were several black iron beds, 
three rickety  wooden chairs, the legs tied with wire, and boxes of all shapes and sizes.  These boxes 
served as chairs, tables, and toys for the children  who slept upstairs on bags and tattered mattresses on 
the worn, loose floor-boards.

There was no proper kitchen or dining-room and the family ate in the room that had once been a 
store-room at the back of the old shop.  On the stained and blotched plaster above the only tap in the 
house hung brightly coloured butchers’ and  bakers’ calendar and at the side a number of shelves of 
plain deal has been screwed into the wall.  On these shelves stood open tins of sweetened milk, treacle 
and jam, a bag of flour, and loaves of bread.

Disorder reigned at meal times when the children sat down on the floor or on boxes to chew the 
bread thickly smeared with treacle or jam.  There were so many children that it was likely they were 
not all brothers and sisters, but all answered to the name of Samuels.  They were fed by Lily, who was 
the eldest girl and took care of them most of the time, since Mr. Samuels and his wife were often away.

Laughter and screams could be heard at every mealtime right down the whole length of the 
street.  And this  immoderate merriment caused unfriendly comment from some of the people in the 
neighbourhood.  It was as though they saw something mocking and menacing in the carefree gaiety of 
the black children.

Mr. Johnson was especially vociferous in his condemnation of the family.  No girl as young as 
Lily should be left in charge of such a large, wild brood, and besides he knew what black girls of 
fifteen or so were like.  They were frivolous and worse,  they could not be trusted.

Mr. Johnson was a lean, tall, sallow-faced man, nearly always clad in a grey flannel, and its 
braces often trailed at his slippered feet.  He worked only on Fridays and Saturdays at a stall on the 
markets so that for the rest of the week he was able to keep a sharp eye on everyone. 

He had some reasons for his watchfulness.  In his backyard he kept pigeons and his aviary was 
constantly under our eyes.  In addition every spare inch of his tiny yard was filled with boxes in which 
grew flowers and vegetables.  Even the roofs of the shed and laundry were covered with a mass of 
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greenery.

He is very proud of his garden but his pleasure was permanently blighted by the fear that sooner 
or later all his loving handiwork would be destroyed.  His padlocked gate with the sign, ‘Beware of the 
Dog’, and the large, shiny, brass knocker on the door glared warningly at us.

We  watched  his  promenade  slowly  up  and  down  in  front  of  the  houses,  his  thin  nostrils 
twitching disdainfully as if there was a bad smell under his nose all the time.  Stolidly he kept his eyes 
averted from some Jewish women standing in front of their houses.  He had more than once exchanged 
hot words with them. 

He stopped for a moment before the open door of the Samuels house.  From the darkness within 
a pungent odour escaped – the odour of musty dampness, human bodies crowded together, dirty linen, 
and stale food that might have been left and forgotten.  Mr. Johnson pressed his lips tightly together, 
sniffed, and hurried back to his home, muttering all the while.

He carefully unlocked the padlock, opened the iron-spiked gate a little, sidled in and locked the 
gate again. Clenching the tope of a spike with one fist, he stood behind the gate and called to his boy, 
Harry, who was playing with us. 

“If you ever bring any of those abo kids around here,” he said curtly, “I’ll wring your blooming 
neck, so help me.”  And then, addressing us all, he added, “If you take my tip you’ll all stay away from 
that Lily and the rest of them.”
His vehement advice fell on stony ears.  Even Harry, who took after his father inasmuch as he always 
called us dirty Jew boys when we quarreled, came with us when we made down the foot-path towards 
the two-story house.

We crowded round the open door and listened to the childish voices that floated out to us. 
Without  knocking  or  announcing  ourselves,  we  rowdily  trooped  through  the  dim  rooms,  staring 
curiously into every corner until we reached the sunlit back-yards.  I was relieved that neither Mr. nor 
Mrs. Samuels was at home.

We were met by the sight of Lily nursing an infant in her arms in the middle of a ring of boys 
and girls  holding hands and moving slowly and rhythmically in  time to  their  own singing.   Only 
Charlie Samuels played on his own.  He squatted on his heels against the high wooden fences and drew 
designs in the sand with his fingers.  He looked up lazily and rose slowly to his feet.  A stocky, surly 
little figure, he cast a distrustful glance at us.

Lily seemed at a loss for something to say to us.  For a moment she did not know how to treat 
her uninvited guests.  She gazed uneasily from beneath unruly, thick black eyebrows. Her dark, soft 
eyes moved nervously to and fro in their oval slits.

“Join hands,” she said suddenly. “We’ll play oranges and lemons.”

We looked at each other with sheepish grins and made no move towards the group of children.

“Come and join hands with Florrie,” Lily said, smiling at me and beckoning to me with one 
finger.  A breeze slightly fluttered her rose-coloured shirt and played with her black, coppery-tinted 



The Firmament Volume 2, No. 4, January 2010 180

hair.  Her pink blouse tucked into her skirt tightly embraced her breasts and slender shoulder.

Bashfully I did as she asked me.  But my companions turned their backs on me and wandered 
along the fence, idly examining the saplings, kerosene tins, and broken bits of furniture that littered the 
yard.  Charlie shuffled towards them.

I linked hands with Florrie and Lily began to sing in a thin, high-pitched tremolo and the others 
joined in as they moved under our swinging arms.

          We had almost reached the words “head off” and we were about to claim our first captive when a 
commotion from the end of the yard brought our game to a sudden end.  Lily ran over to the boys near 
the fence.

“Give it back to me!” Harry Johnson shouted, tugging at Charlie’s sleeve.  “I want my top.  He 
took it off me,” he added to Lily.

“Give it back to him, Charlie,” Lily said quietly.

Suddenly Charlie raised a fist with the top tightly enclosed and struck Harry on the nose with 
great force.  Then with the other fist he struck him twice on the cheek.  Whimpering, Harry retreated 
with the other boys who gave ground as Charlie advanced, both fists up.

Her protruding lip trembling, Lily caught hold of Charlie’s shirt with her free hand and pulled 
him towards her.

“You shouldn’t have done that.  You shouldn’t have hit him,” she admonished him.

Held firmly,  Charlie fixed wild eyes on Harry’s face and his  pallid,  broad palms with pink 
fingernails fluttered excitedly.  Harry was tenderly stroking his face and rubbing his nose.  As soon as 
he saw a streak of blood on the back of his hand his eyes filled with tears and he began to sob with fear. 
Without taking the top now being offered to him by one of Lily’s sisters who had picked it up from the 
ground, he ran crying through the house into the street.

The other boys were already half-way through the house when I hurried after them, though I 
should have liked to stay with Lily.  She followed behind, blocking from sight her sisters and brothers, 
and for the first time for many a day she closed the front door.

At the end of the street Mr. Johnson was talking angrily to a group of neighbours. Thoroughly 
nettled by this latest incident, he stormed against the aboriginal family.

“ I told them to keep away from those stinking, thieving abos, but they didn’t do what I told 
them. Abos shouldn’t be allowed to live among white people.”

That evening I was again in the street.  On both sides men and women sat on chairs under their 
tiny verandas.  The air was still and hot.  Heavy sombre clouds floated sluggishly across the pale high 
sky. The two feeble street lamps had  not  yet been lit.  In the distance we would just make out Mr. 
Samuels and his wife.
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Their progress down the street was followed by curious eyes, after Mr. Johnson’s strong words, 
we waited expectantly for God knows what to happen.  But no one spoke, and Mr. Johnson remained 
mute behind his padlocked gate.  Only Mr. Samuels shot a sullen glance at someone who had stared a 
moment too long at him.  The nostrils of his broad nose dilated and he murmured something to his 
wife.

With a long clothes-prop  balances on one thick, sloping shoulder, and clothes-pegs bulging in a 
sack slung over the other shoulder, Mr. Samuels walked with a swaying gait on down-at-heel, faded 
boots. His brooding face carried the anxious story of his life and was of the coppery tint of variety, dry 
magnolia leaves.  On his massive head grew black hair, tinged with grey, and his greying moustache 
could not cover his unfrienfly wide mouth.  Both he and his wife were returning from their work – 
Mr .Samuels from selling props and pegs in back-yards and Mrs. Samuels from washing clothes in a 
more prosperous suburb.

It occurred to me as they passed that I had never seen Mr. Samuels talk to anyone in the street. 
He had no companions or friends in the neighbourhood, and he did not appear to want any.  He barely 
acknowledged a greeting someone unexpectedly called to him.

While  Mr.  Samuels  was  at  home  we  children  kept  away and  we  pretended  it  was  out  of 
sympathy for Harry Johnson.  Mr. Samuels and his wife did not stir out of their house for several days, 
but as soon as they went to work again I began to hover round the doorstep where Lily sat after tea 
every evening.

I joined the Samuels children in a game of hopscotch on white squares drawn in chalk on the 
footpath.  The white children playing at the other end of the street one by one came over to us.  Even 
Harry Johnson watched from a distance.

I cast furtive glances at Lily, who sat hugging her knees and staring at the ground, and I was 
filled with a longing to sit next to her and talk to her.  But I had suddenly become bashful.  I could feel 
hot blood rushing into my face and neck.  Awkwardly I tried to catch her eye, but she gave no sign.

I soon lost  interest in the game and went and sat  down on the edge of the footpath beside 
Charlie.  Although he was my age I had never seen him play with anyone.   He was now clutching 
tightly in his hands a punctured cardboard box that contained silkworms hidden in a bed of dark green 
mulberry leaves.  He was completely absorbed with the precious worms and the problem of where to 
get more leaves for them. There was some sort of tree growing in a near-by back-yard and Charlie 
suggested we climb the fence and get some of its leaves.

“When it gets dark,” I said weakly, averting my eyes from his sulky face.

Beyond the rise the sun had set in a fading, lilac-tinted sky and darkness overtook the moon still 
loitering  behind  the  buildings  and factories  of  the  city.   Here and there  newly-lit  kerosene  lamps 
flickered through open windows.  Down the street came strident shouts from a group of youths.

I remained seated, but Charlie rose impatiently and without a word disappeared down a dark 
side-lane leading to a back-yard.  The voices of the youths came nearer. I saw them watching every 
movement of Lily’s body as she rose from the doorstep.  She must have been aware of their glances, for 
she became animated and a light tremor shook her angular figure.  
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The  orange  moon  had  lifted  itself  from behind  the  city  when  mothers  began  to  call  their 
children home.  The footpath became deserted except for the group near the doorway and myself sitting 
on the kerb.  Even Lily’s sisters and brothers had gone inside.  A languid stillness crept over the street 
and Lily and the boys talked in whispers.

“Let’s get away from here.  Let’s go for a walk,” Tommy Jamieson said.

“Can’t leave them on their own,” she pointed with one thumb over her shoulder.  “Dad and 
Mom aren’t home yet.”

“We’ll get back before they come home,” Tommy said, bending towards her.  Then he turned to 
his companions and winked hard.

Her gaze was misty and distant.

“Just to the corner,” she said.

She walked hesitantly, followed by the youths, who had broken into a self-conscious swagger. 
On the corner she turned and gazed back at the two-storey building that seems cut out of the moonlit 
sky.  A muffled conversation took place and then they continued towards the avenue on the rise ahead.

I was seized by a strange, unholy curiosity and I followed them at a discreet distance.  Suddenly 
I heard soft, rustling footsteps behind me, and out of the corner of my eye I caught a glimpse of Charlie 
running in the shadows under the tree that grew on the edge of the footpath.  But I was so possessed 
with  curiosity  that  I  hastened my steps  and pretended that  I  didn’t  see  him.   Forgotten  were  my 
mother’s warnings against going far afield at night, or her anxieties at my absence from home.

I waited anxiously to cross the busy, well-lit avenue.  Far off the reddish gleams of the city’s 
lights lay on the sky and the noise from the city mingled with the jangle of tram bells.  For a moment I 
had lost sight of Lily and the boys, but soon I saw them turning into  street that ended in the park.

I ran into the park, peered round, and listened for the familiar voices.  Overhead the dark green 
trees sighed, creaked, and rustled as if turning in their beds.  The bitter-sweet scent of gum-trees filled 
the air and the moon cast shafts of soft light that cleaved silvery passages through the darkness.  I saw 
Lily sitting on a bench between two of the boys, while Tommy Jamieson sat on his heels at her feet.  I 
crept closer and hid behind a tree.

“Let’s sit on the grass,” I heard Tommy say, while he idly fingered pebbles on the path.

Lily shook her head and giggled.

Suddenly Tommy rose to his feet, and catching hold of Lily’s hand easily pulled her from the 
bench.  She drew back and caught hold of the bench, but he put his arm round her waist and dragged 
her across the grass towards a big, spreading tree.  She still struggled to free herself from his embrace, 
but he suddenly picked her up and falling on his knee brought her to the ground.

“Go easy, Tommy,” said Bert Johnson nervously.
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There was no reply from Tommy who was wildly pressing his lips against her face.

His companion looked round anxiously and then stared as if bewitched at the struggling pair. 
Lily’s dress was pulled back revealing her slender, smooth brown thighs and legs.

Lily screamed.

“Leave her alone,” said Bert urgently.

“Shut up,” muttered Tommy through clenched teeth.  “Who’s she anyway? She came with us, 
didn’t she?”

“There’s  someone  coming,”  Bert  said  fearfully.   “Let’s  clear  out.”   He  stooped  to  tug  at 
Tommy’s coat.

I  too had heard footsteps on the grass.   Then I  saw Charlie and his  father  hurrying in our 
direction.

Tommy scrambled to his feet.

“What are you frightened of?” he jeered at his two companions.

His words suddenly broke off  as Mr. Samuels  and Charlie stumbled against them.  Lily still lay 
on the ground crying angrily, and pulling her dress over her knees.

Muttering furiously in a thick voice Mr. Samuels sent Tommy flying to the ground and kicked 
Johnson in the stomach. He ran towards Tommy who was rising dazedly to his feet.  In a fury he threw 
him down on the grass and kicked him cruelly.  When he seemed to have no strength to do more, he 
walked over to Lily and silently waited for her to rise.  She struggled to her feet, averting her eyes from 
her father.

I was still trembling when they left the park, Charlie and his father on either side of Lily.  I 
watched them get smaller in the distance and dissolve into the darkness. I cast a glance at the boys. 
They were huddled together, Tommy supported by his two friends.

A frightening silence descended on the park.  The shrunken moon has sailed high into the sky. 
Round me the trees stood like rigid sentries, their lips sealed.  A feeling of mingled guilt and shame 
swept through me. Not only Bert Johnson and Tommy Jamieson were to blame, but in a way I too.

Then I remembered that I was long overdue at home, and I ran, my heart heavy with guilty 
secrets.  ■
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ñÙa Con Gái Da ñen
(Black Girl)

Judah WATEN

Minh Thu chuy‹n ng»  
                       

Lời giới thiệu tác giả : Nhà văn Úc gốc người Nga Judah WATEN ở Melbourne chiếm được chỗ đứng 
quan trọng trong nền văn học Úc như một nhà tiên phong. Những chuyện ngắn và chuyện dài của ông,  
kể cả những tác phẩm “Bất khuất” “Unbending”, “Đồng lõa sát nhân”, “Shares in Murders”  đã  
nghiên cứu với niềm thông cảm  các vấn đề mâu thuẫn của các di dân người ngoại quốc sống ở nước  
Úc. Ông WATEN chào đời ở Odessa, tại Nga, năm 1911. Ông đã đến Úc năm 1914 và qua đời năm 
1985, hưởng thọ 74 tuổi. Ông đã là một nhân vật được nhắc nhở đến nhiều trong khung cảnh văn  
chương, chính trị và xã hội Úc.
  

 *  *  *
          Lili Samuels sống với gia đình nó trong một ngôi nhà hai tầng ọp ẹp mà có hồi tầng dưới là cửa 
hàng và tầng trên là nhà ở. Gia đình nó sống trong ngôi nhà ọp ẹp này vì họ không sao tìm được chốn 
ăn ở tại một nơi nào khác trong thành phố và cũng vì  gia đình nó là thổ dân.  Ông chủ nhà của gia đình 
tôi, một người có nhiều nhà tốt trong thành phố, đã sẵn sàng cho gia đình thổ dân đó thuê căn nhà bỏ 
hoang với một giá rẻ.

          Đó là căn nhà hai tầng duy nhất trong thành phố này, những căn còn lại đều thấp lè tè, chật chội 
và được xây sát vách với nhau. Từ những cửa sổ kính vỡ trên tầng lầu thứ nhì, những người ở thuê có 
thể nhìn sang các sân sau của mọi nhà, hay nhìn lên dọc những mái nhà tới con đường rộng hai bên có 
hàng cây đưa tới công viên ở triền phía xa. Những bức tường cao trong các gian phòng trống rỗng thì 
đầy những vết nứt nẻ dài, vằn vèo và lỗ chỗ, và từ lớp vữa trát bị phồng rộp trên trần nhà, những mảnh 
vôi vụn mầu xanh lá cây nhạt không ngừng rơi xuống sàn.
          

Gia đình ông Samuels đã đem theo với họ rất ít đồ đạc, trong số đó có vài chiếc giường sắt đen, 
ba chiếc ghế gỗ xiêu vẹo, chân ghế được ràng buộc băng giây thép, và những chiếc thùng gỗ đủ cỡ, đủ 
hình thể.  Những chiếc thùng này được dùng làm bàn và đồ chơi cho trẻ con. Lũ trẻ nhỏ thì ngủ trên 
những chiếc bao bố hay những chiếc đệm rơm rách nát tả tơi, rơm rơi bừa bãi trên sàn gỗ long đinh ở 
trên gác.  

Trong nhà không có bếp hay phòng ăn hẳn hoi, và cả gia đình ăn trong căn phòng từng là nhà 
kho của cửa hàng cũ. Những tấm lịch mầu sắc sáng sủa của các hàng thịt và hàng bánh mì được treo 
trên bức tường vấy bẩn phía trên một vòi nước duy nhất trong nhà. Phía bên là một kệ sách bằng gỗ 
thông được đóng liền vào tường. Trên những kệ gỗ này là những hộp sữa đặc, mật mía và mứt được mở 
nắp, một gói bột mì và những ổ bánh..

          Sự lộn xộn ngự trị vào những bữa ăn khi lũ trẻ con ngồi trên những thùng gỗ, đặt trên sàn nhà, 
miệng nhai bánh mì phết đầy mứt và mật mía. Nhà có nhiều trẻ con đến nỗi chúng có thể không phải là 
anh chị em với nhau, nhưng tất cả lại đều mang tên họ Samuels. Chúng được Lili cho ăn. Lili là chị cả 
trong nhà và hầu như luôn luôn trông nom lũ trẻ vì vợ chồng ông Samuels thường hay vắng nhà,

          Cứ đến bưa ăn là suốt giẫy phố lại có thể nghe thấy tiếng  cười nói và tiếng la hét. Sự vui đùa quá 
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độ này gây ra lời than phiền thiếu thân thiện của một số người trong khu phố. Dường như họ cảm thấy 
một sự chế riễu và đe dọa  trong cái vui đùa vô  tư của lũ trẻ da đen.   

          Ông Johnson thì đặc biệt la lối om xòm trong sự lên án của ông đối với gia đình thổ dân. Theo 
ông thì người ta không nên để một đứa con gái còn nhỏ như Lili phải trông nom một đám trẻ con đông 
như thế, vả lại ông biết rõ những đứa con gái da đen ở độ tuổi mười lăm ra làm sao rồi. Chúng nhẹ dạ 
và tai hại hơn nữa là người ta không thể tin được chúng.
      

Ông Johnson là một người cao, thanh, da mặt vàng vàng, và hầu như luôn mặc một bộ đồ dạ 
xám loại nhẹ, và đôi giây nịt quần của ông thường được để buông rơi xuống sát đôi chân đi dép của 
ông. Ông ta chỉ làm việc vào ngày thứ sáu và thứ bẩy tại xạp hàng ở chợ và vì thế suốt tuần ông có thể 
theo dõi mọi người bằng đôi mắt cú vọ.

          Ông ta có lý do để theo dõi. Số là trong sân sau của ông, ông nuôi chim bồ câu, và chiếc lồng 
chim lớn của ông thường xuyên thu hút tụi chúng tôi. Ngoài ra, mỗi tấc đất trống trong chiếc vườn sau 
bé nhỏ của ông đều được để đầy những chiếc hộp gỗ trồng hoa và rau cỏ. Ngay cả trên các mái nhà xép 
và nhà giặt cũng được đám rau xanh phủ đầy.

          Ông ta rất hãnh diện về ngôi vườn đó, nhưng sự vui sướng của ông lại thuờng xuyên bị ám ảnh 
bởi niềm lo sợ rằng sớm, muộn, tất cả công  trình khéo léo của ông sẽ bị phá hoại. Chiếc cổng có ống 
khóa của ông với hàng chữ “coi chừng chó dữ”, và cái quả nắm đồng lớn, bóng loáng trên cửa nhà ông, 
như toát ra lời cảnh cáo đối với tụi chúng tôi.
  

Chúng tôi nhìn ông đi dạo chầm chậm qua lại trước các ngôi nhà, vành mũi mỏng của ông bóp, 
nở phập phồng một cách khinh miệt, y như thể mũi ông  luôn luôn ngửi thấy mùi xú uế vậy. Mặt nặng 
chình chịch, ông tránh nhìn một vài người đàn bà Do thái đứng trước cửa nhà họ vì hơn một lần ông đã 
to tiếng với họ.

Ông dừng lại một lúc trước ngôi nhà cửa mở ngỏ của gia đình ông Samuels. Từ cái tăm tối bên 
trong tỏa ra một mùi cay nồng – một mùi hòa lẫn sự ẩm mốc hôi hám của cơ thể nhiều người lẫn mùi 
chăn đệm bẩn, và thức ăn thiu mà rất có thể đã được để đó rồi bị quên đi. Ông Johnson mím chặt môi 
lại,mũi đánh hơi, rồi vội vã đi trở về nhà ông miệng không ngưng lầm bầm.
          

Ông cẩn thận mở ổ khóa, hé chiếc cổng sắt chấn song đầu nhọn hoắt ra, rồi len mình vào và 
khóa cổng lại. Một tay nắm chặt một đầu nhọn của song sắt cổng, ông đứng đằng sau chiếc cổng và nói 
với ra với Harry, thằng con trai ông đang đứng chơi với tụi chúng tôi :

-  Này Harry, nếu mày mà đem một đứa con nít thổ dân nào tới đây thì tao sẽ vặn cổ mày nghe 
chưa.  Ông nói cộc lốc, rồi hướng tới cả chúng tôi, ông ta nói thêm :

-  Này, nếu chịu nghe lời tao thì tụi bay sẽ không bén mảng tới cái con Lili đó và tất cả tụi nó.
 

Lời khuyên hăng hái của ông như nước đổ đầu vịt, vì ngay cả thằng Harry, mà cũng bắt trước 
cha nó khá nhiều vì nó thường gọi chúng tôi là lũ Do thái bẩn thỉu khi nó cãi nhau với chúng tôi, cũng 
vẫn đi cùng chúng tôi trên vỉa hè tới căn nhà hai tầng. 

          Chúng tôi đứng đầy quanh trước chiếc cửa sổ mở ngỏ và nghe những giọng nói trẻ con vọng ra 
tới chỗ chúng tôi. Không cần gõ cửa hay lên tiếng gọi, chúng tôi lần lượt đi qua những căn phòng tối, 
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tò mò nhìn soi mói vào từng góc phòng cho đến khi chúng tôi vào tới tận sân sau có nắng chiếu. Tôi 
thấy nhẹ cả người khi biết là ông bà Samuels đi vắng.  
  

Tụi tôi thấy Lili đang ẵm một đứa bé và đứng giữa một đám trẻ con, vừa trai vừa gái, đang nắm 
tay nhau và di chuyển chậm chạp theo nhịp tiếng hát của chúng. Chỉ có thằng Charlie Samuels là ngồi 
chơi một mình. Nó ngồi xổm trước hàng rào gỗ cao và dùng ngón tay vẽ những hình ảnh trên cát. Nó 
lười biếng ngước mắt lên rồi từ từ đứng dậy. Với một thân hình dầy dặn chắc nịch của một thằng nhỏ, 
nó nhìn chúng tôi với cái nhìn nghi ngờ.
                

Lili có vẻ không tìm ra được câu gì để nói với chúng tôi. Mất một lúc nó không biết phải ứng xử 
thế nào đối với những người khách bất ngờ này. Từ dưới đôi mày đen rậm rì, nó nhìn chúng tôi một 
cách ngượng ngùng. Đôi tròng mắt hiền đen của nó lúng túng  chuyển động qua lại trong khóe mắt hình 
hạt dẻ của nó.

-  Nắm tay nhau đi. Lili bất chợt nói, Chúng ta sẽ chơi trò cam, chanh.
 

Tụi tôi nhìn nhau cười bẽn lẽn và không có hành động nào tiến tới lũ trẻ.

-  Lại nắm tay Florrie đi. Lili nói với tôi, miệng mỉm cười và dơ tay gọi tôi tới.  Một ngọn gió 
nhẹ  đùa chiếc váy mầu hồng của nó và lùa vào mái tóc đen nhuốm mầu đồng của nó. Chiếc áo cánh 
mấu hồng được nhét chặt vào lưng váy ôm lấy bộ ngực và đôi vai mảnh của Lili.

Tôi bẽn lẽn làm theo lời Lili. Nhưng những bạn tôi thì lại quay lưng lại phía tôi và tha thẩn dọc 
theo hàng rào, uể oải xem xét  những bụi cây nhỏ, những hộp dầu hỏa, và những mảnh đồ đạc vụn gẫy 
nằm rải rác trên sân. Còn thằng Charlie thì lệt sệt buớc tới phía chúng tôi. Tôi nắm tay Florrie và Lili  
bắt đầu hát bằng một giọng nhẹ rung the thé, và những đứa kia cùng hợp ca trong khi chúng chuyển 
động dưới cánh tay chúng tôi đong đưa. 

Chúng tôi hầu như sắp hô câu “bắt này” và sắp bắt được đứa đầu tiên thì đột nhiên trò chơi bị 
phá đám vì tiếng náo loạn ở phía cuối sân. Lili chạy tới chỗ lũ con trai đứng gần hàng rào.

- Trả lại tao! Thằng Harry Johnson la lên, trong khi tay nó kéo tay áo Charlie :

- Trả mũ lại cho tao! Nó lấy mũ của  tao. Thằng Harry tức tối nói với Lili.
  

- Charlie, trả lại nó đi. Lili bình tĩnh nói.
 

Charlie đột nhiên dùng hết sức mạnh dơ nắm tay lên đấm vào mũi Harry, rồi nó dùng tay kia 
đấm thêm vào má thằng Harry hai cái.  Harry run sợ rút lui cùng với những thằng bạn cũng đang 
nhượng bộ trong khi Charlie tiến tới với hai nắm tay dơ lên. 
            
          Cặp môi cong của Lili run lên và tay không ẵm em của nó túm lấy áo sơ mi của Charlie và kéo 
thằng nhỏ về phía mình.  

- Nhẽ ra mày không được làm thế. Nhẽ ra mày không được đánh nó. Lili la rầy thằng em.  
            

Bị chị nó giữ chặt, đôi mắt Charlie điên lên ngó trân vào mặt thằng Harry và hai lòng bàn tay 
rộng mang mầu xanh xám nhạt cùng những ngón  tay với móng tay mang mầu hồng của nó ngó ngoáy 
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bấn loạn. Harry thì đang nhẹ xoa mặt và quệt mũi. Ngay khi nó nhìn thấy một giòng máu  trên mu bàn 
tay nó thì nước mắt nó trào ra và nó bắt đầu khóc vì sợ.  Không thèm nhận lại chiếc mũ mà một trong 
những đứa em gái của Lili đã nhặt lên đưa cho nó, thằng Harry vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà để ra 
ngoài đường.

Những đứa con trai khác đã đi được tới giữa nhà rồi tôi mới chạy theo chúng, tuy rằng tôi muốn 
ở lại với Lili hơn.  Lili bước theo chúng tôi và che mất lũ em nó, và từ lâu đây là lần đầu tiên nó đóng 
cửa trước lại.
                    

Ở cuối phố, ông Johnson đang giận dữ nói năng với một nhóm hàng xóm. Hoàn toàn bị chọc tức 
vì biến cố mới nhất này, ông la lối chống gia đình thổ dân kia :

- Tôi đã bảo tụi nó hãy tránh xa lũ thổ dân trộm cắp thối tha đó mà chúng có nghe tôi đâu cơ 
chứ. Không nên để thổ dân sống chung với người da trắng.

* * *

Chiều hôm đó, tôi lại ra phố. Hai bên đường, đàn ông và đàn bà
ngồi trên những chiếc ghế nơi  hàng hiên nhỏ hẹp của nhà họ. Trời lặng gió và nóng. Những đám mây 
đen nặng chĩu uể oải trôi qua bầu trời cao xanh nhạt.  Hai ngọn đèn đường leo lét chưa được thắp lên. 
Chúng tôi có thể nhìn ra ông Samuels và vợ ông ở đàng xa. Những cặp mắt tò mò theo dõi họ đi xuôi 
con phố. 

Sau những lời mạnh mẽ của ông Johnson, chúng tôi cứ chờ đợi xem chuyện gì sẽ xẩy ra mà 
chắc chỉ có trời mới biết. Nhưng không ai lên tiếng, còn ông Johnson thì vẫn câm lặng đàng sau cánh 
cổng khóa kỹ của ông. Duy có ông Samuels là ném cái nhìn phiền muộn của ông tới ai nhìn 
ông quá lâu. Vành mũi lớn của ông bành ra, nở rộng khi ông thì thầm nói chuyện với vợ.

Một bên vai xuôi, dầy, chĩu nặng, khiêng bó sào dài dùng phơi quần áo, và vai bên kia đeo một 
chiếc bị đựng đầy kẹp áo quần, ông Samuels bước vặn thân mình trên đôi ủng cao cổ bạc mầu và mòn 
gót. Nét mặt lo nghĩ của ông chứa đựng nỗi phiền lụy của đời ông, da mặt ông  nhuốm mầu đồng mịn 
của lá mộc lan khô. Chiếc đầu lớn của ông được phủ  lớp tóc đen điểm bạc, và bộ ria mép bạc của ông 
không che dấu nổi chiếc miệng rộng thiếu thiện cảm. Hai vợ chồng ông đang trên đường về nhà sau khi 
đi bán những chiếc sào và kẹp trong những sân sau các nhà và làm việc giặt rũ quần áo tại một khu giầu 
có hơn. 

Trong khi họ đi qua, tôi chợt nhớ là chưa hề trông thấy ông Samuels nói chuyện với ai ngoài 
đường. Ông không có bạn trong khu này, và hình như ông không muốn có bạn. Khi có ai bất ngờ gọi 
chào ông thì ông chỉ gật đầu vừa đủ để đáp lại. 

Khi ông Samuels có nhà thì tụi trẻ con chúng tôi không bén mảng tới và chúng tôi giả bộ như 
chúng tôi thông cảm với thằng Harry vậy.  

Ông bà Samuels không ra khỏi nhà trong nhiều ngày, nhưng ngay khi họ lại đi làm thì tôi tức thì 
bén mảng tới cửa nhà ở bậc tam cấp, nơi Lili ngồi sau mỗi bữa ăn chiều. Tôi nhập bọn với lũ con nhà 
họ Samuels trong trò chơi nhẩy lò cò, trên những ô vuông kẻ bằng phấn trắng trên hè đường. Những 
đứa trẻ da trắng chơi ở cuối phố đằng kia, tuần tự từng đứa một, tiến tới phía chúng tôi. Ngay cả Harry 
Johnson cũng theo dõi chúng tôi từ đằng xa.
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Tôi liếc trộm Lili, khi nó ngồi ôm gối và nhìn chăm chăm xuống đất, trong lòng tôi đầy mong 
ước được ngồi cạnh nó và nói chuyện với nó. Nhưng tôi bất chợt thấy bẽn lẽn. Tôi có thể cảm thấy cổ 
và mặt tôi đỏ bừng. Tôi vụng về cố tìm ánh mắt nó, nhưng nó không tỏ vẻ gì cả. 

            Ngay khi đó tôi không còn chú trọng vào trò chơi nữa và đến ngồi bên bờ hè cạnh Charlie. Mặc 
dù thằng nhỏ cùng lứa tuổi với tôi, nhưng tôi chẳng bao  giờ thấy nó chơi với ai. Lúc này hai tay nó 
đang nắm chặt  chiếc hộp nhỏ có đục lỗ, đựng những con tầm ẩn dưới lớp lá dâu xanh xẫm. Nó hoàn 
toàn bị những con tầm quý báu lôi cuốn và bởi vấn đề tìm đâu ra thêm lá dâu cho tầm ăn. Trong một 
sân sau gần đó có mọc vài loại cây và Charlie đề nghị tụi tôi trèo qua hàng rào vào ngắt lấy ít lá xanh.

- Ờ để đến khi trời tối... xem sao.  Tôi yếu ớt trả lời nó, mắt cố tránh nhìn nét phiền muộn trên 
mặt nó.

Ở phía sau triền núi, mặt trời đã lặn trước một bầu trời nhuốm mầu tím nhạt.  Bóng tối che mất 
mặt trăng còn đang ẩn sau những tòa nhà và cơ xưởng trong thành phố. Rải rác đây đó, những ngọn đèn 
dầu hỏa mới  thắp, leo lét chiếu qua các cửa sổ mở ngỏ. Từ cuối  phố vọng lên những tiếng hò hét điếc 
tai của một nhóm thiếu niên.

Tôi tiếp tục ngồi, nhưng Charlie nóng nẩy đứng lên và không thốt ra một lời nào, nó biến mất 
hút vào cuối một con hẻm tối om để vào một sân sau. Tiếng nói của đám thiếu niên tới gần hơn. Tôi 
trông thấy chúng theo dõi những cử động của thân mình Lili khi nó đứng lên ở bực cửa.  Hẳn là Lili 
phải nhận định được những cái liếc của tụi con trai, vì nó trở nên linh động và một rung động nhẹ làm 
thân hình xương xương của nó rung lên.

- Chào Lili,  tối nay có làm gì không?
              

Ba thằng con trai cố tranh nhau để được Lili để ý. Tôi tự hỏi ông Johnson sẽ nghĩ gì nhỉ vì thằng 
con cả của ông ta, thằng Bert là một trong ba thằng đó. Nhưng dường như Tommy Jamieson được Lili 
để mắt tới. Hắn khoác lác, ba hoa về những cuộc phiêu lưu của hắn ở tỉnh, trong khi những đứa kia bẽn 
lẽn cười thầm. Lili không nói gì nhiều, nhưng đôi mắt nó long lanh, thẹn thò.

Từ phía sau thành phố, mặt trăng mầu cam đã lên cao khi các bà mẹ gọi con họ về nhà. Hè 
đường trở nên vắng vẻ, ngoại trừ đám con trai đứng gần cửa ra vào, và tôi ngồi bên hè đường. Ngay cả 
lũ em Lili cũng đã vào nhà. Sự tĩnh lặng uể oải trườn trên con phố nhỏ, Lili cùng đám con trai thì thầm 
nói chuyện với nhau. 

- Tụi mình đi chỗ khác chơi đi. Mình đi dạo với nhau đi, Lili. Tommy Jamieson nói.

- À, không thể để lũ nhỏ ở nhà một mình được. Lili lấy ngón tay cái chỉ hất về phía sau vai nó 
và nói tiếp. Bố, mẹ không có nhà.

- Ờ thì mình sẽ về trước ông bà mà. Tommy nói, người nó khom xuống bên Lili.  Rồi nó ngoảnh 
lại phía tụi bạn nó, mắt nháy lia lịa.

             Đôi mắt Lili mang cái nhìn mơ màng, xa vắng, rồi nói :

-  Chỉ ra tới đầu phố thôi nhé.
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Lili ngập ngừng bước đi, theo sau là đám con trai mà tự nhiên có dáng đi vặn mình rõ rệt. Tới 
đầu phố Lili quay đầu nhìn lại. Tòa nhà hai tầng trông như được cắt rõ hẳn từ nền trời bạc ánh trăng. 
Chúng thì thầm nói chuyện và rồi chúng tiếp tục tiến tới con lộ ở phía triền cao trước mặt. Tôi bị lôi 
cuốn bởi sự tò mò kỳ cục và không tốt đẹp chút nào. Tôi kín đáo đi theo tụi nó. Đột nhiên tôi nghe thấy 
tiếng chân nhẹ sột soạt đằng sau, và từ khóe mắt tôi liếc thấy thằng Charlie đang  chạy tới lớp cây mọc 
ở vỉa hè. Nhưng sự tò mò lôi cuốn tôi mạnh đến nỗi tôi nhanh bước thêm và giả đò như không trông 
thấy nó.

Tôi chẳng còn nhớ gì tới những lời mẹ tôi dặn là đừng có đi quá xa phố lúc trời tối, hoặc là nghĩ 
đến nỗi lo ngại của bà về sự vắng mặt của tôi ở nhà. Tôi nôn nóng chờ đợi để đi qua con đường lớn 
đông xe cộ và đèn đường sáng choang. Từ xa đèn thành phố chiếu hắt lên nền trời làm thành ánh đo đỏ, 
với tiếng động của thành phố hòa lẫn tiếng chuông tầu điện reo. Có một lúc tôi mất hút bóng Lili và tụi 
con trai, nhưng ngay sau đó tôi trông thấy chúng rẽ vào một con phố mà cuối đó là một công viên.

Tôi chạy vào công viên đảo mắt nhìn quanh, và nghe ngóng những giọng nói quen thuộc. Phía 
trên đầu, những ngọn cây xanh xậm thở dài ,  sột soạt y như thể chúng đang cựa mình trên giường vậy. 
Mùi hương ngai ngái của những cây dầu gió tỏa trong không khí, và mặt trăng tỏa ánh sáng dịu nhẹ soi 
bạc những con đường trong đêm tối. Tôi thấy Lili đang ngồi trên một chiếc ghế giữa hai thằng con trai,  
còn Tommy thì ngồi xệp dưới chân Lili. Tôi bò đến gần hơn và núp sau một thân cây. 

- Chúng mình ngồi xuống bãi cỏ đi. Tôi nghe tiếng Tommy nói, trong khi nó uể oải mân mê 
những viên sỏi trên đường.
 

Lili lắc đầu miệng cười khúc khích. Đột nhiên Tommy đứng lên,
nắm lấy tay Lili rồi nhẹ nhàng kéo nó đứng lên. Lili co người lại tay níu lấy lưng ghế, nhưng Tommy 
đã ôm lấy ngang người Lili và kéo nó đi qua bãi cỏ tới phía một tàng cây lớn. Lili vẫn cố chống cự 
Tommy, nhưng Tommy bất ngờ bế bổng Lili lên rồi khuỵu gối kéo theo Lili xuống mặt cỏ. 

- Từ từ thôi, Tommy. Thằng Bert Johnson lo ngại lên tiếng.Tommy không trả lời bạn vì nó đang 
cuồng loạn vùi cặp môi của nó lên mặt Lili.

Hai thằng bạn nó nhìn quanh lo lắng,  rồi ngó trân, y như thể chúng bị thôi miên, vào cặp trai 
gái đang vật lộn. Cái váy của Lili bị kéo lên để lộ cặp đùi thon với làn da nâu mịn màng.

Lili la hét, và Bert vội vàng lên tiếng :

- Buông nó ra.

- Câm mồm lại. Tommy lầm bầm qua hàm răng mím chặt :”Nó là cái thá gì chứ. Nó chẳng bằng 
lòng đi với tụi mình là gì chứ”.

- Có ai tới kìa. Bert nói với vẻ sợ sệt. “Bỏ chạy đi tụi bay.” Rồi nó cúi xuống kéo áo Tommy lần 
nữa.

Tôi cũng nghe thấy tiếng chân người bước trên cỏ. Rồi tôi nhìn thấy Charlie và cha nó chạy tới 
huớng chúng tôi. Tommy lồm cồm bò dậy.: 
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- Chúng mày sợ cái gì chứ? Tommy chế riễu hỏi hai bạn nó. Nhưng nó bị ngắt câu vì ông 
Samuels và Charlie vừa trờ tới. Lili vẫn còn nằm trên cỏ tức tửi khóc và kéo váy chùm lên đầu gối.

 Lầm bầm giận dữ với giọng nói chắc nịch, ông Samnuels xô thằng Tommy ngã xuống đất và đá 
vào bụng thằng Bert Johnson.  Rồi ông chạy lại phía thằng Tommy khi thằng này đang sửng sốt đứng 
dậy. Với vẻ giận dữ ông đá thằng Tommy ngã xuống đất và đá nó một cách tàn bạo. Khi có vẻ không 
còn sức để đá nữa thì ông bước tới phía Lili và yên lặng chờ nó đứng lên. Lili cố đứng lên và tránh cặp 
mắt của bố nó. 
 

Tôi vẫn còn run cầm cập khi mọi người đã rời khỏi công viên, Charlie và bố nó đi kèm hai bên 
Lili. Tôi nhìn theo bóng họ nhỏ dần ở đằng xa rồi biến vào màn đêm. Tôi liếc nhìn tụi con trai thì thấy 
chúng đang túm tụm với nhau, rồi Tommy được hai thằng bạn nó dìu đi.

Một sự yên lặng ghê sợ phủ xuống công viên. Mặt trăng đã nhỏ lại sau khi lên tới trời cao. 
Quanh tôi những ngọn cây đứng thẳng im lìm như những tên lính canh kín miệng. Một cảm nghĩ xen 
lẫn tội lỗi và sự xấu hổ xâm chiếm tôi. Không phải chỉ có Bert Johnson và Tommy Jamieson mới đáng 
trách mà một phần nào đó tôi cũng đáng trách.

Chợt nhớ là muộn quá rồi mà tôi chưa về nhà, tôi vội chạy nhanh về trong lòng chĩu nặng cảm 
nghĩ của sự tội lỗi chỉ một mình mình biết.  ■
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Hoa Thåch Thäo : 
L’Adieu (Guillaume Apollinaire) và Mùa Thu Ch‰t

Sóng ViŒt ñàm Giang

  

Mở đầu
Một trong những bản nhạc nói về mùa thu hay diễn tả mùa thu nổi tiếng ở Việt Nam vào thập niên 70 
phải kể đến bài nhạc Mùa Thu Chết của Nhạc sĩ Phạm Duy. Lời viết trong bản nhạc phỏng theo một bài 
thơ ngoại quốc. Trong bản nhạc, ngay câu đầu tiên có nói đến hoa thạch thảo: “Ta ngắt đi một cụm hoa 
thạch thảo”.  Hoa thạch thảo cũng được nói đến trong rất nhiều bài thơ văn hay nhạc khác từ trong 
nước đến hải ngoại. Vậy hoa thạch thảo ở Việt Nam và hoa thạch thảo trong bài thơ L’Adieu của nhà 
thơ Pháp gốc Ba Lan Guillaume Apollinaire, mà nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc cũng như trong bài thơ 
dịch của nhà thơ Bùi Giáng khác nhau, có tên Latin ra sao và thuộc họ hay gia đình nào?

Bài viết ngắn này phân biệt hai loại hoa mang tên thạch thảo, một loại mang tên nguyên thủy ở 
miền Bắc Việt Nam và hoa thạch thảo có xuất xứ ở Ấu châu. Những bàn luận về lý do và tình tiết làm 
sao bài thơ được ra đời cũng được thu thập và ghi nhận ở đây.

Hoa thạch thảo ở Việt Nam

Hoa Thạch thảo (Aster amellus L) thuộc họ Cúc (Asteraceae). Tại Việt Nam, người miền Nam hay gọi 
là Cúc Sao, Cúc Cánh mối, người Bắc gọi là Thạch thảo. Thạch thảo hay mọc thành bụi, nhiều bông 
với cánh đơn xoè rộng ra. Hoa Thạch thảo có ba màu chính: tím, hồng, trắng. Thạch thảo ngày nay 
được lai tạo thêm thành loại hoa cánh kép. Hoa Thạch thảo cánh mối cũng như các loại hoa cúc thường 
nở vào mùaThu, khi mà đa số các loại hoa khác đã tàn. 

Như vậy, hoa Thạch Thảo (hay cúc Sao, cúc Nhật, cúc Cánh Mối) là 1 tên Việt của loài Aster 
amellus L. thuộc họ Cúc (Asteraceae), tên Anh ngữ là Aster và Pháp là Astère. Nhóm Cúc (cả trồng 
làm hoa hay mọc hoang) thường được gọi chung là Chrysanthemum/Aster,  trong đó các loài mọc 
hoang thường có 1 chùm lông ở cuối mỗi hột (khi trái chín) và phát tán nhờ gió (nên mọc hoang, rải rác 
vào mùa xuân khi có nắng ấm ở Âu châu, hoa chỉ sống trong vài tháng!). Các loài cúc trồng thì không 
phát tán tự nhiên được vì hột không có lông như Vạn Thọ (marigold), cúc Giấy (zinnia). Có loại được 
trồng từ hột, có loại trồng bằng củ; cúc Thạch Thảo (cúc sao/Aster), và nói chung loại nhiều loại cúc 
thường trồng từ cây con nhảy chồi (do mọc thành bụi, hoa thường bất thụ). (Tài liệu tổng hợp từ 
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internet).

  

Hoa Thạch thảo hay hoa Cúc Cánh mối ở Việt Nam (Hình từ internet)

Hoa Thạch Thảo ở Ấu Châu 

Hoa Thạch  thảo  Ấu châu  là  thuộc  cây Bruyère  (tiếng  Pháp)  hay Heather  (tiếng  Anh)  còn gọi  là 
Common Ling hay Briar.

Từ điển Sinh Học Anh Việt và Việt Anh, nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật dịch heather là cây 
thạch nam. Erica. Trung hoa gọi là Hồng phương bách hay thạch nam. Từ điển phổ thông Pháp Việt gọi 
là cây thạch thảo.

Phân loại

Tất cả các loại thạch thảo đều trong gia đình  Ericaceae, có một loại hoa thạch thảo duy nhất thuộc 
giống Calluna, ngoài ra là loại Erica. Dưới đây là một số giống Erica khác nhau trong hàng vài trăm 
loại khác nhau trên thế giới.

Loại  Calluna vulgaris là loại thạch thảo thật sự (true heather), loại cây nhỏ, có hoa nhỏ hình 
chuông màu tím, hay hồng nhạt.

Loại Ericagồm nhiều giống khác nhau từ giống cây nhỏ mọc từng bụi nhỏ hoặc có thể là cây 
lớn.

- Erica arborea, treeheath, briar, brier: cây nhỏ ở vùng Địa Trung Hải có chùm hoa trắng hình 
chùy, thơm và có rễ cứng như gỗ được dùng để làm ống điếu hút.

- Giống Erica carnea, spring heather, winter heather, là loại cây hoa nhỏ mùa đông hay mùa 
xuân, ở Âu châu có hoa hình chuông màu đỏ hay hồng.

- Giống E. cinerea: loại thạch thảo có lá nhỏ, hoa hình chuông màu đỏ tím
- Giống E. tetralix, bellheather, cross-leaved heath là loại cây nhỏ lùn có hoa màu hồng
-  Giống E. vagans hay còn gọi là Cornish heath là loại thạch thảo mọc cả bụi có hoa màu hồng 

hay trắng thường thấy ở cánh đồng hoang tại Cornish và đông nam Ấu châu.
- Giống E. lusitanica hay Portugese heath, Spanish heath mọc rậm rạp ở vùng bán đảo Iberia, 

có hoa trắng hồng.
- Giống E. perspicua hay Prince of Wales heath mọc rất nhiều ở Anh quốc và Nam Phi châu, có 

hoa màu trắng. Hoa dài và trông tựa như chùm lông của huy hiệu trên Coat of Arms của Hoàng tử xứ 
Wales- Anh Quốc, nên mang tên Prince-of-Wales heath

- Erica mammosa là loại Erica có nhiều màu nhất từ màu trắng, tím, cam đến màu đỏ. Hoa 
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chuông đặc biệt dài hơn các loại Erica khác (1)

  
      Calluna vulgaris                   Erica arborea

   
Erica carnea Erica cinerea   Erica tetralix

   
    Erica lusitanica      Erica perspicua                       Erica mammosa         

        
Nếu nói về ý nghĩa của màu hoa thạch thảo thì thạch thảo trắng tượng trưng cho sự che chở, cho sự 
mong mỏi. Thạch thảo mầu hồng tượng trưng cho may mắn, và màu xanh lạt lavender tượng trưng cho 
cô đơn, sự hâm mộ thán phục. (2)

Bài thơ L'Adieu 

Bài thơ nguyên tác của Guillaume Apollinaire (1880-1918) như sau.

L’Adieu

J'ai cueilli ce brin de bruyère 
L'automne est morte souviens-t'en 
Nous ne nous verrons plus sur terre 
Odeur du temps brin de bruyère 
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Et souviens-toi que je t'attends. 

Bản dịch của Bùi Giáng

Bài thơ năm câu trên đây đã đuợc nhà thơ Bùi Giáng dịch như sau.

Lời vĩnh biệt 

(1) 

Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo 
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi 
Chúng ta sẽ không tao phùng đựợc nữa 
Mộng trùng lai không có ở trên đời 
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi 
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó…

Nhưng Bùi Giáng không phải chỉ dịch một lần. Nhà thơ Bùi Giáng đã khai triển và tiếp tục viết 
sang bài thứ hai.

(2) 

Ðã hái nhành kia một buổi nào 
Ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao 
Thu còn sống sót đâu chăng nữa 
Người sẽ xa nhau suốt điệu chào 
Anh nhớ em quên và em cũng 
Quên rồi khoảnh khắc rộng xuân xanh 
Thời gian đất nhạt mờ năm tháng 
Tuế nguyệt hoa đà nhị hoán tam. 

Và tiếp tục dịch thoát ý sang bài thứ ba.

(3) 

Mùa thu chiết liễu nhớ chăng em? 
Ðã chết xuân xanh suốt bóng thềm 
Ðất lạnh qui hồi thôi hết dịp 
Chờ nhau trong Vĩnh Viễn Nguôi Quên 
Thấp thoáng thiều quang mỏng mảnh dường 
Nhành hoang thạch thảo ngậm mùi vương 
Chờ nhau chín kiếp tam sinh tại 
Thạch thượng khuê đầu nguyệt diểu mang. 

Bùi Giáng (1925-1998) dịch 
(“Ði vào cõi thơ”. Bùi Giáng, trang 80-82, nhà xuất bản Ca Dao, Sàigon, Việt Nam.1969) 

***
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Và dưới đây là:

Mùa Thu Chết

Mùa thu chết là tên một bài hát của Phạm Duy sáng tác năm 1965, phổ từ bài thơ tiếng Pháp L'Adieu 
của Guillaume Apollinaire. Bài này rất nổi tiếng trong thập niên 70 tại Sài Gòn, và gắn liền với tên tuổi 
ca sĩ Julie (Quang). (3)

"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo 
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi! 
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho 
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho 
Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho! 
Em nhớ cho, 
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa! 
Trên cõi đời này, trên cõi đời này 
Từ nay mãi mãi không thấy nhau 
Từ nay mãi mãi không thấy nhau... 

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo 
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi! 
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo 
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. 
Vẫn chờ em, vẫn chờ em 
Vẫn chờ.... 
Vẫn chờ... đợi em!" 

Mùa Thu Chết (Phạm Duy)

Guillaume Apollinaire (28 August 1880-09 November 1918)

Vài hàng tiểu sử  Apollinaire

Guillaume Apollinaire: tên thật Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris Kostrowitcki, nhà thơ Pháp 
gốc Ba Lan, sinh ở Roma, Italy. 

Năm 1887 Wilhelm Kostrowitzky cùng gia đình mẹ chuyển về Monaco và học ở Monaco, 
Cannes. Từ năm 1899 chuyển về sống ở Paris, làm thơ, viết báo với bút hiệu Guillaume Apollinaire, 
ông cộng tác với một số tờ báo như La Revue blanche, La Plume và Le Mercure de France. Năm 1903, 
ông lập ra các tờ tạp chí của chính mình Le Festin d''Esope (November 1903-August 1904) và  La 
Revue immoraliste (1905). 

Năm 1912 ông cùng bạn bè thành lập tạp chí “Les soirées de Paris” và làm chủ bút từ năm 
1913. Cũng trong năm này in bài thơ nổi tiếng nhất của ông:  Le Pont Mirabeau và trường ca  Zone. 
Năm 1913 ông phát hành tập thơ Alcools (Rượu), và năm 1914 có xuất bản một số bài thơ viết theo 
kiểu tạo hình.  Apollinaire mất ngày 9 tháng 11, năm 1918 tại Paris, Pháp (4). Mộ ông chôn ở nghĩa 
trang Père Lachaise ở Paris. (5)

Bàn luận về bài thơ L’Adieu

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Julie_Quang&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A0i_G%C3%B2n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_70&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Duy
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Apollinaire  làm bài  thơ  L’Adieu làm sau  khi  đi  thăm mộ con gái  của  Victor  Hugo vào ngày 16 
September 1913. 

Arnaud Laster,  Giáo sư văn chương tại trường Sorbonne  (University of Paris III),  trong một bài 
viết đã đặt câu hỏi: “Có phải Apollinaire đã viết bài L’Adieu này để tưởng nhớ Victor Hugo sau khi đi 
thăm mộ người con gái của Hugo tên là Léopoldine đã chết đuối cùng chồng ở biển tại tỉnh Villequier 
vào  năm 1843”.  Bài  này  có thể  có liên  hệ với  bài  Demain,  dès  l’aube và  là  nguồn cảm xúc  để 
Apollinaire sáng tác bài L’Adieu chăng? (6)

Trước khi tìm hiểu, cần phải nhắc đến bài thơ Demain, dès l’aube của Victor Hugo
Bài Demain, dès l’aube là bài thơ Victor Hugo (1802-1885) đã làm vào năm 1847 (đề ngày 3 

September 1847) đề tặng con gái đúng 4 năm sau ngày Léopoldine chết (4 September 1843). Sự mất 
mát lớn lao này đã làm Hugo đau khổ suốt một thời gian dài và ông đã không in thêm tập thơ nào nữa 
trong mười năm sau cái chết của Léopoldine.

Demain, dès l'aube... 

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor Hugo
03 September 1847
(Les Contemplations- cuốn IV.1856)

Ngày Mai, Từ Rạng Đông 
  
Ngày mai, từ rạng đông lúc trời đồng quê bắt đầu sáng
Cha sẽ đi, Con thấy không cha biết con đang chờ cha
Cha sẽ vượt qua rừng, cha sẽ vượt qua núi. 
Cha không thể nào xa cách con lâu dài hơn được nữa

Cha sẽ đi, đôi mắt chăm chú vào suy nghĩ của cha
Chẳng hề màng nhìn chung quanh, không màng nghe một tiếng động 
Một mình, không ai biết, lưng còng, hai bàn tay đan nhau 
Sầu buồn, và ngày đối với cha cũng tựa như đêm thôi.
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Cha sẽ không màng nhìn chiều vàng đang đổ xuống, 
Hay những cánh buồm xa đằng phía cảng Harfleur,
Và khi cha đến nơi, cha sẽ đặt trên mộ của con 
Một bó hoa có ô-rô xanh cùng thạch thảo đang nở.
  
(Sóng Việt phỏng dịch nghĩa) 

Cái chết của Léopoldine ảnh hưởng mạnh trên Victor Hugo đến độ ông bị ám ảnh vì cô, ông tự 
hỏi bây giờ Léopoldine ở đâu sau khi chết. Ông tìm kiếm cô qua khung cửa tối tăm của vĩnh cửu, và 
ông cũng tìm kiếm cô ở ngoài cỗ quan tài, với hy vọng cô  thấy có một bóng người đi qua cỗ quan tài 
đen mà ông tưởng tượng là được đóng lỏng lẻo, người đó chính là ông đã tìm đến bên cô trong bóng tối 
thiên thu.

“Dis, qu'as-tu fait pendant tout ce temps-là ? - Seigneur, 
Qu'a-t-elle fait ? - Vois-tu la vie en vos demeures ? 
A quelle horloge d'ombre as-tu compté les heures ? 
As-tu sans bruit parfois poussé l'autre endormi ?
Et t'es-tu, m'attendant, réveillée à demi ? 
T'es-tu, pâle, accoudée à l'obscure fenêtre 
De l'infini, cherchant dans l'ombre à reconnaître 
Un passant, à travers le noir cercueil mal joint,
Attentive, écoutant si tu n'entendais point
Quelqu'un marcher vers toi dans l'éternité sombre ? 
Et t'es-tu recouchée ainsi qu'un mât qui sombre,
En disant : Qu'est-ce donc ? mon père ne vient pas ! 
Avez-vous tous les deux parlé de moi tout bas ?”

[“A celle qui est restée en France,” 393]

Một đoạn thơ khác ông kể lể con gái chết  là ông mất tất cả, ông đã chôn vùi cả ước mơ, cả hy 
vọng, cả tình yêu vào trong nấm mồ mà ông đào trong lồng ngực của ông:

“Qu'ai-je appris ? J'ai, pensif , tout saisi sans rien prendre ; 
J'ai vu beaucoup de nuit et fait beaucoup de cendre. 
Qui sommes-nous ? que veut dire ce mot : Toujours ?  
J'ai tout enseveli, songes, espoirs, amours,
Dans la fosse que j'ai creusée en ma poitrine.  
Qui donc a la science ? où donc est la doctrine ? 
Oh ! que ne suis-je encor le rêveur d'autrefois,
Qui s'égarait dans l'herbe, et les prés, et les bois, 
Qui marchait souriant, le soir, quand le ciel brille, 
Tenant la main petite et blanche de sa fille, 
Et qui, joyeux, laissant luire le firmament, 
Laissant l'enfant parler, se sentait lentement
Emplir de cet azur et de cette innocence !”

[“A celle qui est restée en France,” 395]

Bộ Les Contemplations gồm 6 cuốn sách. Cuốn số 4 gồm 17 bài thơ làm riêng cho Léopoldine 
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có đề tựa Pauca meae (vài câu thơ cho con gái tôi). Những bài đầu trong tập 4 ghi ngày làm 3 năm sau 
ngày con gái ông chết đuối với người chồng mới cưới cỡ 6 tháng. Sự mất mát Léopoldine là một sự 
mất mát quá lớn lao, nó ăn sâu vào suy nghĩ của V. Hugo làm ông suy tưởng về ý nghĩa của đời sống và 
tìm cách giải đáp bí ẩn của cái chết cùng thế giới vô hình. Tìm cách giải thích bí ẩn của cái chết có 
nghĩa là tìm lại được Léopoldine và giải đáp được thắc mắc về cái chết. Tuy Hugo đã không thành công 
trong việc nối kết được với thế giới vô hình, nhưng ông có lòng tin vào Thông linh học/Tâm linh học 
(Spiritiualism). Hơn mười năm sau cái chết của Léopoldine, sách đã ghi lại là ông đã tham dự nhiều lần 
vào ngồi bàn cầu hồn, và đã có lần người gọi hồn đã gọi được hồn Leopoldine lên gặp ông. Tưởng cũng 
nhắc rằng Victor Hugo được Đạo Cao Đài ở Việt Nam tôn sùng như là một trong ba vị thánh mà họ thờ 
phụng (Tam Thánh: Sun Yat Sen /Tôn Dật Tiên, Victor Hugo, và Nguyễn Bỉnh Khiêm).(7)

Bài thơ L’Adieu (và cả bài Le Pont Mirabeau) của Guillaume Apollinaire đã là đề tài bàn luận 
và làm tốn khá nhiều giấy bút cho những ai muốn phân tích và tìm hiểu thơ ông. Lý do vì Apollinaire 
làm thơ mà không hề bỏ dấu vào bài, thí dụ như dấu phẩy, dấu chấm, hay dấu ngoặc đôi (quotation-
marks) tại mỗi câu thơ cần bỏ vào trong ngoặc đôi. Vì thế khi đọc bài thơ không dấu L’Adieu của ông, 
hai câu chót làm độc giả phải phân vân không biết đó là do nhân vật với đại danh từ Je ở câu đầu vẫn 
tiếp tục nói hay là đó là lời trả lời của nhân vật thứ hai, được tạm thời bỏ trong ngoặc cho dễ hiểu như 
sau : 

“Odeur du temps brin de bruyère 
Et souviens-toi que je t'attends” 

Nếu như hai câu này đã ở trong ngoặc đôi thì rõ ràng là câu trả lời của nhân vật thứ hai: 

“Mùi hương thời gian nhành hoa thạch thảo
Và cha nhớ rằng con chờ đợi cha”.

(Với lý luận người chết chờ người còn sống xuống âm phủ với mình chứ người chết làm sao trở lại trần 
gian như ông đã than ở câu trên).

Lối làm thơ mang vào trong ngoặc đôi của Victor Hugo rất quen thuộc vì ông luôn đóng vai người cha 
hỏi hay nói rồi trả lời thay cho con như thể chính người con gái nói với ông.

Kết luận

Tóm lại, liệu bài thơ  L’Adieu có thể xem như là do Guillaume Apollinaire cảm tác và tưởng niệm 
Victor   Hugo  một  cách  gián  tiếp  sau  khi  thăm  nhà  mồ  của  Léopoldine  và  đọc  bộ  sách  Les 
Contemplations của Victor Hugo không?

Và nếu đúng như thế thì ba câu đầu của bài thơ L’Adieu có thể hiểu như là Apollinaire đã viết 
thay lời của V. Hugo để nói với con gái đã chết, và trong hai câu chót người con gái yêu của V. Hugo 
đã trả lời rằng cô  mong muốn và chờ gặp lại cha cô ở thế giới vô hình? Hiểu như thế chúng ta sẽ 
không còn có thắc mắc cho câu chót trong nguyên tác “Et souviens-toi que je t'attends” và trong những 
bản dịch của nhà thơ Bùi Giáng.

L’Adieu

J'ai cueilli ce brin de bruyère 



The Firmament Volume 2, No. 4, January 2010 199

L'automne est morte souviens-t'en 
Nous ne nous verrons plus sur terre 
Odeur du temps brin de bruyère 
Et souviens-toi que je t'attends.
 
Guillaume Apollinaire

Và bài thơ mà Bùi Giáng dịch:
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo 
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi 
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa 
Mộng trùng lai không có ở trên đời 
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi 
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó ... 

(Bùi Giáng dịch) 

 Có thể hiểu như sau:

Cha đã hái nhành lá cây thạch thảo 
Con nhớ cho, mùa thu đã chết rồi 
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa 
Mộng trùng lai không có ở trên đời 
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi 
Và nhớ nhé con đợi chờ cha đó. 

(Sóng Việt thay đại danh từ)

Hoặc có thể vì Appollinaire biết rằng V. Hugo tin vào Thông linh học, và Hugo đã có lần được 
tiếp xúc với Leopoldine qua bàn cầu hồn, thì chúng ta cũng có thể cho rằng Apollinaire đã viết thay lời 
cho V. Hugo nói chờ hồn Leopoldine hiện về thế gian để gặp ông: “Và con nhớ rằng cha chờ đợi con”:

Odeur du temps brin de bruyère 
Et souviens-toi que je t'attends. 

Mùi hương thời gian nhành cây thạch thảo 
Và con nhớ rằng cha chờ đợi con.

(Sóng Việt dịch)

Cái khó khăn khi dịch một bài thơ Pháp ngữ sang Việt ngữ là những đại từ nhân xưng. Trong 
khi Pháp ngữ chỉ có một số chữ cho ngôi thứ nhất và thứ hai như je, me, tu, te, toi, moi, vous, thì trong 
tiếng Việt đại từ nhân xưng rất phong phú; cách dùng những đại từ nhân xưng này như anh, em, cô,  
chú, ông, bác, dì, dượng, tôi, con, cháu, mày, tao, v.v…cho người đọc biết sự liên hệ thứ bậc, thái độ 
và tình cảm của những người giao tiếp với nhau. Khi dịch thơ nếu không hiểu biết rõ hoàn cảnh và thời 
điểm bài thơ được làm nên thì đôi khi sự sai lầm có thể xẩy ra.

Bài thơ L’Adieu mà Bùi Giáng dịch có thể là do cố ý của Bùi Giáng để tạo thành một bài thơ 
tình cảm nói về sự chia lìa của đôi nhân tình dù ông biết bài thơ nguyên tác có ý nghĩa khác chăng?
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Và có thể nhờ do cố ý hay vô tình dịch như thế (dùng chữ ta, em, thay vì cha, con), mà bài thơ 
đã là nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ sáng tác bản nhạc Mùa Thu Chết? 

Không có Hoa Thạch Thảo thì làm sao có Lời Vĩnh Biệt, 
Không có Lời Vĩnh Biệt thì làm sao có Mùa Thu Chết?

Hoa thạch thảo (bruyère) được nhiều thi sĩ mang vào thơ nhưng có thể nói rằng hoa thạch thảo đã được 
đời  đời  gắn  liền  với  bài  thơ Demain,  dès  l’aube  của  Victor  Hugo và  L’Adieu của  Guillaume 
Apollinaire, tuy Emily Brontë cũng viết về hoa nầy trong High waving heather, 'neath stormy blasts  
bending  (December 13, 1836)  (8).

Có phải chăng thu miền viễn đông,
Nơi có thạch thảo mọc ven sông,

Hoa chuông nho nhỏ vờn trong gió
Gợi nhớ thành sầu chĩu mênh mông?

Sóng Việt Đàm Giang
9 December 2009

Chú Thích

Truy cập ngày 08 tháng 12, 2009 trên Internet.

(1)  Link có hình các loại hoa thạch thảo:
http://images.google.com/images?q=hoa+th%E1%BA%A1ch+th%E1%BA
%A3o&ndsp=18&svnum=10&hl=en&lr=&start=0&sa=N&filter=0 

(2)  Link nói về ý nghĩa các loại hoa:
h  ttp://www.buzzle.com/articles/flowers-meanings-list-of-flowers-and-their-meanings.html  

(3)  Link nghe nhạc Mùa Thu Chết, Julie trình diễn:
 http://www.youtube.com/watch?v=wr5UbGGbrvg
(Video Asia 10th Anniversary (c) Asia Productions 1993).

(4)  Tiểu sử Apollinaire:    http://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire  .

http://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
http://www.youtube.com/watch?v=wr5UbGGbrvg
http://www.buzzle.com/articles/flowers-meanings-list-of-flowers-and-their-meanings.html
http://images.google.com/images?q=hoa+th%E1%BA%A1ch+th%E1%BA%A3o&ndsp=18&svnum=10&hl=en&lr=&start=0&sa=N&filter=0
http://images.google.com/images?q=hoa+th%E1%BA%A1ch+th%E1%BA%A3o&ndsp=18&svnum=10&hl=en&lr=&start=0&sa=N&filter=0
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(5)  Mộ Guillaume Apollinaire .Nghĩa trang Père Lachaise, Paris. Pháp.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tombe_de_Guillaume_Apollinaire.JPG

(6)  Arnaud Laster: L'Adieu d'Apollinaire: Un hommage à Victor Hugo? 
http://groupugo.div.jussieu.fr/groupugo/88-12-17laster.htm). 

(7)  Hình Victor Hugo (hình số 9) tại Tòa Thánh Tây Ninh, Việt-Nam:
http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/thdcd/thdcdqkttttncenter1.htm

(8)  Hoa thạch thảo trong thơ của Emily Brontë (Wüthering Heights/Đỉnh Gió Hú): 
http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/melani/novel_19c/wuthering/poetry.html
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Reality: The Pre-Socratics 
(Part I, Cont'd) 
Anaximander

by Thomas D. Le

Anaximander (ca. 610 B.C.–ca. 546 B.C.)

If Thales was the first of known philosophers who postulated the basic stuff of the universe (water) 
but left no writing, it is the next Milesian among the Pre-Socratics that stirs a great deal more interest 

because of his bold theory and the tiny fragment of his writing that remains. 
Like his contemporary Thales, to whom he was a pupil (there is still some 
debate on this count), Anaximander hailed from Miletus and was a monist, 
i.e., one who hypothesized one origin for all things in the universe.  Little is 
known about his life, except that he was the son of Praxiadas. His dates are 
uncertain, but according to Diogenes Laertius, who cited Apollodorus as 
source,  he was sixty-four years old during the second year of the fifty-
eighth Olympiad (547-546), and died shortly afterwards. This would put his 
birth around 610 B.C, which is the third year of the 42nd Olympiad.  

Figure 1. Anaximander.
He wrote the first prose treatise, On Nature (Peri Phuseōs), of which only one brief fragment is 

known to exist. Meager as it is, the fragment justifies the opinion that Anaximander is the first attested 
Greek philosopher and scientist although Thales, who left no writing, preceded him. Despite the habit 
of using the phrase Peri Phuseōs as the title of almost any work by Pre-Socratic philosophers, it is now 
generally recognized, according to Naddaf (2005, p. 16), that all the work of these men was to provide 
an investigation into the nature of things (historia peri phuseōs), or the phusis.  Naddaf (2005, p. 17) 
explains that the Pre-Socratic notion of phusis was interpreted by scholars variously as the primordial 
matter,  a  process  (such  as  growth  as  a  principle  or  law  inherent  in  nature),  in  which  case  it  is 
synonymous with genesis, and the origin, process, and result. But he claims that whatever phusis is, it 
cannot be the archê, i.e., the absolute principle, the very origin or beginning. In short phusis and archê 
must be kept separate. Thus the Greek concept of nature itself is a complex one. We will get back to the 
notion of archê later. 

As the first  investigator  to write in  prose,  a revolutionary move for his  time, Anaximander 
commanded attention,  since prose is deemed more suitable for philosophical discourse than poetry 
although poetry continued in use for some time by later philosophers, such as Parmenides. 

What information on the Pre-Socratics in general, and on Anaximander in particular, that we 
know came to us from only a handful of sources. There are Aristotle, who gave few quotations but 
many  comments,  some  of  which  bear  his  own  imprint,  and  his  disciple  Theophrastus,  who  was 
conscientious about his work as a summarizer without being completely free of his master’s influence. 
The  Neoplatonist  Simplicius,  who  wrote  a  thousand years  later,  commented  on  Aristotle’s  works, 
especially  Physics and  Metaphysics, as a means to get at the Pre-Socratics’ true thoughts. Plato was 
sometimes ironic  about  his  predecessors and mixed quotations  with paraphrases with nonchalance. 
Hippolytus of Rome provided a summary of each Pre-Socratic’s  thoughts in his  Refutations of  all  
Heresies.  Kirk,  Raven,  and  Shofield  (1983,  p.1)  gave  the  rest  of  the  list:  Plutarch,  the  Academic 
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philosopher-historian-essayist  of  the  second  century  A.D.,  with  his  Moral  Essays;  the  Skeptic 
philosopher Sextus ‘Empiricus’ of the second century A.D.; the learned Clement of Alexandria, who 
lived in the second half of the second century A.D.; Diogenes Laertius, of the third century A.D. with 
his  trivial,  but  important  nevertheless,  Lives  of  Famous  Philosophers;  and  the  anthologist  John 
Stobaeus of the fifth century A.D. Other lesser and rare testimonia came from Aëtius, pseudo-Plutarch 
Stromateis, which were miscellanies preserved by Eusebius, and Strabo. They provided valuable direct 
quotations as well as testimonies. Thanks to these sources, there are enough secondary documents to 
allow scholars to piece together a more complex account of Anaximander's works than was possible 
with Thales.  From these accounts there emerges a remarkable man with a great mind, whose interest 
and speculation extended from ontology and cosmogony to biology and astronomy to meteorology and 
cartography. He was the first to engage in cosmological speculation that encompassed the beginning of 
the universe to the advent of man using primarily the rational approach rather than the empirical one. 

Before  tackling  his  serious  work,  we  note  in  passing  an  anecdote  recounted  in  Diogenes 
Laertius's  Lives that shows a human side of Anaximander, who, when told that the children laughed 
when he sang, simply said, "We must then sing better for the sake of the children." (“Anaximander,” 
IV).

Anaximander's Contributions

Anaximander was the first philosopher to engage in the most comprehensive study of the universe from 
its origin to the origin of species. While many of his scientific theories leave us amused today, put in 
their proper context of 2500 years ago, they strike us as no less bold, imaginative, and perceptive as 
some of our scientific theories today. He first thought of the laws of nature, which act to maintain a 
measure  of  balance  among the  various  forces  in  opposition  to  one  another.  He speculated  on  the 
universe, the relationship of Earth to the Moon and Sun and stars. He introduced measurements in his 
speculations, and estimated the actual sizes and distances of the earth, sun and moon. He was the first 
to make a map of the earth and a map of the universe.  He explained solar and lunar eclipses. His 
speculations on the origin of species are not too wide of the mark, claiming that life first arose from the 
moisture that surrounded the earth before it dried up.  He even ventured to hypothesize on how humans 
were created. And most importantly, he hypothesized that the universe was made from the  apeiron, 
which he never defined, thereby giving rise to a rather large number of translations such as “indefinite, 
infinite, unlimited, boundless, indeterminate, indefinite,” and which has been the subject of endless 
debate among scholars to this day. Anaximander's rational approach to the physical world was thus 
wide-ranging and far-reaching.

We will discuss his accomplishments and dwell at some length on his concept of the apeiron.

Introduction of the Gnomon

Anaximander was credited with having introduced into Greece the gnomon (Fig. 2), whose idea was 
borrowed from Babylonia. The gnomon is the “carpenter's square” placed in the center of the sundial to 
indicate the time of day as well as solstices and equinoxes with its shadows and markings on the dial. A 
simple gnomon could be just a stick.  
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Not all sources said Anaximander borrowed the gnomon from the Babylonians, however. The 
Suda,  a  10th century  Greek-language  historical  encyclopedia  on  the  Mediterranean  world  gives 

conflicting accounts.

 

Figure 2. Horizontal Sundials and Gnomons for Northern and 
Southern Hemispheres. (Source Sabansky)

 

In one entry on Anaximander, it  says, “a gnomon is what is 
fixed in sundials, which Anaximander invented and set up on 
the shadow-clocks.” In another Anaximander entry, the Suda 
gives, “He also introduced a sundial.” However, the reference 
book defines the gnomon as “That which is fixed in sundials. 
That which Anaximander discovered and set upon sundials.” It 
further  says  of  Anaximander  that  “[h]e  first  discovered  an 
equinox and  solstices  and hour-indicators,”  probably on  the 
basis of his knowledge of geometry. And Diogenes Laertius in 
Lives asserts that “[h]e was the first discoverer of the gnomon; 
and he placed some in  Lacedaemon on the sundials there, as 
Favorinus says in his  Universal History, and they showed the 
solstices  and  the  equinoxes;  he  also  made  clocks.” 
(Anaximander,  III).  But  Herodotus  claimed in  Histories (II, 
109)  that  “the  sun  clock  and  the  sundial,  and  the  twelve 

divisions of the day, came to Hellas from Babylonia and not from Egypt.”
We should not be surprised that differences in opinions are commonplace in a situation where 

primary sources are lacking, secondary sources (doxographical documents) are exposed to distortion, 
intentional or accidental, and long periods intervene between original works and doxographical ones. It 
is a situation whose impact scholars try to minimize.

Politics

According to Claudius Aelianus in his Various History (Book III, Ch. 17), Anaximander led a group of 
settlers  from Miletus  to  establish  a  colony in  Apollonia  on  the  Black  Sea,  thus  showing that  the 
Milesian was,  among other  things,  a politician or a prominent citizen entrusted with an extremely 
important mission.

Cartography

Having widely traveled, at least as indicated by his introduction of the gnomon from Babylonia, his 
setting  up  of  a  sundial  in  Sparta,  and  his  implantation  of  a  Milesian  colony  on  the  Black  Sea, 
Anaximander  had  enough  geographical  knowledge  to  become  the  first  cartographer  of  the  earth. 
Babylonians,  Lydians,  and Egyptians  also  had maps,  but  they were regional  maps  showing roads, 
towns, and geological features.  Cognizant of Kahn’s comment (1964, p. 83-84) that Anaximander's 
map resembled the Babylonians’, we note that it divided the world into three approximately equal parts 
(Figure  3).  Europe  in  the  north  was  bordered  on  its  southern  edge  by  the  Mediterranean  Sea. 
Recognizable on this map from east to west are the seaboard of what is now western Anatolia (Turkey), 
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the Greek peninsula, the Italian boot, and the Pillars of Hercules (now Gibraltar Strait).  Ionia with 
Miletus was situated right in or near the center of this world, the “navel” of the universe. To the east 
and extending southward lay Asia, which was separated from 

Figure 3. Map of the Known World.

Europe  by  the  Black  Sea  and  the  Phasis  River,  and 
included  Asia  Minor,  Babylonia,  with  Persia  lying 
beyond. The last third, south of the Mediterranean Sea, 
was  called  Libya  (which  was  all  of  Africa),  and 
encompassed  Egypt,  Ethiopia,  the  Nile  River,  and  the 
vast  west  beyond.  The  river  Ocean  (Okeanos) 
surrounded  the  earth  as  depicted  in  Homer's  or  in 
Hesiod's  cosmogony.  However,  he  did  not  claim,  as 
Homer did, that Ocean was the begetter of gods. Such a 
map could be used for travelers and was in fact refined 
by  later  geographers.  Agathemerus,  a  3rd century 
geographer  living  after  Ptolemy,  wrote  of  this  map as 

follows:

Anaximander of Miletus,  who studied under Thales,  was the first  who dared to draw the  
inhabited  world  on  a  tablet;  subsequently  Hecataeus  of  Miletus,  a  well-travelled  man,  
improved the accuracy of this drawing and made it a thing of wonder... The ancients made the 
inhabited world round, with Greece in the centre, and Delphi in the centre of  Greece, since the 
navel of the earth is to be found there” (Agathemerus, n.d., A Sketch of Geography in Epitome, 
1.1-2 Müller).(as cited in Waterfield, p. 14).

Making a map is not easy undertaking, but making a map of the world is even more daunting 
even if the mapmaker has a good knowledge of many areas and countries outside the maker's own. By 
making a rudimentary world map, Anaximander showed he had visited foreign lands and had a vision 
of the utility of such a map, especially at a time when the Greeks had colonized southern Italy. 

Yet the imperfection of the map did not go unnoticed when Herodotus wrote in his  Histories 
that

 I am amazed when I see that not one of all the people who have drawn maps of the world has 
set it out sensibly. They show Ocean as a river flowing around the outside of the earth, which is 
as circular as if it had been drawn with a pair of compasses, and they   make Asia and Europe 
the same size (Herodotus, n.d., Histories, 4.36.2.1-5 Hude) (as  cited in Waterfield, p. 14).

Although Herodotus's comments on Anaximander's world map is right on target,  we should 
understand  that  in  his  day,  travels  over  the  land  and  over  the  seas  were  difficult  and  slow,  and 
instruments to map the topography or the lay of the land were non-existent or primitive. The fact that 
Anaximander undertook such a project at all was remarkable in itself.
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Earthquake Prediction

According to Cicero, Anaximander could predict earthquakes, and not through divination,

Anaximander, the natural philosopher, warned the Spartans to leave the city and their  homes 
and to sleep in the fields under arms, because an earthquake was at hand. Then  the whole city 
fell down in ruins and the extremity of Mount Taygetus was torn away  like the stern of a ship in 
a storm. (Cicero, n.d., On Divination, Book I, 112).

How  Anaximander  achieved  such  a  feat  was  not  clear  because  Cicero  did  not  elaborate, 
especially in respect of the technique used and the timing of the warning before the seismic event. In 
the  days  before  the  invention  of  the  seismograph,  electronic  sensors,  and  other  monitoring  and 
measuring  devices,  animal  behavior  could  be  the  only  way,  other  than  divination,  to  forecast 
earthquakes. Certain small animals such as dogs, cats, chickens are sensitive to the weaker ultrasonic P-
waves which precede and propagate faster than the S-waves of the quake, and may react by behaving 
nervously and agitatedly.  However, animal behavior has never been shown to have reliable predictive 
value. Even with today's  techniques such as  satellites that  correlate low-frequency electromagnetic 
activity with areas of earthquake activity, predicting earthquakes still  remains a hit-or-miss science. 
Some  modern  successes  in  prediction,  such  as  before  the  1975  Haicheng  quake  in  China,  were 
achieved  but  never  replicated,  for  the  same  technique  failed  to  predict  the  Tangshan  quake  the 
following year. Earthquake prediction still lags behind earthquake detection. 

Thus,  the  claim  that  Anaximander  had  correctly  warned  the  Spartans  of  an  impending 
earthquake should be taken with a grain of salt.

Meteorology

Anaximander's account of meteorological phenomena is free of mythological pronouncements. It was 
supported  with  observation  of  nature.  Thus  he  used  nature  to  explain  natural  phenomena,  and 
succeeded in providing fairly plausible explanations given the state of science in his days. This is how 
he  explained  rain.  “Rain  was  produced  by  the  moisture  drawn  up  from  the  earth  by  the  sun” 
(Hippolytus.  Refutations, n.d., 6, 7  (Dox.  p. 560)). In a succinct form, he touched upon evaporation, 
cloud formation, and (implicitly) precipitation. 

Instead of ascribing lightning and thunder to Zeus, he claimed that “lightning was caused by the 
blast. When it is shut up in a thick cloud and bursts forth with violence, then the breakage of the cloud 
makes the noise, and the rift gives the appearance of a flash by contrast with the darkness of the cloud” 
(Aëtius, n.d., Opinions iii. 3, i (Dox. p. 367)). The description gives a fair picture of the phenomenon 
although scientific details are a bit inaccurate: Lightning precedes thunder. The detail about lightning 
being shut up in a thick cloud is quite interesting if we think as we do now that lightning is an electrical 
discharge that occurs in the cloud when the right conditions exist in the atmosphere. If anything, this is 
a rather poetical way of describing a natural phenomenon.

Again he did not need Eolus or Zephyr to explain the causes of wind. As Aëtius recorded, 
“Anaximander held that wind was a current of air (i.e. vapour) which arose when its finest and moistest 
particles were set in motion or dissolved by the sun” (Aëtius,  n.d.,  Opinions.  Iii. 6, i (Dox.  p.  374)). 
And Hippolytus (Refutations, n.d., 1.6.4-7) reported that “Winds occur when the finest vapours of the 
mist are separated off, gathered together, and set in motion.”  Not bad at all as an explanation since 
wind is nothing but air molecules in motion. And air rarefies and rises when heated up by the sun. From 
Hippolytus's testimonium, we see that the same mechanism of “separating off” is at work to create the 
world as well as wind. This is a scientific and elegant explanation since it makes use of a mechanism 
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that is already at work in other phenomena. We can see the beginning of a law of nature as it is being 
captured by theoretical speculation.

In short, Anaximander's approach to explaining natural events made crucial use of empirical 
observation  and  of  the  same  explanatory  principle  for  different  things  and  phenomena,  much  in 
conformity  with  Occam’s  razor.  And  this  approach  was  not  only  a  departure  from  mythological 
formulations but also the beginning of science. 

Biology: The Origin of Species

After  formation  the  earth  was  covered  with  sea,  and  land  began  to  emerge  when  sea  water  was 
evaporated by the sun leaving salt deposits. As Aëtius related, “The sea is what is left of the original 
moisture. The fire has dried up most of it, and turned the rest to salt by scorching it” (Aëtius. Opinions 
iii. 16, i (R. P. 20 a)).

One of the most interesting aspects of Anaximander’s theory is his view on biology and the 
origins of life. He held that life was derived from the action of the sun on moist things, as a result of 
which fish developed, and within fish the first humans were ultimately formed who appeared when the 
fish form was shed. (Shand, 2002, p.6).

Thus life began to form, as we know it today, in the sea. Anaximander already thought along the 
same line by saying that the first life forms were born in a moist medium under the action of the sun. 
Today we know that  without  the sun’s energy interacting with various elements  on the earth,  and 
without water, there would be no life. He said the first life forms emerged in a moist medium with a 
thorny bark for protection. They then grew older and left the sea for life on dry land, and when the bark 
separated off they became different forms as described in the testimonium below. 

Anaximander says that the first living creatures were born in a moist medium, surrounded by 
thorny bark, and that as they grew older they began to be fitted for a drier medium, until the 
bark broke off and they survived in a different form (Aëtius, n.d.,  Opinions 5.19.4, DK 12A30 
Diels) (as cited in Waterfield).

This description, mutatis mutandis, very crudely fits our knowledge of biology today. To the theory that 
life  began in  a  “moist”  medium (the  sea),  there  was  no elaboration;  the  “how” question  was  not 
addressed. Although this speculation alone would be unacceptable to scientists today, it was a radical 
departure from the cosmogony of Hesiod, where generation of gods was treated in an ad hoc manner.  
The notion of time and change was implicit  in the speculation,  “when they grew older.” The next 
drastic change came when marine life underwent a transformation to fit it to life on dry land. Again, 
this  speculation  parallels  what  we  know  of  today  about  the  origin  of  species.  As  the  life  forms 
continued to evolve, their “bark broke off,” marking another stage on the path of differentiation and 
maturation. Finally “they survived in a different form.” This account, while not evolutionary in the 
modern sense of the term, clearly indicates that life forms evolved into one another. The overall view of 
Anaximander on the formation of life rings somewhat familiar to modern ears, and gives rise to a claim 
that Anaximander was an evolutionist. 

To complete the picture of the origin of species, Anaximander hypothesized that humans were 
carried and nourished inside fish or fish-like creatures until puberty, when their “mothers” broke open 
to deliver them fully capable of feeding themselves and cast them ashore. This idea must have been 
based on observation of pregnant women and nursing mothers, who spent long years to raise their 
children until they reached an age of independent living. Since the first humans could not possibly have 
survived the primitive world if born as vulnerable babies, they had to need long periods of nursing and 
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protection inside some already existing species, as described by various sources thus:

Living creatures arose from the moist element as it was evaporated by the sun. Man was like 
another animal, namely, a fish, in the beginning.—Hippolytus, n.d.,  Refutations. 1. 6 (R. P. 22 
a).

Anaximander of Miletus imagined there arose from heated water and earth either fish or fish-
like creatures inside which human beings grew and were retained as fetuses up until puberty; 
then at last the creatures broke open, and men and women emerged who were already capable 
of feeding themselves (Censorinus, n.d.,  On Birthdays 4.6.1-5, DK 12A30 Jahn)  (as cited in 
Waterfield).

He [Anaximander] declares that at first human beings arose in the inside of fishes, and after 
having been reared like sharks, and become capable of protecting themselves, they were finally 
cast ashore and took to land (Plutarch, Symp. Quaest, 730 f (R. P. 22.)).

Note that all these accounts concern the beginning of the species. There were no follow-up 
theories of how species evolved from one another.

Still, such commentaries tend to motivate the claim that Anaximander was an evolutionist. But 
this  is  wrong.  Whereas  Anaximander  postulated  what  may sound  like  species  evolving  from one 
another, he did not have any idea of the processes of mutation, adaptation, and natural selection, which 
are essential components of the evolutionary theory. Still Anaximander’s theory was remarkable for its 
audacity; and in that sense he was well ahead of his time.
 
Cosmogony: The Beginning of the Universe
 
Until Anaximander no one in the Greek world had proposed a systematic and fairly comprehensive 
theory of the universe that was using nature as a starting point for speculation. Anaximander advanced 
a bold hypothesis on the formation of the universe. To him the existence of opposites (we might think 
of them as matter and antimatter, mindful not to read too much into the concept) such as hot and cold 
was the result of the process of “separating off” from the apeiron, referred to in the passage below as 
“eternal,”  and  from  the  second  passage  as  “boundless.”  This  is  a  doxographical  account  of 
Anaximander's “Big Bang,” so to speak. 

Something productive of hot and cold was separated off from the eternal at the genesis of this 
world and from this a sphere of flame grew around the air around the earth like  the bark around 
a tree (Simplicius, as cited in Presocratic Philosophy, Stanford  Encyclopedia of Philosophy).

He says that something capable of begetting hot and cold out of the eternal was separated off at 
the origin of this world. From this arose a sphere of flame which fitted  close round the air 
surrounding the earth as the bark round a tree. When this had been torn off and shut up in 
certain rings, the sun, moon and stars came into existence (Pseudo-Plutarch., n.d.,  Stromata. fr. 
2 (R.P. 19)).

In the beginning something (the gonimon) separated off the Boundless (apeiron) and generated 
the  hot  and  the  cold  to  form  the  world.  Although  Anaximander  never  defined  what  caused  the 
separation, according to Naddaf (2005), “[h]e said that the  apeiron [seen as the eternal vital force--
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addition mine] secreted a seed, or gonimon and that it was impregnated with the primary elements of 
which the universe is composed” (p. 66). Thus Naddaf pointed to a biological process of formation, 
rather than a mechanical one of separation. 

Doxographers, however, noted that the apeiron was in “eternal motion.” For example, according 
to Hippolytus (Refutations), “there was an eternal motion, in the course of which was brought about the 
origin of the worlds.” (Refutations,  I,  5) How was this  motion accomplished? Aristotle,  as  Naddaf 
(2005, p.71) using other sources thinks, “suggests that the original movement of the apeiron was that of 
a “vortex.” This is elaborated upon in his book  On the Heavens, as cited by Naddaf (2005) in this 
manner:

If, then, it is by constraint that the earth now keeps its place, it must have come together at the 
centre  because  of  the  whirling  (dia  tēn  dinēsin).  This  form of  causation  supposed they all 
borrowed from the observations of liquids and of air, in which the larger and heavier bodies 
always move to the centre of the whirl (pros to meson tēs dinēs). This is why all those who try 
to generate the heavens say that earth came together at the centre (On the Heavens 2.295a7-14, 
trans. J. L. Stocks) (as cited by Naddaf, 2005, p.71).

But Naddaf (2005) himself remarked that there was no evidence in the testimonies of a vortex 
until Empedocles (p. 71) about a hundred years later.

Elsewhere, Burnet (1920, §18) does not give much credence to the notion of eternal motion of 
the apeiron either, arguing that Aristotle himself gave his own version of motion, and not necessarily 
Anaximander’s:

We have seen (§VIII) that this is probably only the Aristotelian way of putting the thing, and 
that we must not identify the primordial motion of the Boundless with any purely mundane 
movement such as the diurnal revolution. That would be quite inconsistent, moreover, with the 
doctrine of innumerable worlds, each of which has, presumably, its own centre and its own 
diurnal revolution. As to the true nature of this motion, we have no definite statement, but the 
term "separating off" (άπόκρισις [apokrisis]) rather suggests some process of shaking and 
sifting as in a riddle or sieve (1920, §18).

But later in the same section,  Burnet (1920) accepts the idea of motion of the world  after 
separating off. This motion is the δίνη [Dinê] (or δίνος), which is responsible for the formation 
of heavenly bodies. As he put it, “it would account admirably for the position of earth and water 
in the centre and fire at the circumference, with "air" between them.” (§18).

Building on the hypothesis of a biological (embryological) origin of the universe, motivated in 
part by etymological considerations of the term gonimon (‘that which is capable of engendering’, ‘egg’, 
‘seed’, ‘germ’), Naddaf (2005) pointed out the analogy between the growth (phusis) of plants and that 
of embryos and between the growth of embryos and that of the universe (p. 73).  He then gave an 
account of how the universe was formed, according to his interpretation of Anaximander’s conception 
of the beginning of the universe. The cosmos grows like an organism from a seed (to gonimon) by a 
natural process, and not an anthropomorphized one of cosmogonic myths. This germ, like an embryo, 
contains the two opposites hot and cold, which give rise to the universe. The hot and its inseparable 
counterpart the dry grow into a sphere of flames, which surrounds a cold and wet center like a bark 
enclosing a tree. The action of the hot and dry on the cold and wet center forms a third layer made of 
air or mist, whose continuing pressure finally breaks the ball of flame, and causes the formation of 
celestial  bodies  such as  the  sun,  the moon,  and the stars.  On the  earth  the  action of  the  sun that 
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evaporates the water causes the wet and dry to separate land from sea (p. 73).
The hot, the cold, and the process of separation are not altogether haphazard guesses. Our Big 

Bang  theory  employs  analogous  processes  of  separation  and  heating  and  cooling.  Let  us  add  the 
immediate caveat that the Peripatetic view of Anaximander’s concept of the formation of the universe 
and the  Big  Bang are  worlds  apart  even  when the  same terms  are  encountered  in  both  accounts. 
According to the standard theory of the Big Bang, when the universe was formed from a infinitesimally 
small and infinitesimally dense and hot singularity in a super hot expansion, all forces (strong, gravity, 
and electroweak) were one and formed the grand unified force. The universe expanded rapidly under 
inflation against gravity, then stopped when true vacuum reappeared. The grand unified force broke 
down, and gravity separated off from it first.  Matter and antimatter interacted briefly then died off 
when the temperature fell too low. The electroweak force then separated into two: the weak nuclear 
force and the electromagnetic force that remain in effect today.  As can be seen, this standard model 
account employs terms that were used by Anaximander: separation, hot, cold. Furthermore, the term 
‘separation’ implies division, a process well known today in cell growth. 
 
Cosmology
 
The Earth
 
Through separation, either caused by eternal motion or by biological process, the  apeiron, by some 
account discussed above, gives rise to  gonimon, which produced the hot and cold. In Anaximander’s 
theory of the beginning of the universe, the hot is the flame that surrounded the cold, which was the 
earth, which had air surrounding it like bark on a tree. The earth is a stone pillar, whose depth is a third 
its width.  Figure 4 depicts the earth as a truncated cylinder surrounded by a ring of air and beyond that 
a ring of fire.      

Figure 4. Anaximander's Cylindrical Earth with Vents of Fire. People and animal lived on one side of 
this squat cylinder. The width (diameter) of the earth is three times its depth.

Hippolytus recorded that

... he [Anaximander] asserted that there is an eternal motion, by the agency of which
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it happens that the heavens are generated; but that the earth is poised aloft, upheld by  
nothing, continuing on account of its equal distance from all (the heavenly bodies); and that the 
figure of it is curved, circular, similar to a column of stone. And one of the surfaces we tread 
upon, but the other is opposite (Hippolytus, n.d., Refutations, I, 5).

The earth is held by nothing, stays motionless, and looks like a section of a cylinder with two 
flat surfaces, on one of which live all animals and plants. The earth stays in the center of the universe, a 
view that was to hold for more than two thousand years until Copernicus published before his death in 
1543 the book De revolutionibus orbium coelestium (On the Revolutions of the Celestial Spheres), in 
which he propounded a heliocentric universe where the earth moved about the sun. 

The hypothesis of a free-standing earth is remarkable. It not only attacked head-on Thales’s 
contention that the earth rested on water, but advanced a seemingly counterintuitive idea of a planet 
floating without support. The boldness of his concept shows that Anaximander was imaginative and 
perceptive in his scientific speculation. In fact, the idea was so daring that, according to Kahn (1964), 
all succeeding Ionian physicists, Anaximenes, Anaxagoras, and Democritus, renounced it for a safer 
theory that the earth was stable because of its flatness, its great size and the cushion of air it sat on (p. 
78).  On reflection, however, the hypothesis of a heavenly body floating about without support would 
not be so bizarre, given that the moon, the sun, the stars all were known to have no support either. They 
were hypothesized to be circulating in their own rings, but the rings themselves had no support. What is 
remarkable about Anaximander’s theory is that it was highly controversial because it flew in the face of 
“common sense.” Everyone knew that the earth was stable and fixed while the whole celestial sphere 
revolved around it, the movement of the sun, the moon, and the stars above and below the earth being 
an observed fact. To posit a stable earth without support was to possess an insight that escaped other 
observers and speculators. Yet it is only common sense to observe that the movement of sun, moon, and 
stars below and above the earth is possible only if the earth is not held up by anything.

The earth was also conceived to be motionless on account of symmetry because there is no 
reason  for  it  to  move  in  any  direction  when  it  is  equidistant  from  all  corners.  This  argument 
exemplified for the first time the principle of sufficient reason, later attributed to Leibniz, according to 
which if an event occurs, there is sufficient reason why it occurs. When an object occupies the center 
and is equidistant from all the edges, it is in equilibrium and stays in place. The earth thus equipoised in 
the middle of the universe is not subject to any force from any direction, or if it is, all the forces acting 
upon  it  are  neutralized,  and  therefore  it  has  no  force  to  cause  it  to  move.  Today we  know  this 
motionlessness as inertia, but in Anaximander’s day, the hypothesis showed great insight.

Aristotle provided the explanation for the immobility of the earth thus:

There are some who say that the earth stays where it is (menein) because of similarity [or 
symmetry] (dia tên homoiotêta); e.g., among the ancients, Anaximander.  For what sits in the 
middle and is similarly related to the extremes has no more reason (mallon outhen…prosêkei) to 
go upwards than downwards or sideways; but it is impossible for it to make a movement in 
opposite directions at the same time: so of necessity it stays where it is (Aristotle, n.d., 10: 
Caelo 295b10-16=A26) (as cited in Barnes 1982, p. 17).

Anaximander's  use  of  the  principle  of  symmetry  to  explain  the  motionlessness  of  the  earth  was 
brilliant, except for the fact that the earth is not motionless.
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The Stars, the Sun, and the Moon

 Many testimonia described the generation of the stars, the sun, and the moon by the same process of 
separating off that worked to form the universe. The sphere of flame which formed at the generation of 

the  earth  eventually  tore  off  and  was  enclosed  in 
concentric rings to house the stars, the moon, and the sun. 
Figure 5 is an artist’s conception of the universe which 
depicts  these orbit-like rings.  Scarce though the details 
are,  we  can  conjecture  that  by  positing  ring-like 
structures  for  the  heavenly  bodies  to  move  within, 
Anaximander was in effect describing their orbits. 

Figure 5. Anaximander's Sphere of Stars (in blue) 
surrounds the earth (dark disk in center) in this 
interpretation. Beyond the star sphere is the moon circle 
(in white) and beyond that lies the sun’s circle. The sun is 
believed to be the farthest away having the purest fire of 
all.

A succinct Pseudo-Plutarch account traces this cosmogonical development.

He [Anaximander] says that the earth is cylindrical in form, and that its depth is as a third part 
of its breadth. He says that something capable of begetting hot and cold was separated off from 
the eternal at the origin of this world. From this arose a sphere of flame which grew round the 
air encircling the earth, as the bark grows round a tree. When this was torn off and enclosed in 
certain rings, the sun, moon, and stars came into existence (Pseudo-Plutarch, Stromatei, fr. 2 (R. 
P. 19)).

The earth (Figure 5) lies in the center of the universe and is surrounded by heavenly bodies that 
form rings (kukloi) of fire. Closest to the earth is the sphere of stars, or the ring of stars, which are small 
and fixed. The next ring contains the moon, and farthest out is the sun’s ring. 

The stars are full of fire and shine through apertures in the rings. When these openings are 
blocked an eclipse occurs. It is also through these vents that phases of the moon could be perceived. 
The doxographical literature documented this cosmology as follows:

Anaximander said the stars were hoop-like compressions of air, full of fire, breathing out flames 
at a certain point from orifices. The sun was highest of all, after it came the moon, and below 
these the fixed stars and the planets (Aëtius, ii. 13, 7; 15, 6 (R P. 19 a)).

The heavenly bodies are wheels of fire separated off from the fire which encircles the world, 
and enclosed in  air.  And they have breathing-holes,  certain  pipe-like passages  at  which the 
heavenly bodies are seen. For this reason, too, when the breathing-holes are stopped, eclipses 
occur. And the moon appears now to wax and now to wane because of separated from the fire 
which is in the vicinity of the world, and encompassed by air. (Hippolytus, n.d., Refutations, I, 
5)
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Figure 6. Anaximander's Model of Stars. In this artistic 
conception, the center of the model is the earth (in dark 
color) surrounded by a cylinder in which the stars are 
embedded. The next hoop represents the moon circle, 
and outermost is the sun’s circle. The sun and the moon 
appear to have the same depth as the earth, which is also 
equal to the depth of the rings.

As for why the sun is placed farthest from the earth, and the stars closest, McKirahan (1994) has 
a theory:

Anaximander may have reasoned that since fire rises upwards, the purest fire must be the 
furthest from the earth; the sun’s brightness and heat are greatest, so the sun is made of the 
purest fire and thus is furthest from the earth. By similar reasoning the feeble light of the stars 
places them closest (p. 39).

I find this reasoning peculiar. The word “pure” is introduced ad hoc. Besides, nowhere is the 
concept of “pure fire” defined. Finally, heat and light are most intense when they are closest, not when 
they are farthest. The whole cosmology seems upside down: (1) The first claim is that the stars are the 
closest to the earth. Yet things that are close should under normal circumstances look large, and if a 
source of light or heat, they should be far away to radiate no discernible light or heat. A more sensible 
theory would reverse the orders in which sun and stars are placed in relation to earth. (2) The second 
claim puts the sun farthest from the earth. By the same reasoning as above, the sun should be closer to 
the earth. Its heat and light and even apparent size all point to its being closer to the earth than stars are. 
Waterfield (2000, p. 8), while admitting that Anaximander’s idea is counterintuitive, tried to salvage it 
by referring to the nature of fire as being the lightest of elements, and therefore, placing the sun above 
the stars is recognizing it is “unadulterated” fire, whatever the term means.  The stars, whose light (and 
by extension, fire) places them lower in the sky, i.e., closer to the earth, must have “dim” fire. But 
whether “pure” or “unadulterated,” or otherwise, fire is hotter when it is near than when it is far.

Now we come to measurements of distances and sizes.  According to Anaximander, the sun is 
the same size as the earth. The sun’s circle is twenty-seven (or twenty-eight) times the size of the earth. 
The moon’s ring is eighteen times the size of the earth. And although documentation is lacking on the 
distance between the earth and the stars, it may be extrapolated as being nine times the size of the earth. 
Now there is some variation in the documents, if we consider that the thickness of the rings is one 
thickness of the earth, then within the pairs of measurements 27 vs. 28, 18 vs. 19, and 9 vs. 10, the 
regularity becomes obvious, that the distances between the earth and the other heavenly bodies are 
multiples of 3. And the ratio of distances between the earth and the stars, moon, and sun are 1:2:3.
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 Figure 7. The earth is in the center of the universe. The 
diagram shows the distances to the earth in relative 
numbers. The stars’ circle is 9 times larger than the earth; 
the moon’s circle 18 times larger than the earth, and the 
sun’s circle 27 times the size of the earth.

The doxography in respect of distances between the earth and the stars, the moon, and the sun explains:

Anaximander says that the sun is equal in size to the earth, but that the circle from which it has
 its vent and by which it is carried around is twenty-seven times the size of that of the earth. 
(Aëtius, Opinions, 1.21.1 Diels) 

Anaximander said the sun was a ring twenty-eight times the size of the earth, like a cart-wheel 
with the felloe hollow and full of fire, showing the fire at a certain point, as if through the 
nozzle of a pair of bellows.—Act. ii. 20, i (R. P. 19 a). 

Anaximander said the sun was equal to the earth, but the ring from which it breathes out and by 
which it is carried round was twenty-seven times as large as the earth (Aëtius. ii. 21, i (Dox. p. 
351)).

Anaximander said the moon was a ring eighteen times the size of the earth. . . .(Aëtius. ii. 25, i 
(Dox, p. 355)).

Anaximander holds that there is a circle twenty-eight times as great as the earth. It is like the 
wheel of a cart, with a hollow rim full of fire, which at a certain point reveals the fire through a 
mouthpiece, as through the tube of a bellows. This is the sun. (Plutarch, Opinions of the 
Philosophers on Nature 889F) (as cited in Barnes 2001, p. 21).
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Figure 8. Anaximander’s universe in summer (left) and in winter (right). Note the positions of the 
moon circle (small) and the sun circle (large), which are above the earth in summer, and below the 
earth in winter. The sphere inside the rings is the star sphere encompassing the earth, which is at its 
center. 

On Anaximander’s work on the formation of the universe and the origin of species, we can 
derive certain general ideas:

(1) The  world  was  formed  by  a  process  of  separation  off  from the  apeiron,  a  primordial 
substance (that some call primordial chaos). This same process, employed to account for 
cosmogonical development, is seen at work again in his biology and cosmology.

(2)  Anaximander’s concept of the apeiron is one of the most enduring issues of the origin of the 
universe. It has been debated from antiquity to the present day.

(3) The earth is suspended aloft held by nothing. Compared to Thales's account, which placed 
the earth on water, Anaximander's was not only bolder but more accurate, joining rational 
speculation with scientific imagination. 

(4) The measurements of distances between the earth and the stars, moon, and sun in terms of 
the earth’s size rest on mathematics. For the first time, mathematics was used in a scientific 
theory, heralding the modern times, when mathematics becomes the language of science. 

(5) The earth is in the center of the universe. This geocentric world view precedes Ptolemy and 
his cosmological system by some seven hundred years. It is the persistence of this model, 
and Ptolemy’s dominating stature that kept the world ignorant of the heliocentric model 
until the time of Copernicus.

(6) Though his cosmological model, made up of three main components as embodied in the 
three rings around the earth for the stars, moon, and sun, has been argued to have political 
roots,  it  is  essentially  geometrical.  We  may  wonder  why  he  advocated  this  tripartite 
division, but if we observe the sky this grouping makes sense. The sun, the moon, and the 
stars play a vital role in human life. The diurnal cycle and the lunar cycle regulated human 
activities, not the least important of which is agriculture. And the stars, in ancient belief, 
control individual fortunes as well as those of entire societies.
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(7) Anaximander’s account of life as beginning in a moist environment (the sea) is right on 
target. When he hypothesized that fish in the sea grew and became fit for life on land, he 
posed a question that only in modern time did we begin to find an answer.  Researchers now 
know that a species of fish evolved legs some 375 million years ago, and found a gene that 
is responsible for making the bones in a fin change to equivalent bones in a leg or arm.

(8) Anaximander  was the first  philosopher-scientist  who made a systematic  investigation of 
nature and its origin with reasoning, a priori speculation on disciplines known today as 
metaphysics, biology, geography, cosmology, and astronomy, i.e., virtually all the fields of 
human knowledge of the day.

(9) With concepts like apeiron, a free-standing earth, the aquatic origin of life, Anaximander is 
by far the most original, perceptive, and daring thinker of his day.

The Extant Fragment

Of all the quotes in Western philosophy, none is so famous and argued over as much as the first piece 
of philosophical prose fragment that has survived, and it was from Anaximander. Heidegger called it 
the  oldest  fragment  of  Western  thinking.  With  about  a  dozen  words,  the  fragment  caused  great 
difficulty in interpretation, for whatever we know of Anaximander's thought came from Aristotle and 
his pupil Theophrastus, especially the latter, and later doxographers and commentators using the same 
sources and perhaps adding interpolations and extrapolations along the way. To muddle the picture 
further,  Theophrastus's  work  was  lost  even  in  ancient  times.  Aristotle  himself  cherry-picked  his 
predecessors' thoughts and commented on them sometimes through his Peripatetic lenses. To separate 
Anaximander's thoughts from Aristotle's own proves a challenge, which fortunately is not insuperable. 
By sifting through and piecing together the various doxographical documents about Anaximander that 
are extant, including those written ten centuries after his death, modern commentators have been able 
to  produce  a  fairly  consistent  picture  of  his  thoughts  though  not  without  controversy.  The 
interpretations differ because of the dearth of documented evidence. According to Kahn (1964), the 
four main sources of Milesian thought come from (1) Simplicius, who commented on the archai of the 
Pre-Socratics; (2) Hippolytus, a prolific early church presbyter-writer of the 3rd century AD who,  in his 
Refutations of all heresies, gave a succinct account of the thoughts of early Greek philosophers before 
refuting their views; (3) the excerpts from the Stromateis by Eusebius referred to as “Plutarch,” and (4) 
“the work on the history of philosophy preserved both as the Placita in the manuscripts of Plutarch and 
as part of the Eclogae Physicae of Stobaeus.” ( p. 12).

Many testimonies and shelves  of books through the centuries  down to our time have been 
written about the fragment, but we owe it to Simplicius, a 6th century AD Neoplatonist scholar, though 
not an original thinker himself, to preserve it for later generations more than a thousand years after it 
was written. He had made extensive use of the works of Aristotle and his pupil Theophrastus, who are 
believed to have had at least some contact with or knowledge of the original works. Some believe it is 
possible that Simplicius may have obtained the information from another commentator, Alexander of 
Aphrodisias.  Theophrastus  himself  was  under  the  influence  of  his  master  Aristotle  and  at  times 
interpreted  presocratic  thought  through  Peripatetic  world  view.  Other  sources  included  such  less 
important sources as Diogenes Laertius, who wrote rather superficial accounts of the lives of the Pre-
Socratics, and Cicero, who wrote relatively brief comments on the fragment and its author. Simplicius's 
Commentary on Aristotle's Physics and, to a lesser extent, his Commentary on Aristotle's De Caelo (On 
the Heavens) are the most frequently quoted whenever Anaximander's cosmogony is discussed. When 
modern writers approach presocratic philosophy, they are careful to winnow out Peripatetic thought 
with the hope of getting to the core of the original.  But their work is hampered by the paucity of 
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primary sources and thus is not freed of speculative doubt in spite of their rigorous approach. When 
modern scholars argue over an issue, they have no choice but to ground themselves as much as possible 
on as many secondary and tertiary sources as possible. The emerging picture gets clearer with each new 
research finding, and we hope to get from all the scholarly discussion a glimpse of what the truth is 
about the Pre-Socratics' thoughts. 

We present the fragment and its context in various translations to appreciate the reasons why it 
has spawned so much discussion and controversy over the past twenty-six centuries. Multiple citations 
from the same source passages are not redundant, given that the translations differ significantly and 
may give rise to different interpretations. The context is an essential part of the doxography, without 
which the fragment is little more than a puzzle. The fragment and its context encapsulate the essence of 
Anaximander's  cosmogony.  In  the  discussion  below,  we  make  frequent  use  of  the  doxographical 
material quoted here. Of all the testimonies on Anaximander’s fragment, Simplicius’s ranks as the best-
known  and  the  most  quoted,  probably  because  it  was  thought  of  as  reflecting  most  faithfully 
Theophrastus’s  thoughts  on  Anaximander’s  concept  of  to  apeiron.  The  multiple  renditions  of  the 
passage cited here are meant to show how Simplicius’s famous passage was interpreted in translation, 
and  are  not  an  exercise  in  superfluity.  Anaximander’s  fragment  in  its  doxographical  contexts  is 
highlighted in brown. 

Of those who declared that the first principle is one, moving and indefinite, Anaximander, son 
of Praxiades, a Milesian, the successor and pupil of Thales, said that  the indefinite was the first 
principle and element of things that are, and he was the first  to call the first principle indefinite 
[apeiron]. He says that the first principle is neither  water nor any other of the things called 
elements, but some other nature which is  indefinite, out of which come to be all the heavens 
and the worlds in them. The things   that are perish into the things out of which they come to be, 
"according to necessity,   for they pay the penalty and retribution to each other for their injustice 
in accordance  with the ordering of time", as he says in rather poetical language. (Simplicius,  
Commentary on Aristotle's Physics (24.13-21)

Of those who say that [the first principle] is one and moving and indefinite,  Anaximander, son 
of Praxiades, a Milesian who became successor and pupil to Thales,  said that the indefinite (to 
apeiron) is both principle (archē) and element (stoicheion) of the things that are, and he was the 
first to introduce this name of the principle. He says  that it is neither water nor any other of the 
so-called elements, but some other indefinite  (apeiron) nature, from which come to be all the 
heavens and the worlds in them; and the  things from which is the coming-to-be for the things 
that exist are also those into  which is their passing-away, in accordance with what must be. For 
they give penalty   (dikê) and recompense to one another for their injustice (adikia) in 
accordance  with the ordering of time, speaking of them in rather poetical terms. It is clear that 
having seen the change of the four elements into each other, he did not think it fit to make some 
one of this underlying subject, but something else, apart from these. (Simplicius, Commentary 
on   Aristotle's Physics 24, lines 13ff. = 12A9 and B1)

Anaximander said that the first principle and element of existing things was the boundless; it 
was he who originally introduced the name for the first principle.* He  says that it is not water 
or any of the other so-called elements, but something different   from them, something 
boundless by nature, which is the source of all the heavens and   the worlds in them. And he 
says the original sources of existing things are also what   existing things die back into 
'according to necessity; for they give justice and retribution   to one another for their injustice in 
accordance with the ordinance of Time', as he puts it,   in these somewhat poetic terms. It is 
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clear that, having noticed how the four elements change into one another, he decided not to 
make any of them the underlying element but   something else beside them; and so he has 
creation take place as a result of the opposites   being separated off by means of motion, which 
is eternal. (Theophrastus [fr. 226a   Fortenbaugh et al.] in Simplicius, Commentary on    
Aristotle's Physics, CAG IX, 24.14-  24 Diels)

Of those who say that it is one, moving and infinite, Anaximander, son of Praxiades, a  
Milesian, the successor and pupil of Thales, said that the principle and element of  existing 
things was the apeiron [indefinite, or infinite], being the first to introduce   the name of the 
material principle. He says that it is neither water nor any other of   the so-called elements, but 
some other apeiron nature, from which come into being all  the heavens and the worlds in them. 
And the source of coming-to-be for existing things  is that  into which destruction, too, happens 
'according to necessity; for they pay penalty    and retribution to each other for their injustice 
according to the assessment of Time',   as he describes it in these rather poetical terms. 
(Simplicius, in Physics, 24, 13;  DK12A9)

Now Anaximander was the disciple of Thales. Anaximander, son of Praxiades, of 
Miletus: ...he   said that the principle and element of existing things was the apeiron,  being the 
first to use this name of the material principle. (In addition to this he said that  motion was 
, in which it results that the heavens come into being.)...he said that the material principle of 
existing things was some nature coming under the heading  of the apeiron, from which come 
into being   the heavens and the world in them.  This  nature is eternal and unageing, and it also 
surrounds all the worlds.  He talks of Time as though coming-to-be and existence and 
destruction were limited.   (Hippolytus,  Refutations, I, 6,1-2; DK12A11).

Anaximander, then, was the hearer of Thales. Anaximander was son of Praxiadas, and a native 
of Miletus. This man said that the originating principle of existing things is a  certain 
constitution of the Infinite, out of which the heavens are generated, and   the worlds therein; and 
that this principle is eternal and undecaying, and   comprising all the worlds. And he speaks of 
time as something of limited generation,  and subsistence, and destruction. This person declared 
the Infinite to be an originating  principle and element of existing things, being the first to 
employ such a denomination  of the originating principle. But, moreover, he asserted that there 
is an eternal motion, by  the agency of which it happens that the heavens are generated.  
(Hippolytus, Refutations, I, 5).

 ...Anaximander, who was the companion of Thales, said that the apeiron contained the  whole 
cause of the coming-to-be and destruction of the world, from which he says that the heavens are 
separated off, and in general all the worlds, being apeiron [innumerable]. He declared that 
destruction, and much earlier coming-to-be happen  from infinite ages, since they are all 
occurring in cycles. (Pseudo-Plutarch, Stromateis 2;  DK12A10).

He used to assert that the principle and primary element of all things was the Infinity, giving no 
exact definition as to whether he meant air or water, or anything else. And he  said that the parts 
were susceptible of change, but that the whole was unchangeable  (Diogenes Laertius, Lives, 
“Anaximander”)
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The brevity and in consequence the ambiguity of the fragment has encouraged doxographers to 
supply the context from their own understanding and/or interpretation of Aristotle's  Physics  (which 
may be somewhat considered a history of natural philosophy) has been invoked copiously as context 
for  comparative  and  clarifying  purposes.  Kahn  (1964,  p.  75)  claimed  that  Aristotle  himself 
misinterpreted  the  word  φύσις (phusis)  used  by Empedocles  to  refer  to  the  process  of  growth,  of 
development,  and  not  the  nature  of  developed  forms,  as  Aristotle  himself  conceived  it  to  be.. 
Doxographers compounded the issue by offering different translations. This accounts for the fact that 
some translations sound more Peripatetic in flavor than others. Terms such as “infinite, substratum, and 
material cause” are found in Physics with distinctly Peripatetic denotations. Still some scholars, such as 
Seligman,  argue  that  certain  cited  passages  were  written  by Aristotle  with  Anaximander  in  mind. 
Theophrastus's  doxography is,  according to  Kahn (1964),  reliable  in  its  account  of  the theories  of 
heaven and earth (p. 75). Still, readers need to be discriminating and to exercise caution when using 
doxographical documents, which at their worst may be characterized as contamination or distortion.

With  this  caveat,  we  can  now  proceed  to  serious  examination  of  the  thought  behind  the 
evidence.

The Opposites 

Anaximander along with other Greeks observed, as we do today, a world full of opposites: hot and 
cold, dark and light, wet and dry, cause and effect, love and strife, attraction and repulsion, and so on. 
Many of the opposites, in light of modern science however, are not different properties or attributes, but 
different positions or states along a continuum. For example, hot and cold result from the presence of 
more or less heat energy. And dark and light are results of different amounts of photons being emitted 
from a source. Even wet and dry are but presence of more or less water in a substance or environment. 
However,  other  “oppositions”  such  as  cause  and  effect  are  irreducible  to  this  materialistic  view. 
Knowing all this, we must guard ourselves against reading our modern meaning into an old term, which 
doxographers have struggled with over the past 2500 years.

If, on the other hand, the opposites are considered as things and not qualities or properties, then 
what follows will make sense.

Anaximander observed that the existence of binary oppositions such as wet-dry, hot-cold, light-
dark, cause-effect, day-night, etc. is delicately balanced between the opposites, a state of affairs called 
“justice,” (dikê). This anthropomorphized notion may be simply understood as balance or equilibrium 
between the opposite forces, which are constantly at war with one another for dominance. When one 
opposite dominates it  has committed “injustice” (adike) for having “encroached” on the other. This 
imbalance is  to  be in  due time redressed by retribution so that  eventually the imbalance,  i.e.,  the 
injustice, is eliminated. In the case of seasonal change, for example, summer encroaches on the world 
with too much heat, giving rise to an eventual restoration of the balance by the cold of winter, and the 
cycle begins anew. What is remarkable in this theory is the extension of the social concepts of justice, 
injustice, penalty, retribution to the physical world as a cosmic principle, which is as close to a natural 
law as any theory proposed so far could get. This is a significant progress from the mythological whims 
of Olympian gods. 

As can be seen, time (kronos) is involved in the process of change. On this view, a parallel may 
be  drawn  with  Aristotle's  view  that  “...  these,  place,  void,  and  time  are  thought  to  be  necessary 
conditions of motion.” (Aristotle,  Physics, III,1), with the all-important concept of  motion playing a 
crucial role in any change observed in the world. We will return to the concept of motion.

Philosophers were confronted with the question of where these opposites came from. Did they 
come from one or many sources? The Milesians being monists claimed that the universe came from 
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one  source.  Hippolytus  (n.d.)  affirmed  this  much  in  saying  “The  followers,...,  of  Hippasus,  and 
Anaximander, and Thales the Milesian, are disposed to think that all things have been generated from 
one (an entity), endued with quality.” (Refutations, X, 2). To Thales that source is water, to Anaximenes 
it is air, and to Anaximander it is to apeiron, treated below. 

Anaximander theorized that the opposites, and in general all things, came from this one source, 
the apeiron.  “Something productive of hot and cold was separated off from the eternal at the genesis of 
this world and from this a sphere of flame grew around the air around the earth like the bark around a 
tree.” (Simplicius as quoted in Presocratic Philosophy, Stanford Encyclopedia of Philosophy). This is a 
description of the formation of the universe:  The opposites as stuffs  come from something that  is 
“separated off” from the apeiron, the source of all things. 

The Archê

The Milesians as natural philosophers (for our modern term physicists) were concerned with the one 
stuff or element, or principle, from which all other stuffs derive their existences. This conception is 
called monism, and the one stuff  archê. The term  archê means beginning, origin, source, then first 
principle, originating principle, then primordial stuff, primordial element, originative substance. Some 
even refer to it as the material cause, but this would be an interpretation borrowed from Aristotle's 
theory of causes expounded in Physics (Book II) some two hundred years later. From these definitions 
it is clear that the term archê refers to two things: the first principle of the universe and the primordial 
stuff from which the rest of the universe emanates, or more simply, principle and element.

To Thales the archê was water, the primordial element that gives nutriment to all living things. 
It is not clear whether Thales considered it the first principle since he was vague about the nature of the 
archê. He did not even use the term. However, quoting from Aristotle's Metaphysics, Drozdek (2007) 
asserted that “Aristotle is an authority on Thales' most famous statement that water is the archê of the 
universe where archê is “that of which all existing things are and from which they first come to be and 
into  which  they  are  finally  destroyed,  its  substance  remaining,  but  changing  in  its  properties.” 
(Metaphysics, 893b6-11,17-27 = A12).” (p.3) This position equates the concept of  archê in Thales's 
thought with that in Anaximander's.  Anaximenes,  who was Anaximander's pupil,  posited air as the 
archê. Rejecting water, which is moist and cold, as inadequate to account for fire, which is dry and hot, 
Anaximander, of whom Simplicius said, “and he was the first to introduce this name of the principle,” 
was the first to use the term archê, the first principle, and declared it to be the apeiron. In Pre-Socratic 
philosophy no term had caused so much debate  and controversy as  the  apeiron.  Part  of the issue 
stemmed from the fact that Anaximander never defined the term, doxographers were divided as to its 
meaning, and modern interpreters are tangled in endless debate. 

Naddaf (2005, p. 65) states that “Anaximander used the term to apeiron to characterize phusis 
as  archê,” the primordial substance from which the universe emerged. Given that the Pre-Socratics 
were concerned with investigating the entire universe, the term phusis thus must be understood in the 
context of this investigation (which is called  historia peri phuseōs, the history of the universe) and 
refers to growth, the whole process of growth “from beginning to end” (p. 64). In one sentence, Naddaf 
links the three concepts together: “the investigation into the origin [phusis as archê] and growth [phusis 
as  process  of  growth]  of  the  present  order  of  things  [kosmos,  phusis as  result  of  process]  from 
beginning to end” (p. 64). And Anaximander characterized  phusis as  to apeiron. As the meaning of 
phusis encompasses the entire order of things, from nature to human affairs, whatever attributes are 
thought to be of the apeiron should apply equally to these. This conclusion is heavy with consequences.

In the next section, we will present as many views of the apeiron as possible and by so doing 
hope to shed some light on this crucial concept. 
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The Apeiron and its Meaning

As seen above, the origin of the world is the archê, and regardless of whether they used the word or 
not, all Milesians were concerned with postulating this beginning, whether as the original principle or 
the primordial or originative substance. Thales, who posited water as the first principle or the material 
source of all things, the archê, was rebuffed by Anaximander, who saw water in rivers and rain as well 
as fire in the sun and volcanoes as irreducible opposites. He did not see how water, which is wet and 
cold, could engender fire, which is dry and hot although some commentators reasoned that when water 
evaporates the result is dry and hot. Repeating what was said, Anaximander's archê is the apeiron. The 
apeiron is considered by Seligman as the first metaphysical idea of Western civilization. 

Etymologically, the term  apeiron has the privative prefix  a- 'not' and the noun root  peras, or 
peirar 'boundary, limit'; therefore, it means 'limitless, unlimited, boundless, indefinite'. The latter sense 
is from McKirahan (1994, p.34) and Naddaf (2005, p. 67), who also added another possible etymology, 
the verbal root per- 'through, beyond, forward' “so that it means 'unable to be got through', 'what cannot 
be traversed from end to end.'” (McKirahan, 1994, p. 34). Many modern commentators also use the 
Aristotelian 'infinite', which McKirahan considered “misleading.” (McKirahan, 1994, p. 34). On the 
other hand, the second etymology, has not gained much currency.

Shand (2002) characterizes the  apeiron thus, “Apeiron is a substance and principle of  infinite 
extent and indefinite character; because it explains all the universe; it is unlimited in extent, and since 
from it are evolved all qualities of things, the apeiron itself has no qualities” (p. 6).

Kirk, Raven, and Schofield (1983) call it “spatially indefinite” from “without boundary, limit, 
definition.”  They continue,  “Now Anaximander  certainly  assumed  the  original  stuff  to  have  been 
indefinitely huge in extent; but he perhaps gave formal expression to this idea by saying that this stuff 
'surrounded all things', and might not have felt this characteristic (which must have been assumed as a 
matter  of  course  by Thales,  see  n.  on  p.  94)  to  be  sufficiently  remarkable  to  be  applied  as  sole 
description, that is as 'the spatially indefinite', (p. 110). However, they doubted that Anaximander meant 
to apeiron to be “the spatially infinite” (p. 110). 

From  various  testimonia  McKirahan  (1994)  concludes  that  Anaximander's  apeiron is  (1) 
indefinitely (though not necessarily infinitely) large, spatially unlimited since it surrounds the heavens 
and the worlds, (2)  temporally unlimited since it is eternal and ageless, and (3) an indefinite kind of 
material (p.34).

Rapaport  (1989),  discussing  Heidegger’s  “The Anaximander  Fragment,”  mentioned that  the 
classical  scholar  Harold Cherniss  held that  the  apeiron “is  composed of ingredients so thoroughly 
mixed together as to be severally indiscernible in the mixture but which when segregated from the 
mixture are recognizable as all the differences of the articulated word.” (p. 49). I take this to mean that 
the  internal  structure  of  the  apeiron is  indeterminate,  but  its  parts  at  generation  make  all  things 
different. It is therefore not the one only, and not the many only. This is what makes Paul Seligman, 
Rapaport (1989) argue that Anaximander is both a monist and a dualist (p. 49).

But the most explicit argument for the boundless substance, from which all things arise and into 
which they will eventually be absorbed at demise, and which the interplay of opposite forces can never 
exhaust, is proffered by Burnet as follows:

And certainly his [Anaximander's] view of the world would bring home to him the  need of a 
boundless stock of matter. The "opposites" are, we have seen, at war with one  another, and their 
strife is marked by "unjust" encroachments on either side. The warm  commits "injustice" in 
summer, the cold in winter, and this would lead in the long run to  the destruction of everything 
but the Boundless itself, if there were not an inexhaustible   supply of it from which opposites 
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might continually be separated out afresh. We must  picture, then, an endless mass, which is not 
any one of the opposites we know, stretching    out without limit on every side of the world we 
live in.68 This mass is a body, out of   which our world once emerged, and into which it will one 
day be absorbed again.   (Burnet, §II, 16)

In his book  The Greek concept of nature (2005), Naddaf examines at length the concepts of 
archê, apeiron, phusis, psuche as understood by the ancient Greeks. For the details on the  apeiron, 
Naddaf  (2005,  p.  65)  quoted  from Aristotle’s  Physics this  passage  that  describes  Anaximander’s 
concept of the apeiron: 

For everything is either a principle or derived from a principle (ē archê ē ex archês). But there 
cannot be a principle of the infinite, for that would be the limit of it. Further as it is a principle, 
it is both  uncreatable and indestructible (agenēton kai aphtharton)…. That is why, as we say, 
there is no principle of this, but it is this which is held to be the principle of other things, and to 
encompass all and to steer all (periechein hapanta kai panta kubernan), as those assert who do 
not recognize, alongside the infinite, other  causes, such as Mind or Friendship. Further they 
identify  it  with  the  Divine (to  theion),  for  it  is  deathless and  imperishable (athanaton kai  
anōlethron)  as Anaximander says,  with the majority of the physicists.  (Physics 3.303b6-15; 
trans. Hardie and Gaye) (as cited in Naddaf, 2005, p. 65).

From this quote Naddaf (2005) concluded, with Aristotle, that for Anaximander the apeiron in 
temporally infinite because a principle, a source, must be so by definition. That is what “deathless” and 
“imperishable” imply.  Naddaf also held that Aristotle believed the apeiron not only temporally infinite 
but spatially and quantitatively infinite (p. 67)

The  sampling  of  descriptive  terms  for  the  apeiron above  just  about  summarizes  the 
interpretations of modern and ancient scholars. We will now examine each of the characterization of 
the apeiron adduced so far. Note that there is overlap among the attributes arrived at by various writers.

Apeiron Distinct from all Other Elements

The apeiron as conceived by Anaximander is none of the elements or stuffs or things, not water, not 
fire, not air, not earth, not hot, not dry, and not anything else in the physical world. Yet the apeiron is a 
substance with no qualities, undefined, and limitless.

As  Simplicius  said  in  his  Commentary  on  Aristotle's  Physics cited  above,  Anaximander's 
apeiron as the “first principle is neither water nor any other of the things called elements, but  some 
other nature which is indefinite, out of which come to be all the heavens and the worlds in them.”  

This is a remarkable concept: the entire universe of matter originates from that which is not at 
all defined, something “indefinite” according to Simplicius, something “infinite” according to Aristotle. 
The apeiron cannot logically be one of the elements, for otherwise the one infinite element would have 
established predominance and prevented its opposite from ever emerging, or if the latter did emerge, it 
would have been destroyed long ago, as set forth in Aristotle's passage below. Though Aristotle used  
his  own terminology,  Burnet  (§II,  14) believed he was really referring to Anaximander so that  no 
anachronism was  involved,  and  the  interpretation  by Aristotle  was  faithful  to  Anaximander's  own 
theory.

Further,  there cannot  be a single,  simple body which is  infinite,  either,  as  some hold,  one  
distinct  from the  elements,  which  they then  derive from it,  nor  without  this  qualification.  
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For there are some who make this (i.e. a body distinct from the elements) the infinite, and not 
air or water, in order that the other things may not be destroyed by their infinity.  They are in 
opposition one to another—air is cold, water moist, and fire hot—and therefore, if any one of 
them were infinite, the rest would have ceased to be by this time. Accordingly they say that what 
is infinite is  something other than the elements, and from it  the elements arise.  (Aristotle,  
Physics. III, 5, 204 b 22 (R. P. 16 b).

Waterfield  (2000)  also  quoted  the  same  passage  from  Aristotle's  Physics with  a  different 
translation.

However, there equally cannot be one simple infinite body, and this is so not only if, as some 
say, it is an extra body over and above the elements, which acts as the source of  the elements, 
but also on a more straightforward view.  Those who suggest that the infinite is not air or water, 
but this extra body, do so because they want to avoid everything else being destroyed by an  
infinite element. For the elements are related by  mutual opposition (air is cold, for instance,  
while water is moist and fire is hot), and so if  any one of them were infinite, the others would 
have been destroyed by now. So in fact,  they say, there is this extra body which is the source of 
the elements. (Aristotle, Physics,  204b22-9, DK 12A16 Ross) (as cited in Waterfield, 2000, p. 
8),

In different terms, the  apeiron is thus viewed as something other than the elements, over and 
above the elements, a body distinct from the elements, an extra body, i.e., a material substance, some 
other nature, the infinite and indefinite, from which all other elements derive, and to which all things 
return when they perish. In addition, it is the origin, the first principle of all things. But it does not 
partake in the qualities that all things have. It is unique, uncreatable, indestructible, the one that gives 
rise to all other things, including the heavens and the universe encompassed by it. 

Apeiron as the Source: The One and the Many

The problem of how to account for the manifold of the universe with one original substance has been a 
matter  for debate among philosophers. The Milesians were of one mind when they postulated one 
substance at the origin of all things. This starting point is the  archê. Where they differed mattered a 
great deal: water, air, and the apeiron, and most commentators focused on this disagreement. 

What is equally important is how the one becomes the many. For Thales the process of arriving 
at  the many from the one was never  made explicit.  But  for  Anaximander,  doxographers  offered a 
clearer picture. Aristotle thought the early cosmologists believed in eternal motion; however, according 
to Burnet (§VIII) the ancients were unlikely to have said anything about the eternity of motion. Both 
Simplicius and Hippolytus mentioned the role of eternal motion that separates off the opposites from 
the Boundless (apeiron) to form the universe. (See Section Cosmogony above).

This account is  probably responsible for the statement by Simplicius as reported by Burnet 
(1920) that “[t]hose who assumed innumerable worlds, e.g. Anaximander, Leukippos, Demokritos, and, 
a later date, Epicurus, held that they came into being and passed away ad infinitum, some coming into 
being, others passing away.” (§17). Likewise, Aristotle in Physics (187, 12-23 Ross) commented that 
“the natural scientists fall into two schools of thought. Some make the underlying stuff single, and 
identify it either with one of the three [water, air, or fire],  or with some other stuff which is more 
condensed than fire and more refined than air. Then they have condensation and rarefaction generate 
everything  else,  and  so they arrive  at  a  plurality of  objects…Others,  however,  claim that  the  one 
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contains oppositions, which are then separated out. This is the view of Anaximander and of those like 
Empedocles and Anaxagoras whose underlying stuff is simultaneously one and many.”

From the one the many are created by separation, differentiation, division, and all other physical 
processes that nature employs to grow and diversify.

The Apeiron as Boundless, Limitless, Unlimited

The apeiron is boundless, limitless. This boundlessness should not be confused with infinity, however, 
for something boundless can very well be finite. A sphere, for example, is boundless because there is no 
place on its surface that can be called a limit or boundary; yet, it is finite. Aristotle (Physics, III, 4) 
asserts that the apeiron being boundless could not be a source of itself because that would put a limit 
and there could not be a limit on the limitless. It was the beginning, the source of itself, and nothing 
created it or could destroy it. It must be the first principle, unlimited in resources so as to insure an 
abundant supply of generations, as Simplicius claims in his Commentary on Aristotle’s On the Heavens 
(615.15-16 DK12A17). Also, as seen in the following sections, the apeiron must be unlimited to allow 
for an endless succession of generation and destruction of things. 

The Apeiron as Immortal, Deathless, Imperishable

Being eternal, ever-lasting, the apeiron is ageless. It has always existed and it will always exist. It has 
seen the beginning and the end of all things in endless succession, but itself has no beginning or end. 
While all things eventually perish, the  apeiron never comes to an end, and is hence indestructible, 
deathless, and imperishable. Because of this immortality, it was called “divine,” just as the Olympian 
gods  were  called  divine.  The  difference  is  that  the  apeiron,  as  remarked  by  Hippolytus  in  his 
Refutations,  “  encompasses all  the worlds” (Refutations, i.  6 (R. P. 17 a)),  meaning nothing exists 
outside it. 

The Apeiron as Infinite

The apeiron is infinite. Aristotle explains the existence of the infinite as follows:

Belief in the existence of the infinite comes mainly from five considerations:

(1) From the nature of time-for it is infinite.

(2) From the division of magnitudes-for the mathematicians also use the notion of the infinite.

(3) If coming to be and passing away do not give out, it is only because that from which things 
come to be is infinite.

(4) Because the limited always finds its limit in something, so that there must be no limit, if 
everything is always limited by something different from itself.

(5) Most of all, a reason which is peculiarly appropriate and presents the difficulty that is felt by 
everybody-not only number but also mathematical magnitudes and what is outside the heaven 
are supposed to be infinite because they never give out in our thought. (Aristotle, Physics, III, 4, 
203b15).

By consideration (1) Anaximander’s apeiron is “temporally infinite.” And Naddaf (2005, p. 67) 
says it is  temporally infinite by virtue of being the  archê, the source, or the origin. Furthermore, the 
apeiron is also “spatially infinite” from (3) and (4) for it is clear that something from which other 
things  come  to  being  and  to  which  they  return  must  be  “spatially  infinite.”  and  “qualitatively 
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indeterminate” too. This is what Aristotle also wrote elsewhere in Physics: “So that the generation and 
the  destruction  of  things  can  succeed each other  without  fail,  there  must  be an  unlimited source” 
(Physics,  3.203b18-20).  Aristotle  believed  all  monists  viewed  their  archê (the  first  principle)  as 
spatially infinite. 

The Apeiron as Indefinite,  Indeterminate

The apeiron is also qualitatively indefinite and indeterminate. It is none of the known elements: earth, 
air, fire, water. It is none of the opposites hot-cold, wet-dry, etc. It has no particular attributes. This is so 
that none of the opposites that formed, which are in competition with one another, can dominate the 
others. The apeiron must thus be a primary substance with indeterminate qualities. We can think of it as 
being a potentiality, which can take on actual attributes when something is formed. Aristotle reasoned 
that the apeiron must be qualitatively indeterminate, or else if one of the opposites dominated all the 
others it would have destroyed them long ago. (Physics 3.204g22-32). However, Aristotle also said that 
to the monists the apeiron is an attribute of some element such as water or air or something in between:

The physicists, on the other hand, all of them, always regard the infinite as an attribute of a 
substance which is different from it and belongs to the class of the so-called elements-water or 
air or what is intermediate between them (Aristotle, Physics, III, 4).

Naddaf (2005) concludes that to ancient commentators Anaximander’s apeiron refers either to 
“a primary substance that was spatially infinite, and by implication qualitatively indefinite, or a primary 
substance that was qualitatively indefinite, and by implication spatially infinite.” (p. 68)

In any case, the idea is that the apeiron is qualitatively indeterminate. Viewed from the lenses of 
quantum physics, the apeiron sounds like it is akin to matter, which has the potential to become particle 
or wave, but is neither at the quantum level. It takes on a definite property at the classical structure 
level, e.g., when being observed, i.e., measured. 

The Apeiron as Divine

The question whether the apeiron is divine has occupied commentators from antiquity to the present. In 
this section, we focus our attention on the commentaries of certain modern thinkers only. In general, 
they split between those who believe that Anaximander’s apeiron is divine, and those who don’t.  Many 
modern scholars assert that Anaximander (and Anaximenes and even Thales) was thinking of the archê 
as being “divine.” In Anaximander’s case his archê is the apeiron. They cited as proofs terms such as 
eternal,  unaging,  ageless,  everlasting,  immortal,  deathless,  imperishable,  infinite,  indestructible, 
unlimited, unbounded, and governing, steering, which imply a guiding rational will or mind. Much of 
this comes from Aristotle, who explained the apeiron in detail in Physics, III, 4:

Everything is either a source or derived from a source. But there cannot be a source of the 
infinite or limitless, for that would be a limit of it. Further, as it is a beginning, it is both 
uncreatable and indestructible. For there must be a point at which what has come to be reaches 
completion, and also a termination of all passing away. That is why…there is no principle of 
this, but it is this which is held to be the principle of other things, and to encompass all and to 
steer all, as those assert who do not recognize, alongside the infinite, other causes, such as Mind 
or Friendship. Further they identify it with the Divine, for it is 'deathless and imperishable' as 
Anaximander says.
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In his  The Theology of the Early Greek Philosophers, Werner Jaeger (1947) defends his basic 
thesis  that  “the  thought  of  the  pre-Socratic  ‘philosophers’  is  more  recognisably  theology  than 
philosophy. Their concerns were with the nature of the divine, and their speculations about the origin of 
the world were intimately bound up with accounts of the origin of the divine.” (Summary)  However, 
his  arguments,  expounded  over  the  two  chapters  most  relevant  to  our  discussion,  Chapter  I,  The 
Theology of the Greek Thinkers and Chapter II, The Theology of the Milesian Naturalists, do little 
more than repeating what Thales, Anaximander, Aristotle, and Simplicius had already said, or quoted to 
have said.  For example,  he used Thales’s thesis that  everything came from water to argue that by 
merely positing an origin for all things Thales was talking about creation, and by extension, religion. 
Jaeger wrote, “But his [Thales’s] view of the origin of things brings him very close to the theological 
creation-myths, or rather leads him to compete with them. For while his theory seems to be purely 
physical, he evidently thinks of it as also having what we may call a metaphysical character.” (Jaeger, 
1947, Ch. II). Elsewhere in the same chapter, Jaeger implies that by suggesting the Boundless as the 
beginning and ending of all things, Anaximander was referring to god, in the ‘creator’ sense of the 
word. However, this argument conveniently ignores the fact that Anaximander also meant it to be a 
material substance, and never a source of morality or an object of worship. Anaximander called the 
Boundless,  the  apeiron,  divine because it  is  eternal  and indestructible,  deathless  and imperishable. 
There is no evidence that he considered it an intelligent designer with a purpose for the created, much 
less for humans, a source of morality, or an object of worship. 

In this respect, Naddaf (2005, p. 66) said (and I agree) that “It is…possible that Anaximander 
did not conceive  apeiron as a conscious and intelligent agent.” Even if we concede that the  apeiron 
initiates all  the natural  processes that  result  in the formation of the universe,  and “steer,  direct,  or 
govern it,”  we could still think of the apeiron, as Naddaf (2005, p.67) did, as non-divine in the sense of 
a  conscious  and  intelligent  agent.  Natural  laws  that  control  natural  phenomena  do  not  have 
consciousness of what they do. Nor do they have any purpose for the phenomena they govern. When 
Thales  said,  “all  things  are  full  of  gods” because  the  inanimate amber  and lodestone  could  move 
particles of iron, i.e., they are “alive,” he could not possibly be referring to the supernatural intelligence 
that governs this behavior. The concept is little more than animism, according to which all natural 
objects, including inanimate ones, are inhabited by soul (the principle of life) or spirits, or are simply 
animate. In fact, I believe the Milesians employ the word ‘god’ or ‘divine’ in a different sense from the 
one we understand it to mean today. The gods they knew were the anthropomorphic Olympian gods, 
who were themselves  created.  Any suggestion that  the  apeiron is  divine in  any sense akin to  our 
modern conception of divinity is a reading not warranted by documents or the beliefs of the time.

While conceding that the Milesians were philosophers, cosmologists, physicists, biologists, and 
not theologians, for his part, Drozdek (2007) argues that the archê must be considered as divine, for 
“...the meaning of the ideas put forth by the Milesians is drastically impoverished if the religious aspect 
is not taken into account or is treated as a negligible element.” (p.1). The statement is hardly a support 
for the hypothesis of divinity.  He devotes the entire book to arguing that the  archê as envisaged by 
Anaximander is divine even though the Milesian never defined it. 

As argument for the divinity of the apeiron, Drozdek (2007) reviewed what was already in the 
doxographical  tradition:  (1)  The  apeiron as  archê is  the  origin  of  the  universe,  its  substratum (a 
Peripatetic  term),  from  which  comes  everything  and  to  which  everything  returns.  (2)  Though 
everything else will perish, the apeiron is indestructible. (3) Being the origin, the apeiron has no origin. 
(4) The  apeiron is everlasting,  ageless, immortal.  (5) Unbounded, the  apeiron has no limits.  (6) It 
encompasses  all  the  worlds,  being  spatially  infinite  (a  Peripatetic  term).  (6)  The  apeiron governs 
(steers) everything. He then reasons by abduction that “Someone, or something, which is immortal and 
has a control over all things, must be the supreme divinity, not just a mythical god that is constantly in 
danger of clashing with other gods, must be the god on whom everything depends,  even the very 



The Firmament Volume 2, No. 4, January 2010 227

existence of the universe and the existence of other gods if they are allowed to exist.” He concludes 
that divinity of the apeiron is its essence and the apeiron is the god. (p. 9). Another Drozdek (2007) 
argument maintains that because all things come into being from the apeiron and perish into it, and pay 
penalty and retribution to one another for the injustice they commit against one another in accordance 
with the order of time, the apeiron is moral. When this attribute is combined with the infinity attribute, 
the  apeiron becomes a moral infinity (p.  10).  By adding the moral dimension to infinity,  Drozdek 
(2007) was beginning to introduce personality into an essentially indefinite, boundless something. He 
clearly prepared the way for the conclusion that the  apeiron is God, a supreme personality with a 
capital G, which he actually did by saying, “Being eternal, spatially infinite, and rational because of the 
ability to govern and being a seat of the moral law the Apeiron is explicitly called divine; the Apeiron is 
God” (p. 11).

Drozdek’s claim of divinity for Anaximander’s apeiron rests crucially on the notion of a moral 
order which reigns above the Olympian gods, who obey its ordinances as much as humans do. That is 
the notion of fate or moira. Drozdek (2007) reached back to Homer:

For  Homer,  order,  including  moral  order,  belongs  to  the  highest  level  of  reality,  the  level 
exceeding the world of mortals and immortals—destiny, fate, moira. In order for the cosmos to 
function properly, even the gods have to submit to its ordinances. The moral order is united by 
Anaximander along with the concept of infinity in the concept of the Apeiron, a moral infinity. 
The divine moral law that rules in human societies becomes the divine principle ordering the 
course of the entire universe” (p. 10).

By this reasoning,  Drozdek argued that the concept of divinity was not alien to the ancient 
Greeks.

There are difficulties with this view when applied to Anaximander, however. First, the idea of 
infinity was absent from Anaximander’s conceptualization of the apeiron. It is a distinctly Peripatetic 
concept, ascribed to Anaximander by later commentators. Kirk, Raven, and Schofield (1983, pp. 109-
110) argued that “it is … uncertain that Anaximander himself intended τò άπείρòν [to apeiron] to mean 
precisely  ‘the  spatially  infinite’.  We  may  legitimately  doubt  whether  the  concept  of  infinity  was 
apprehended  before  questions  of  continuous  extension  and  continuous  divisibility  were  raised  by 
Melissus and Zeno.”  In  the absence of  primary sources,  speculation can get  off  the track through 
unsubstantiated  attribution.  Secondly,  the  argument  that  immortality  and  power  are  attributes  of 
divinity falls short since it could as well apply to the gods of mythology, who were immortal  and 
powerful, yet just as morally flawed as humans.  There would be no way to distinguish the divinity of 
the  apeiron from that of the Olympian gods on those criteria alone in spite of the notion that the 
apeiron is outside the universe and presumably either above the mythological gods or in competition 
with them. Thirdly, the moral notions of penalty, justice, injustice, retribution derived from the Greeks’ 
concept of the social order that governs human affairs, a “law of compensation” (Waterfield, 2000, 
p.6), which Anaximander was said to have elevated to a cosmic principle, not to the first principle 
which formed the universe. It is a thought process that began with observing humans in society, and 
ended with positing the same order for nature, so that human law and natural law coincide. The Greeks, 
who dreamed up a pantheon of gods with questionable morals, had anthropomorphized a “divine” order 
to preside over a moral order, not endowed with divine value but with human value, i.e., with flaws. 
Finally, and most importantly, the notion of a providential god who “steered” the universe and whom 
Drozdek claimed to be a purposeful, moral God who presided over the universe, is indistinguishable 
from the notion of nature neutral as to moral purpose, for it  is clear that such a God could just as 
logically  be  identified  with  a  set  of  natural  laws.  The  succession  of  seasons,  for  example,  which 
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exemplifies encroachments, injustice, and retribution, needs no purposeful god to explain. 
In this connection, Kahn’s (1964) comment is enlightening. After conceding that Theophrastus 

as a historian gave a careful discussion of presocratic thought, he added, 

The only fundamental distortions which can be discovered in his account are due to the use of 
Aristotelian terms and concepts as valid tools for the analysis of earlier ideas. This is not so 
much a  question of  misunderstanding as  of  the involuntary projection of  more  specialized, 
abstract notions into a period where the modes of thought and expression were simpler and 
closer to the concrete language of poetry and myth (p. 75).

If Theophrastus, who scholars believed had at least some contact with Anaximander’s original 
work, was exposed to involuntary distortions through commission or omission, or contamination by his 
master’s theoretical framework, then we hold a legitimate concern that modern scholars, who make use 
of paraphrases of Theophrastus’s work by later doxographers, are too exposed to the same danger. It is 
easy to project our own interpretation of a personal god onto a poorly documented ancient construct. In 
any case, it is in human affairs that Drozdek’s claim of a moral god, one who controls the working of 
the universe, seems strong. Yet Anaximander’s concept as recorded in the doxography left the question 
silent. The idea of “steering” is Peripatetic. Even granting this power of control, Drozdek’s argument 
falls  short  because  of  overreaching  beyond  the  evidence.  Besides,  “steering”  does  not  necessarily 
involve conscious thought: a steering wheel of a vehicle, once set by a conscious agent, can continue its 
course without needing the conscious agent. 

In sum, Drozdek’s reasoning seems to have started from a conclusion, then worked backward to 
find reasons to support the conclusion. The paucity of good primary support forced him to adduce 
secondary sources, often tainted by dubious interpretation.

For his part, Burnet sees nothing religious in Ionian science, the term he used to refer to the 
attempt  by Thales,  Anaximander,  Anaximenes  to  explain  the  origin  of  things.  In  his  Early  Greek 
Philosophy, Burnet (1920) is clear on this point:

We must not be misled by the use of the word θεός [theos] in the remains that have come down 
to us. It is quite true that the Ionians applied it to the "primary substance" and to the world or 
worlds, but that means no more and no less than the use of the divine epithets "ageless" and 
"deathless" to which we have referred already. In its religious sense the word "god" always 
means first and foremost an object of worship, but already in Homer that has ceased to be its 
only signification (§IX).

Further, Burnet (1920) quoted a fifth-century B.C. fragment by Anaxagoras in which he extolled a life 
devoted to science by using the terms “deathless, ageless” as epithets of the noun phusis (φύσις), which 
historically means “the everlasting something of which the world was made.” (§VII).  Phusis  then is 
taken to mean ‘nature’. Thus if the postulated divine apeiron is phusis, then nature is divine.  But the 
matter that makes up the world could not logically be identified as divine; this would be, in today’s 
equivalent terms, tantamount to claiming that quarks are divine.

Along with Burnet, Menake (2004) also discounts the idea that the Milesians were referring to 
the divine as an object of worship. 

For the Milesians the primary element (άρχή) or nature (φύσις) was a material substance 
whether it was water, air or the “boundless.” This primary element was alive and capable of 
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change which effected itself and so they generally referred to the άρχή (archê) as  divine. 
Anaximenes most probably thought of air itself as divine. Anaximander certainly considered the 
τò άπειρον to be divine. In fact Thales possibly considered water a god. The term god was used 
in regard to the primary element but it did not, in the mind of the  Milesians, refer to an all 
knowing being who should be an object of worship (p. 59).

Menake (2004) further argues that Anaximander considered the apeiron divine only in the sense that it 
is  immortal  and  indestructible,  not  in  the  sense  of  being  a  “conscious  designing  mind.”  Also  he 
mentions that “G. M. A. Grube reminds us of Wilamowitz-Moellendorff's contention that for the early 
philosophers, god was mainly a predicate notion (e.g., not 'God is love' but 'Love is god').” (p. 59). By 
substituting ‘amber’, ‘lodestone’, ‘air’, ‘water’, ‘the apeiron’ for the word ‘Love’ in the latter sentence, 
we get the familiar Milesian characterization. This is not at all how god should be thought of.

Rapaport (1989) in discussing Heidegger’s “The Anaximander Fragment,” mentioned that while 
George Burch viewed the  apeiron as something “indefinite,” and argued that  to apeiron  signified a 
notion of Godhead (p. 48), the classical scholar Harold Cherniss, rejected this theological view by 
arguing that there is no consciousness or volition associated with the apeiron (p. 49).

The  question  whether  the  Pre-Socratics,  physicists  as  they were,  could  also  be thinking  of 
theology in their theorizing will remain controversial. What we learned is that on both sides of the issue 
the disagreement hinges on the interpretation of the scant evidence that remains. There are enough 
advocates as well as a copious body of speculative literature on both sides to keep the controversy 
alive. Anaximander left a tiny fragment of his work consisting of a dozen words or so, and defined 
nothing that we know of, especially the term apeiron, which is at the center of the debate. The fragment 
has been scrutinized and analyzed since antiquity, but has created more dispute than agreement. The 
temptation is always to read too much into the words, and the fewer of them there are, the greater the 
temptation is. 

I find the arguments for equating the apeiron with a creator god who has a moral purpose for his 
creation  too  modern,  unsubstantiated,  and  therefore  unconvincing.  Proponents  of  the  theological 
interpretation seemed to me to argue by analogy to modern conceptions. They believed that the concept 
of a transcendental god who was beyond the reach of anything known to mankind already existed in the 
idea of moira, i.e., fate, destiny, which was of high currency among the ancient Greeks. On this theory 
no one mortal or immortal, not even the Olympian gods from Zeus to the lowest among them, could 
escape  the  dictates  of  the  moira.   From this  concept  of  an  all-mighty something  to  an all-mighty 
someone there was but a small step. And if all the attributes such as boundless (giving rise to all things 
that are and will be), spatially and temporally infinite (omnipresent), immortal, provident (steering and 
governing all things physical and human), indeterminate or indefinite (unfathomable in terms of power 
and perhaps purpose), and others discussed in this section were added to the speculated attribute of all-
mighty, we come very close to the conceptualization of a creator divinity motivated by a moral purpose 
and involved in human affairs. Such speculation is theology. As for the term ‘divine’ that appeared 
rather freely in the context and doxographical comments, but not in the fragment itself, commentators 
still argue over its meaning. Did the term mean divinity in the modern sense or in the mythological 
sense of the time? If divinity is taken in the modern sense, there is no substantiation. If divinity is taken 
in the mythological sense, the conclusion is uninteresting. From the premise that the apeiron is “divine” 
(whatever it may mean) to the conclusion that it is a moral, almighty, conscious, purposeful God or god 
is an inductive leap of gigantic proportion that I am not ready to concede. 

To  close  this  section,  I  quote  Barnes  (1982),  who  in  chapter  II,  Anaximander  on  Nature 
constructed elaborate arguments on the  apeiron using the familiar  doxographical materials, only to 
destroy all at its conclusion with the rather iconoclastic assertion that both ancient doxographers and 
modern commentators are still in the dark as to what Anaximander meant in his theory of the apeiron.  
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And this ignorance is, Barnes suspects, due to the fact that Anaximander himself was uncertain and 
unclear in his mind as to what the apeiron meant (p. 28).

Indeed, I guess that Anaximander’s interest in cosmogony has been vastly overestimated, and 
his achievement consistently mispraised. The partial and fortuitous survival of an obscure 
utterance has given him an undeserved reputation for metaphysics. That sentence, hinting darkly 
at a huge primordial tohu-bohu, was perhaps supported by a sketchy paragraph of argument; 
and it was undeniably an impressive exordium to Anaximander’s book Concerning Nature. But 
in the context of Anaximander’s thought as a whole it had little importance: what mattered was 
the detailed science that followed the astronomy, the biology, the geography. Anaximander set 
natural philosophy on the course it was to follow for many centuries: it is not diminution of his 
genius to say that his contribution to metaphysical philosophy was of less moment (Barnes, 
1982, p. 28).

Conclusion

Among the Milesians Anaximander is the most interesting figure. He was the first philosopher who 
wrote in prose, instead of in verse, and left a fragment of his work behind. He was the first to propose a 
comprehensive  theory  of  the  universe,  which  ranged  over  biology,  meteorology,  cosmogony,  and 
cosmology. Unlike the Babylonians and Egyptians, who were keen observers of astronomical events, 
Anaximander engaged in speculative cosmology. If he lived today, he would likely be a theoretical 
physicist. He introduced measurements as a scientific tool of investigation. He left almost no areas of 
learning untouched. He made a map of the world and a map of the universe, explained meteorological 
phenomena, speculated on the origin of species, advanced a theory of the formation of the universe, 
and described heavenly bodies in terms of their interrelationships, all by observing natural events and 
hypothesizing from this experience. His most original theory is the apeiron as the first principle from 
which all things in the universe arise and to which all ultimately return. Because he left no definition, 
the concept has generated heated debate over its meaning until our day.  From his extant fragment 
doxographers  and modern  scholars  have  reconstituted  his  concept  of  the  opposites  which  were  in 
constant  warfare,  and  the  principle  of  balance  and  equilibrium that  ensures  that  no  opposite  can 
encroach on the other forever. They “pay retribution” for their transgressions, and the equilibrium is 
restored.  While  the  expression  seems  to  come from morality,  which  governs  human  society,  it  is 
extended to explain the interactions of natural phenomena as well. Underlying this extension is the 
unspoken belief that nature and nature’s laws apply to all things, including human affairs. 

Some commentators ventured to extend the Milesians’ thoughts to a theology. They pointed out 
comments from scholars and doxographers of centuries past.  Thales,  it  was said,  believed that all 
things were full of gods, including inanimate objects such as amber and lodestone.  Anaximander’s 
apeiron, from various testimonia, could be construed as a divinity. Other Pre-Socratics also included 
divinity in proposing their theories. Therefore, these commentators concluded that it was appropriate to 
speak of the theology of the Pre-Socratics. But the word ‘divine’ carries no theological connotations. In 
fact, in the case of lodestone or amber, the observed phenomenon of iron scraps being moved by these 
substances could be explained by electromagnetism or by animism just as well. 

Anaximander stands as one of the most respected and studied pre-Socratic philosophers for his 
pioneering work in science. While his theories may sound naïve to us today, in the context of his day, 
when  natural  phenomena  were  explained  in  mythological  terms,  they  were  unheard-of,  daring, 
imaginative, and seminal. When he advanced the theory that the earth floated supported by nothing, he 
was truly revolutionary at a time when few would believe that a heavy thing could rest on nothing. By 
freeing the study of nature from mythology, by using a rational method of investigation, by introducing 
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measurements, by proposing speculative theories for testing and verification, Anaximander contributed 
greatly to the advancement of science.

In  the  next  installment,  we  will  discuss  the  third  and  last  Milesian  among  the  Earlier  Ionians, 
Anaximenes.   ■

(To be continued)

T D L
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